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Wstęp 
 

Szanowni Państwo,  

 

Oddajemy w Państwa ręce podręcznik, mający służyć, jako wskazówka dla 

nauczycieli 50+,  w ich codziennej pracy z uczniem.  

Mamy nadzieję, że dzięki włożonemu przez Państwa zaangażowaniu 

i dostępnym poniżej wskazówkom, zarówno praca z uczniami jak i ich odczucia 

wynikające z możliwości pracy z nauczycielem otwartym, doświadczonym, 

zaangażowanym, pozostaną przyjemne i zaowocują pozytywnymi, dla obu stron 

zmianami.  

Zapraszamy do lektury. 

Zespół projektu 



 
4 

 

1. Charakterystyka demograficzna nauczycieli 50+ 
 

Dane demograficzne wskazują, że w Polsce odsetek nauczycieli powyżej 50. roku 

życia, pracujących w szkołach gimnazjalnych, jest najniższy wśród europejskich 

członków OECD i wynosi 15,3% ogółu zatrudnionej kadry pedagogiczna. W Polsce, 

spośród wszystkich krajów UE, nauczyciele mogą również najwcześniej przejść na 

emeryturę, co zapewne skutkuje ich wcześniejszych odejściem z rynku pracy, czego 

potwierdzeniem jest odsetek pracujących nauczycieli 50+. W przypadku województwa 

podkarpackiego, w ciągu ostatnich sześciu lat (rok szkolny 2005/2006 – 2010/2011), o 

ponad 20 tys. zmniejszyła się liczba uczniów, co skutkowało zredukowaniem liczby 

nauczycieli pracujących w podkarpackich gimnazjach. Spadek liczby uczniów nie 

wpłynął jednak na zmniejszenie ogólnej liczby szkół gimnazjalnych. 

Zbadani, w ramach projektu, nauczyciele 50+ mieli wieloletni staż pracy – średnia 

lat przepracowanych w zawodzie nauczyciela wyniosła 28,5 roku. Zdecydowana 

większość badanych czuje się dobrze w wykonywanym zawodzie i wyraża satysfakcję ze 

swojej pracy. Badani opisując swój stosunek do wykonywanej pracy, podkreślają 

niejednokrotnie, że zawód nauczyciela jest, pewnego rodzaju, misją a nie tylko źródłem 

zdobywania środków finansowych. Równocześnie wskazują na zmęczenie oraz 

trudności związane z długoletnią pracą w zawodzie.  

Struktura zatrudnienia w podkarpackich gimnazjach, ze względu na stopień 

zawodowy nauczycieli, wskazuje, że największy odsetek stanowią nauczyciele 

dyplomowani (41%), a w dalszej kolejności: mianowani (27%), kontraktowi (21%) i 

stażyści (9%). Wynik taki wskazuje fakt, że większość nauczycieli stanowią osoby, które 

osiągnęły najwyższy stopień zawodowy. 
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2. Profil kompetencyjny nauczycieli 50+ 
 

Badani nauczyciele 50+ są oceniani przez dyrektorów jako bardziej wymagający 

i drobiazgowi niż młodsi nauczyciele. Postrzegani są również jako bardzo aktywna 

grupa, mocno zaangażowana w pracę z młodzieżą oraz w życie szkoły. W przekonaniu 

pracodawców są to osoby, które odczuwają potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji. 

Przez przełożonych postrzegani są jako bardzo dobrzy, sprawdzeni i doświadczeni 

pracownicy, których atutami są: 

 doświadczenie, które pozwala na rozpoznawanie sytuacji uczniów, dobór 

właściwych metod pracy w zależności od cech indywidualnych podopiecznego, 

 wypracowane strategie postępowania w różnych, niekiedy bardzo trudnych, 

sytuacjach, 

 umiejętność zachowania zdrowego dystansu w relacjach z uczniami, 

 dobre wykształcenie, 

 nauczyciele w wieku 50+ stanowią trzon kadry nauczycielskiej – prowadzą zespoły 

wychowawcze, są niejako mentorami, superwizorami, do których zwracają się 

pozostali nauczyciele w sytuacjach wymagających konsultacji, 

 konsekwencja, solidność i lojalność. 

Są to niewątpliwe atuty tej grupy wiekowej nauczycieli. W wielu przypadkach 

nauczyciele 50+, mogą pochwalić się ponadstandardowymi umiejętnościami i wiedzą. 

Celem projektu było zdiagnozowanie deficytów, występujących w tej grupie wiekowej,  

utrudniających wykonywanie obowiązków i dalsze utrzymanie aktywności zawodowej.  

Dysproporcje pomiędzy plusami i minusami nauczycieli 50+, wynikające z opisu 

wyników badań, nie są efektem stanu faktycznego, lecz próbą zwrócenia większej uwagi 

na możliwości zmiany deficytów, które istnieją obok atutów.  

Nauczyciele 50+ uczestniczący w badaniu jako swój największy kapitał, poza 

swoim powołaniem, uważają wieloletnie doświadczenie zawodowe, które owocuje 

osiągnięciem  stabilności i elastyczności oraz dystansem do pojawiających się trudności 

oraz „nowinek”. 

Potwierdzają to badania wskazujące, że kompetencje komputerowe nauczycieli 

oceniane są bardzo nisko, a jako przyczyny takiego stanu rzeczy podawane są: brak 

czasu na zdobywanie umiejętności posługiwania się komputerem, brak obycia z tym 

środkiem dydaktycznym, brak przygotowania do obsługi komputera, przywiązanie do 

tradycyjnego sposobu przekazywania treści oraz lęk przed nowością.  

Wyniki badań własnych dotyczących kompetencji psychospołecznych dostarczyły 

danych zarówno ze strony nauczycieli, jak i dyrektorów, które wskazują na istniejące 

problemy w pracy nauczycieli 50+: 
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 komunikacja i zdolności interpersonalne – są to trudności wynikające ze 

zrozumienia współczesnego ucznia, trudności w kontakcie z rodzicami czy 

nauczycielami z grona pedagogicznego.  

Szczególnie problemy dotyczą: 

 kontaktu z uczniami – badani deklarują trudności w kontakcie z 

gimnazjalistą, których najczęstszym powodem są różnice pokoleniowe 

przejawiające się w braku zrozumienia języka i zachowań młodzieży, co 

generuje konflikty i wzmacnia w gimnazjalistach negatywne, trudne 

zachowania, 

 komunikacji z rodzicami – trudności te ze strony rodziców przejawiają się 

trudną współpracą, postawą roszczeniową, bezkrytycznym spojrzeniem na 

swoje dzieci, podważaniem autorytetu nauczyciela i szkoły, brakiem czasu i 

towarzyszący temu brak zainteresowania problemami dzieci, 

 motywowanie uczniów oraz utrzymanie dyscypliny – badani sygnalizują problem 

z motywacją uczniów do nauki i niechęcią podjęcia nawet niewielkiego wysiłku,  

 trudne zachowania gimnazjalistów – brak jednoznacznych standardów reagowania 

w trudnych sytuacjach powoduje, że nauczyciele czują się bezradni w obliczu 

trudnych zachowań przejawianych ze strony swoich uczniów. Nauczyciele radzą 

sobie, odwołując się do własnych umiejętności i doświadczenia, konsultują się z 

kolegami. Wskazują jednak na potrzebę pomocy poprzez określenie standardów, 

procedur postępowania, reagowania w trudnych sytuacjach, a także 

przeprowadzenia szkoleń w zakresie ich stosowania, 

 poczucie wartości i asertywność – nauczyciele mają problemy z niskim poczuciem 

własnej wartości, a także z niską asertywnością, 

 stres i wypalenie zawodowe – większość badanych nie stosuje żadnych 

konkretnych strategii postępowania w sytuacji stresowej, co skutkuje tym, że 

trudne sytuacje powodują u nich długotrwałe napięcie. Nauczyciele wskazują na 

problem wynikający z przeciążenia obowiązkami administracyjnymi, przez co 

doświadczają stresu wynikającego ze struktury organizacyjnej. Część dyrektorów 

deklaruje, że nauczyciele nie mają w tej kwestii trudności, z kolei inni dyrektorzy 

stwierdzają, że pozorny spokój i opanowanie jest wynikiem „znieczulenia” 

i umiejętnością maskowania negatywnych emocji,  

 nowoczesne technologie – nauczyciele czują się, w tej dziedzinie, mniej 

kompetentni, deklarują, że są to umiejętności, które powinni rozwijać. Dyrektorzy 

dodatkowo wskazują tutaj na konieczność pracy nad postawą nauczycieli 50+ 

wobec korzystania z nowoczesnych technologii w swojej pracy, 

 system podnoszenia kompetencji – badani wskazują na lukę w systemie 

podnoszenia kompetencji, uważają że brakuje wielu kluczowych szkoleń na rynku 

usług edukacyjnych, 

 postawa nauczycieli – dyrektorzy wskazują na mniejszą, niż u młodszych 

nauczycieli, otwartość i entuzjazm przy zaangażowaniu się w nowe projekty i 

szkolenia. 
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Powyższe dane korespondują z badaniami Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji 

i Kultury Komisji Europejskiej oraz literaturą przedmiotu, wskazując, że do kompetencji, 

najczęściej rozwijanych wśród nauczycieli należą m.in.: 

 znajomość technologii informatycznych (ICT), 

 umiejętność w zakresie zarządzania i administracji, 

 umiejętność pracy z uczniami o różnym poziomie uzdolnień, 

 umiejętność kierowania zachowaniem uczniów, 

 wiedza i umiejętności specjalistyczne w zakresie nauczania przedmiotu, 

 umiejętności dydaktyczne w postaci wiedzy i zdolności pedagogicznych, 

 umiejętności psychologiczne pozwalające inspirować, motywować uczniów do 

nauki, integrować ich w zespół, 

 umiejętności menedżerskie. 

Podsumowując, analiza kompetencji wśród nauczycieli 50+ wskazuje na: 

 brak wieloaspektowej diagnozy dotyczącej kluczowych kompetencji nauczycieli, 

 akademicki charakter kształcenia nauczycieli, 

 brak rozwiązań i narzędzi systemowych pozwalających monitorować luki 

kompetencyjne nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacji, 

 brak profesjonalnie przygotowanych szkoleń, specjalnie dedykowanych 

poszczególnym grupom nauczycieli, np. wiekowym, czy też zagadnieniom 

realizowanym podczas lekcji, 

 niskie kompetencje w zakresie ICT (mimo szeroko zakrojonej informatyzacji 

polskich szkół, nauczyciele nie korzystają w pełni z nowoczesnych technologii), 

 niewystarczające kompetencje psychospołeczne w zakresie kontaktu z uczniami, 

rodzicami i innymi nauczycielami, 

 niewystarczające kompetencje związane z organizowaniem pracy 

administracyjnej, 

 brak wystarczających kompetencji związanych z aktywnymi metodami uczenia, 

 brak systemu wsparcia nauczycieli, 

 problem z postawą nauczycieli 50+ związaną z twórczością, otwartością, 

entuzjazmem, inspirowaniem, poczuciem wartości i pewności siebie, 

 niewystarczający dostęp do informacji i danych, związanych z pracą nauczyciela. 
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3. Charakterystyka psychospołeczna pracowników 50+ 
 

Nauczyciele 50+ przynależą do grupy osób klasyfikowanych, w psychologii 

rozwojowej, jako późna dorosłość. Nie ma jednoznacznie przyjętych granic wiekowych 

określających jakie osoby przynależą do tej kategorii. Rozbieżności początku przedziału 

wiekowego sięga nawet 30 lat i wynoszą od 45 do 75 lat. Pomimo istniejących różnic 

można, mimo wszystko, wyszczególnić określone charakterystyki dotyczące nauczycieli 

w tym wieku. Jest to istotne, gdyż wiek w dużym stopniu wpływa na funkcjonowanie 

człowieka, również w okresie późnej dorosłości. Zmiany jakie zachodzą w tym okresie 

można pogrupować w 3 kategoriach: 

 biologiczne, 

 społeczne, 

 psychologiczne. 

Biologiczne aspekty okresu późnej dorosłości 

Ten etap rozwoju człowieka charakteryzuje się zmianami wstecznymi, których 

podstawą jest zanik zdolności reprodukcyjnych komórek oraz ich stopniowa 

degeneracja. Zmiany na poziomie komórkowym oraz kumulacja zmian organicznych 

sprawia, że około 60 roku życia stają się one wyraźnie widoczne. Do tych zmian zalicza 

się dwa typy: 

 obniżenie sprawności fizycznej – polegające na ograniczeniach zdolności do 

wysiłku, zwiększonej podatności na zmęczenie i tym samym ograniczeniu 

aktywności oraz ogólnym spadku wigoru, 

 mnoga patologia – polega na występowaniu, u tej samej osoby, kilku dolegliwości 

równocześnie. 

Społeczne aspekty okresu późnej dorosłości  

Do społecznych aspektów tego okresu należy częste poczucie „straty” albo kosztów 

starzenia się. Wiążą się one z doświadczaniem negatywnych emocji, a jeśli dotyczą 

wartości związanych z codziennym życiem jednostki to mogą stanowić zdarzenia 

krytyczne i kryzysogenne. Zmuszają one osoby w tym wieku do zmiany stosunku wobec 

rzeczywistości, przewartościowania celów, zmiany stylu życia, nierzadko do przyjęcia 

nowej koncepcji czy filozofii życia, a więc adaptacji do nowych warunków. Do 

najczęstszych wydarzeń krytycznych występujących w tym okresie należą: 

 utrata zdrowia, 

 utrata kondycji i atrakcyjności fizycznej, 

 utrata statusu społecznego i ekonomicznego, 
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 utrata poczucia przydatności i prestiżu. 

Zdarzenia o charakterze kryzysu są zawsze wyzwaniem, źródłem nowych, 

trudnych zadań. Sposoby reagowania na nie oraz ich rozwiązania wykazują istotne, 

indywidualne, zróżnicowanie. 

 Psychologiczne aspekty okresu późnej dorosłości 

W okresie tym dochodzi do wielu zmian, o charakterze psychologicznym, mającym 

duże znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania, a tym samym adaptacji do zmian 

wynikających z pracy. Należą do nich zmiany w sferze: 

 percepcyjno-motorycznej – słabnie wrażliwość zmysłów,  wydłuża się czas reakcji 

na bodźce wzrokowe i słuchowe oraz czas wykonywania czynności, spowolnia się 

czas reakcji, postępuje ogólne obniżenie sprawności psychomotorycznej, 

 pamięci i zapamiętywania – obniża się zdolność zapamiętywania (dotyczy to 

pamięci mechanicznej i bezpośredniej), pamięć długoterminowa z wiekiem ulega 

minimalnemu osłabieniu. W okresie tym odczuwany jest spadek zdolności uczenia 

się, przy czym odpowiednie zastosowanie technik pamięciowych powoduje, że np. 

osoby mające 75 lat są zdolne do znacznego poprawienia wyników 

zapamiętywania w warunkach presji czasowej, 

 intelektualnej – spada w tym okresie zdolność myślenia indukcyjnego, wyobraźnia 

przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Deficyty w obszarze 

wymienionych funkcji uchwytne są już u osób w wieku 57 lat, a stają się wyraźne 

po przekroczeniu 60. roku życia. Degradacji ulegają również funkcje inteligencji 

decydującej o przetwarzaniu 

informacji. W przypadku inteligencji 

skrystalizowanej (społecznej, nabytej 

w toku uczenia się i gromadzenia 

doświadczenia) obserwowana jest 

tendencja do wzrostu lub 

utrzymywania się na stałym poziomie. 

Charakterystyczne dla tego wieku jest 

deterioracja odwrotna w stosunku do 

kolejności nabywania sprawności. 

Oznacza to, że im wcześniej 

wykształcona została dana sprawność, 

tym wolniej zanika. 

W przypadku funkcji intelektualnych charakterystyczne jest to, że dzięki 

utrzymywaniu stałego, wysokiego poziomu aktywności intelektualnej, nawet osoby 

powyżej 70. roku życia, osiągają możliwości wyższe lub zbliżone do osób młodszych. 
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4. Zarządzanie wiekiem nauczycieli 50+ 
 

Zarządzanie wiekiem odnosi się do takiego sposobu działania, które pozwala na 

wykorzystanie zróżnicowania wiekowego pracowników, w celu zwiększenia wydajności 

i efektywności organizacji. 

Nowoczesna instytucja potrafi wykorzystać zróżnicowanie wiekowe pracowników 

i stara się uczynić z tego atut. W wąskim ujęciu, zarządzanie wiekiem to szereg 

rozwiązań przyjaznych dojrzałym pracownikom. Najczęściej dotyczy to osób w wieku 

50+. Podejście to sprowadza się do ukierunkowania na potrzeby pracowników 

dojrzałych, na ich możliwości, szanse i ograniczenia. Oznacza to, że pracodawca, by 

wykorzystać potencjał swoich pracowników, powinien stworzyć takie warunki pracy, 

w których pracownik czuje się dobrze, które są do niego dostosowane oraz umożliwiają 

maksymalne wykorzystanie potencjału i kompetencji. Dotyczy to również efektywnej 

współpracy poprzez łączenie potencjałów pracowników w różnym wieku. 

Dzięki wdrożeniu strategii zarządzania wiekiem pracodawca może osiągnąć wiele 

korzyści, należą do nich: 

 wzrost wydajności pracy osób 50+ poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy 

i efektywniejsze wykorzystanie potencjału starszych pracowników, 

 poprawa wydajności pracy pozostałych pracowników dzięki dobrej atmosferze 

pracy i ograniczeniu konfliktów międzypokoleniowych, 

 obniżenie kosztów pracy, poprzez wdrożenie takich narzędzi jak, np. profilaktyka 

zdrowotna, 

 zmniejszenie kosztów działalności szkoły dzięki przekazywaniu wiedzy 

i doświadczeń młodszym pracownikom przez ich starszych kolegów (oszczędność 

na szkoleniach, przekaz kultury organizacyjnej i pamięci instytucjonalnej), 

 zatrzymanie w szkole pragmatycznej wiedzy starszych nauczycieli, która jest 

efektem wieloletniej konfrontacji wiedzy teoretycznej i praktycznych doświadczeń, 

 optymalizację zatrudnienia, przede wszystkim poprzez lepsze dopasowanie 

kompetencji pracowników dojrzałych do stanowiska pracy, 

 budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy i zaufania do niego wśród 

pracowników, co wzmacnia ich motywację do pracy i lojalność wobec szkoły, 

 zwiększanie kreatywności w zespołach międzypokoleniowych, które pozwalają 

łączyć najlepsze elementy potencjału młodszych i starszych pracowników. 
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Do bezpośrednich wymiernych zysków z zatrudnienia osób 50+ należą: 

 zmniejszenie kosztów wdrażania rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem, 

poprzez możliwość pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 skrócenie okresu wypłacania świadczenia chorobowego pracownikowi 50+, przez 

pracodawcę, do 14 dni, 

 zwolnienie pracodawcy przez rok od obowiązku płacenia składek na Fundusz 

Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby, które 

ukończyły 50 lat, a które zatrudnił po 30 czerwca 2009 r., ale tylko wtedy, gdy 

osoby takie pozostawały w ewidencji bezrobotnych minimum przez 30 dni przed 

podjęciem pracy, 

 całkowite zwolnienie pracodawcy od obowiązku płacenia składek na Fundusz 

Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników, 

którzy ukończyli 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). 

Do aktywnych narzędzi zarządzania wiekiem, które mogą zostać wprowadzone 

przez pracodawcę i o które mogą wnioskować pracownicy należą m.in.: 

 elastyczne formy zatrudnienia, 

 świadczenia zdrowotne i profilaktyka zdrowia, 

 możliwości rozwoju zawodowego, 

 tworzenie zróżnicowanych wiekowo zespołów nauczycieli, 

 mentoring. 
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4.1. Elastyczne formy zatrudnienia 

 

Polegają one, w głównej mierze, na dostosowaniu formy i czasu pracy do zmieniających 

się, wraz z wiekiem, możliwości pracowników. Do przykładowych narzędzi należą: 

 elastyczne formy zatrudniania niezależnie od wieku pracownika, tylko od jego 

indywidualnych potrzeb – w istocie pracownik w każdym wieku może mieć 

uzasadnioną potrzebę uelastycznienia czasu i/lub organizacji pracy, 

 dostrzeganie zarówno potrzeb pracownika, jak i potrzeb szkoły przy 

podejmowaniu decyzji, dotyczącej uelastycznienia formy zatrudnienia, 

 ustalenie listy akceptowalnych, dla szkoły, rozwiązań, uelastyczniających formę 

zatrudnienia, które mogą zostać zaproponowane pracownikom w różnym wieku, 

np. praca zmianowa, w niepełnym wymiarze czasu, na czas określony, urlop 

bezpłatny. 

W przypadku osób starszych, o mniejszej sprawności fizycznej, lub osób w wieku 

emerytalnym można zastosować następujące rozwiązania: 

 zmniejszenie wymiaru czasu pracy poprzez redukcję etatu. Zastosowanie tej formy 

jest często warunkiem podjęcia pracy przez emerytów, którym, w przypadku 

objęcia pełnego etatu, groziłoby zawieszenie wypłacania emerytury, 

 dostosowanie grafików pracy do możliwości osób starszych, 

 indywidualne dostosowanie godzin pracy (w ciągu dnia) i/lub dni pracy (w ciągu 

tygodnia) do możliwości osób starszych, na przykład podzielenie dnia pracy na 

dwie części z długą przerwą między nimi, 

 udzielanie płatnego urlopu osobom starszym na szczególnych zasadach, np. 

dłuższy urlop, 

 zatrudnianie osób w wieku emerytalnym na czas określony albo na czas 

wykonania określonej pracy, 

 poinformowanie pracowników oraz kandydatów do pracy o dostępnych 

rozwiązaniach uelastyczniających formę zatrudnienia. 
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4.2. Świadczenia zdrowotne i profilaktyka zdrowia 

 

Znaczna część naszego społeczeństwa korzysta z konsultacji lekarskiej niestety dopiero 

wówczas, gdy poczuje się źle, kiedy zaczyna coś boleć, kiedy nie mija kaszel czy też 

pogarsza się ogólne samopoczucie i nie ma to związku ze zmianą pogody. Nie jest to 

dobra postawa, bowiem często taka wizyta następuje zbyt późno i pacjenci trafiają do 

gabinetu lekarskiego w zaawansowanym stadium poważnej choroby. Dlatego tak ważne 

są  badania profilaktyczne. Dzięki nim można często wykryć, niedającą jeszcze żadnych 

objawów, chorobę, co daje możliwość skutecznego jej leczenia.  

Badania profilaktyczne, które warto zrobić po 50. roku życia: 

 zdjęcie rtg klatki piersiowej – każdy palacz po 50. roku życia powinien raz w roku 

wykonywać zdjęcie rtg, jest to podstawowe badanie umożliwiające rozpoznanie 

zmian płuc, 

 raz w roku test na obecność krwi utajonej w kale, dzięki niemu istnieje szansa na 

szybkie wykrycie zmian nowotworowych jelita grubego, obecnie dostępne są także 

testy do samodzielnego wykonania w domu, 

 densytometria kości – dla kobiet w 10 lat po menopauzie, dla mężczyzn po 

skończeniu 65 roku życia, badanie to pozwala ocenić gęstość kości i wykryć 

zagrażającą osteoporozę, 

 wizyta w gabinecie okulistycznym – badanie ostrości wzroku oraz ciśnienia 

śródgałkowego u pacjentów powyżej 50. roku życia – ma to na celu wczesne 

rozpoznanie jaskry, jednej z chorób, która nieleczona może doprowadzić do ślepoty, 

 badanie krwi, zwłaszcza kontrola poziomu cholesterolu i morfologii, 

 raz na 6 miesięcy wizyta w gabinecie stomatologicznym. 

Badania tylko dla kobiet: 

 samobadanie piersi – każda kobieta powinna raz w miesiącu badać piersi; w 

czasie wizyty w gabinecie ginekologicznym lekarz pokaże, jak wykonać takie 

samobadanie, dzięki niemu bowiem, istnieje duża szansa na wykrycie guzków, 

często złośliwych, w stadium, w którym są one zupełnie wyleczalne, 

 coroczne ogólne badanie ginekologiczne, 

 cytologia – według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego każda 

kobieta, która rozpoczęła życie płciowe, musi mieć wykonywaną cytologię raz w 

roku, jeśli trzykrotny wynik badania jest prawidłowy, wtedy badanie można 

powtarzać, co 3 lata, tylko kobiety po 70. roku życia oraz te, u których usunięto 

macicę wraz z szyjką z powodów nieonkologicznych nie muszą wykonywać 

cytologii, 

 mammografia - wykonanie mammografii zlecane jest raz na 2 lata po 49. roku 

życia, 
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Jakie badania powinni wykonywać 

mężczyźni? 

Po 50. roku życia każdy mężczyzna powinien 

odwiedzić urologa, aby zbadać gruczoł 

krokowy. Należy także wykonywać badanie 

oceniające PSA, czyli antygen, którego 

poziom mówi o stanie prostaty. 

Wdrożenie działań ze świadczeń 

zdrowotnych i profilaktyki zdrowia pozwala 

na: 

 uzyskanie ponadprzeciętnie dobrego 

stanu zdrowia zatrudnionych, 

a w rezultacie również wysoką 

wydajność pracy, 

 wydłużenie okresu zdolności do pracy, 

 uzyskanie wysokiego poziomu satysfakcji z pracy, 

 zwiększenie motywacji do pracy, 

 dobrą atmosferę i jakość pracy, 

 ograniczenie kosztów związanych z chorobami zawodowymi i absencji 

pracowniczej. 

Działania w obszarze ochrony i promocji zdrowia powinny być skierowane do 

wszystkich zatrudnionych bez względu na wiek. Objęcie nimi młodszych pracowników 

będzie miało korzystny wpływ na ich stan zdrowia, również w przyszłości, co z kolei 

będzie skutkowało wyższą wydajnością pracy. Do działań zapobiegawczych może 

należeć: 

 monitorowanie zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy, 

 monitorowanie stanu zdrowia pracowników, zróżnicowane według wieku, 

 podejmowanie decyzji o zdolności do pracy na podstawie stanu zdrowia, a nie 

wieku pracownika, 

 utworzenie w szkole grupy roboczej do spraw zdrowia, 

 korzystanie z konsultacji zewnętrznych ekspertów z zakresu medycyny pracy, 

 szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 zapewnienie ergonomii stanowiska pracy, 

 prozdrowotne rozwiązania dotyczące czasu i organizacji pracy, 

 wspieranie prozdrowotnych działań pracowników, 

 kompleksowa strategia ochrony i promocji zdrowia. 
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4.3. Możliwości rozwoju zawodowego 

 

Rozwój kariery zawodowej jest ważnym instrumentem zapewniającym 

pracownikom (również starszym) perspektywę bezpieczeństwa zatrudnienia. 

Wprowadzenie takiego narzędzia umożliwia: 

 rozwój kariery zawodowej na równi z młodszymi pracownikami (niekoniecznie 

musi to oznaczać awans w hierarchii zawodowej), 

 utrzymywanie lub podnoszenie poziomu kompetencji, 

 nadrobienie, w miarę możliwości, zaległości w rozwoju kariery, o ile takie istnieją. 

Stosowanie narzędzi zarządzania wiekiem, w obszarze rozwoju kariery zawodowej, 

pozwala na uzyskanie następujących korzyści: 

 pomoc w rozwoju kariery zawodowej zmniejsza obciążenie fizyczne i psychiczne 

związane z pracą, a tym samym przyczynia się do wydłużenia okresu zatrudnienia 

pracownika, 

 planowy rozwój kompetencji pracownika zapewnia ich optymalne wykorzystanie 

na każdym etapie kariery, 

 zaplanowanie ścieżki kariery i wyznaczenie celów pośrednich ma pozytywny 

wpływ na motywację, zaangażowanie w pracę, elastyczność i produktywność 

pracownika (zarówno młodszego, jak i starszego), 

 planowanie ścieżki kariery zmniejsza ryzyko przejścia na wcześniejszą emeryturę 

(np. z powodu wypalenia zawodowego, braku perspektyw rozwoju, niejasności co 

do przyszłości zawodowej itp.), a tym samym wydłuża okres zatrudnienia w firmie, 

co z kolei ogranicza koszty rekrutacji i pozwala dłużej korzystać z doświadczenia 

pracowników, 

 dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu kariery można zapewnić przekazywanie 

wiedzy i doświadczenia młodszym pracownikom, przesuwając osoby u jej schyłku 

do pracy w charakterze mentora lub trenera. 
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4.4. Korzyści społeczne i dydaktyczne zróżnicowanych wiekowo nauczycieli 

 

Zawodowe i społeczne umiejętności zdobyte przez starszych nauczycieli stanowią 

unikalny zasób kapitału ludzkiego, którego nie posiadają ich młodsi koledzy. Wielu 

starszych pracowników charakteryzuje się dokładnością, rzetelnością i umiejętnością 

porozumiewania się z uczniami oraz współpracownikami. Starsi nauczyciele są 

jedynymi, którzy mają doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych problemów, jakie 

pojawiły się w przeszłości. Utrata takich kompetencji, w wyniku ich zwolnienia lub 

odejścia na emeryturę czy rentę, może narazić szkołę na straty, bo często kompetencji 

tych po prostu nie da się zastąpić lub ich zastąpienie okazuje się bardzo kosztowne. 

Badania wskazują, że starsi pracownicy, o ile zajmują stanowiska zgodne z ich 

kompetencjami i możliwościami psychofizycznymi, są bardzo wydajni. 

Zarówno ustawodawcy, jak i specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 

kładą nacisk na zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. Wynika to z 

wielu korzyści płynących z różnorodności wiekowej w instytucjach. Jednoczesne 

zatrudnianie osób młodszych i starszych pozwala lepiej reagować na szybko zmieniające 

się warunki. Zespoły składające się z pracowników w różnym wieku są bardzo wydajne 

dzięki umiejętnemu połączeniu ich kompetencji. 

Przełożeni przypisują pracownikom pewne cechy, typowe dla wieku – są to 

zarówno zalety, jak i wady osób młodych i starszych. Młodszych pracowników chwalą za 

przebojowość, szybkość działania, pomysłowość, starszych zaś za cierpliwość, lojalność, 

rzetelność i doświadczenie. 

Zarządzanie wiekiem odnosi się do takiego sposobu zarządzania, które pozwala na 

wykorzystanie zróżnicowania wiekowego pracowników, w celu zwiększenia wydajności 

i efektywności całej organizacji. 
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4.5. Korzyści dydaktyczne wynikające z  wdrożenia mentoringu w szkole 

 

Pojęcie „mentoring” wywodzi się z eposu greckiego „Odyseja”. Odyseusz udając się 

na wojnę trojańską, powierzył swojego syna Telemacha przyjacielowi, Mentorowi, by 

ten sprawował nad nim opiekę. Jego zadaniem było wychowanie i nauczanie młodego 

chłopca. 

Współcześnie mentorem określa się osobę, która dzięki posiadanej wiedzy, 

kompetencjom i doświadczeniu, w danej dziedzinie życia i pracy, jest wzorem do 

naśladowania. Zadaniem mentora jest wspieranie rozwoju podopiecznego, umożliwienie 

mu poszukiwania nowych pomysłów, rozwiązań, wspieranie w wyznaczaniu celów oraz 

konfrontacja ich z możliwościami i posiadanymi zasobami. Dzięki takiej relacji 

podopieczny rozwija wiarę w siebie i swoje możliwości, staje się bardziej 

odpowiedzialny za siebie oraz nabywa umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji. 

Takie przekazywanie i przyjmowanie wiedzy oraz doświadczenia to naturalny proces i  

fundament rozwoju osobistego i zawodowego w świecie nauki, polityce czy w wielu 

wolnych zawodach. Mentor jest osobą, która oferuje swoje doświadczenie młodszemu 

koledze, rozumie sytuację i ma odpowiednie doświadczenia do niech. 

Aby mentoring był skuteczny i aby obie strony czerpały z niego jak najwięcej, musi 

mieć charakter dobrowolny i wynikać z przekonania, że jest to program, w którym 

warto uczestniczyć. Mentoring zakłada relację opartą na zaufaniu do autorytetu, stąd też 

najlepiej w tej roli sprawdzają się osoby o silnym „naturalnym autorytecie”. Nie bez 

znaczenia jest wiek mentora, naturalną sytuacją jest to, gdy podopieczny jest młodszy.  

Korzyści z funkcjonowania mentoringu w szkole można rozpatrywać ze względna 

4 poziomy: 

 instytucja – szkoła, 

 mentor, 

 przełożony – dyrektor, 

 podopieczny. 

 

Instytucja 

W tym przypadku mentoring zwiększa możliwości zawodowe zarówno mentora, 

jak i podopiecznego przejawiające się w lepszym radzeniu sobie w wykonywanej pracy 

oraz lepszym radzeniu sobie z pojawiającymi się problemami. Związana jest z tym 

również oszczędność wynikająca z mniejszej ilość szkoleń zewnętrznych oraz z czasem 

spędzonym poza pracą podczas szkolenia. Dla szkoły wprowadzenie systemu 

mentoringu wiąże się również z następującymi elementami: 

 stworzeniem jednolitych standardów pracy, 

 wyższą motywacją do pracy, 

 szybszym uzyskiwaniu wysokiej efektywności pracy przez nowych pracowników, 
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 tworzeniem spójnej kultury organizacyjnej oraz wzmocnieniem wartościowych 

elementów kultury danej instytucji, 

 polepszeniem komunikacji interpersonalnej wewnątrz instytucji, 

 określeniem potencjału organizacji, 

 zapoczątkowaniem idei organizacji uczącej się, 

 zebraniem informacji na temat faktycznego przebiegu pracy i jej efektów, 

oraz przeglądem jakości i efektów pracy, 

 zdefiniowaniem obszarów, w których powinien nastąpić rozwój pracowników 

i doskonalenie umiejętności, 

 zachowaniem wiedzy i doświadczenia pracowników 50+, 

 wzrostem efektywności i wydajności pracy, szybszym rozwojem zawodowym 

pracowników, 

 niwelowaniem różnic pokoleniowych między pracownikami doświadczonymi, a  

młodymi osobami, 

 tanią metodą doskonalenia kwalifikacji pracowników. 

 

Podopieczni 

Proces mentorinu pozwala przede wszystkim przejść nowemu pracownikowi 

łagodniej okres adaptacji w nowej instytucji oraz szybciej uzyskać wysoką efektywność 

pracy. Efektem tego jest  zadowolenie z pracy co powoduje wzrost motywacji. 

Młody pracownik pod opieką mentora słabiej odczuwa niepewność 

i niekomfortową sytuację wynikającą z bycia nowym, zwiększa się jego zaangażowanie 

w obowiązki i lojalność wobec szkoły. Pracownik szybciej wdraża się w szkołę i skraca 

się okres nauki na błędach, w czym pomaga korzystanie z cudzych doświadczeń. 

Dodatkowym efektem jest możliwość nabycia praktycznej wiedzy, której nie zdobył w 

czasie studiów oraz uczy się pracy ze starszymi kolegami. 

 

Mentorzy 

Lata pracy spędzone w szkole związane z wykonywaniem tych samych zadań oraz 

brak poczucia rozwoju zawodowego mogą prowadzić do „wypalenia zawodowego”. 

Prowadzi to równocześnie do spadku motywacji i braku zadowolenia z pracy. 

Wprowadzenie systemu mentoringu niesie, dla osób pełniących funkcje trenera, 

następujące korzyści: 

 utrzymanie miejsca pracy i wzrost atrakcyjności dla pracodawcy, 

 wzrost samooceny wśród pracowników 50+ i wiary we własne kompetencje, 

 nabycie profesjonalnych umiejętności mentorskich/trenerskich, 

 samodoskonalenie oraz możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczeń, nabytych 

w ciągu całej pracy zawodowej. 
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Przełożeni – dyrektor  

Obecność mentorów w szkole ułatwia i usprawnia pracę dyrektora, zwłaszcza jeśli 

nie jest on w stanie poświęcić czasu na zarządzanie szkołą i pracownikami. Sytuacja taka 

odciąża go również od obowiązku wprowadzania nowych ludzi i adaptacji pracowniczej. 

Mentoring zwiększa proces kontroli nad zespołem pracowników, a dyrektor, 

w porozumieniu z mentorem, ma szerszy obraz kompetencji nowych pracowników. 

Dyrektor planujący wdrożenie systemu mentoringu musi mieć na uwadze, że nie 

każda osoba nadaje się na mentora. Jej kompetencje wynikają ściśle z definicji pełnienia 

tej funkcji, związanej ze sprawowaniem opieki nad nowym pracownikiem.  

Kluczowe kryteria związane z wyborem kandydata na mentora to: 

 wiek – mentor powinien być starszy od ucznia – choć to kryterium nie może 

stanowić reguły, 

 dopasowanie – kandydat powinien pasować do zadania, pragnąc je wykonać, mieć 

do tego możliwości oraz identyfikować się z pełnioną rolą mentora, 

 wiedza – powinien mieć odpowiednie kwalifikacje i szerszą wiedzę, 

 doświadczenie zawodowe – powinno być większe od doświadczenia 

podopiecznego,  

 umiejętności interpersonalne – umiejętność: nawiązania dobrej relacji zawodowej, 

doradzania, słuchania i uczenia oraz komunikacyjna, przekonywania i 

motywowania. 

 

Mentoring w szkole 

Rozpoczęcie mentoringu zaczyna się tak naprawdę od stwierdzenia, że określone 

wartości, będące w zasobach szkoły, są na tyle istotne i cenne, a posiadane wzorce, 

sposoby działania i styl pracy na tyle skuteczne, że warto je powielać i utrzymywać jako 

element kultury organizacyjnej, np. styl pracy, sposób prowadzenia lekcji, podejście do 

ucznia, posiadane umiejętności merytoryczne, postawa, standardy pracy. W związku z 

tym na początku powinno pojawić się pytanie: Co jest nadrzędną wartością, która ma 

zostać zatrzymana w szkole? Jeśli odpowiedź jest twierdząca i pewne wzorce należy 

przekazać młodszym pokoleniom to w dalszej kolejności pojawia się pytanie: Kto ma to 

zrobić? Pierwszy krok zawsze należy do władz szkoły. To one są formalnie uprawnione 

do wprowadzania procedur i ustalania działania poszczególnych systemów. Oczywiście 

osobą, która wdraża cały system nie musi być dyrektor, ale jakakolwiek przez niego 

wyznaczona osoba zajmująca się opracowaniem procedury i sposobu działania 

mentoringu. Po ustaleniu, że określone wartości mają być przekazane, określeniu 

standardów i wyznaczeniu osoby odpowiadającej za koordynowanie systemem – 

konieczne jest podjęcie decyzji kto ma zostać objęty systemem mentoringu. Generalnie 

należy ustalić kto ma/może pełnić rolę mentora i kto ma zostać jego podopiecznym.  Ze 

względu na to, że mentoring oparty jest na relacji mistrz – uczeń, konieczne jest, by 

osoba mentora posiadała cechy wymienione w punkcie Kluczowe kryteria związane z 
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wyborem kandydata na mentora. Ważny jest fakt, że mentor to opiekun, który dzieli się 

wiedzą i wspiera podopiecznego, pokazuje jak można przejść przez trudniejsze zadania 

związane z jego rozwojem zawodowym. W przypadku podopiecznego ważne jest, by 

była to osoba, która chce się rozwijać, zależy jej na podnoszeniu kwalifikacji, jest 

otwarta na sugestie i podpowiedzi. W przypadku szkoły będzie to dotyczyć głównie 

młodszych stażem pracy nauczycieli. Nie jest tu jednak tak bardzo istotny wiek i staż 

pracy danej osoby (najczęściej utożsamiany z wiedzą i doświadczeniem) co posiadane 

kompetencje, które są wymagane w danej placówce. Oznacza to tyle, że osoba, która 

posiada określony styl pracy, a ten odbiega od wymaganego sposobu pracy w danej 

szkole, powinna zostać objęta wsparciem w zakresie mentoringu. Zasadnicze pytania 

mentoringu brzmią: Gdzie się znajduję? Dokąd zmierzam? Jak tam chcę dojść? Mentor ma 

za zadanie przeprowadzić podopiecznego przez te pytania w taki sposób, by młodszy 

kolega znalazł się dokładnie tam, gdzie on sam chce, a ponadto przełożeni wymagają 

tego od niego. 

Sama formuła mentoringu jest okazją do wykazania się kreatywnością mentora.                

W najprostszym wydaniu polega on na cyklicznych spotkaniach trenera 

 z podopiecznym, na których omawiane są jego bieżące problemy i osiągnięcia. W trakcie 

spotkań dochodzi nie tylko do dyskusji, udzielania wskazówek i dzielenia się 

doświadczeniem, lecz także do zdobycia wiedzy jak wykonywać różne zadania, jak 

poruszać się po obszarze objętym wsparciem. Mentor ma za zadanie kształtować 

również postawę podopiecznego, co może robić poprzez udzielanie informacji 

zwrotnych.  

Skutecznym sposobem sprawdzenia skuteczności działania podopiecznego jest 

obserwowanie jego pracy, a w dalszej kolejności omawianie  plusów i minusów 

podejmowanych działań i decyzji. 

Mentor ma być wzorem dla podopiecznego, co jest równoznaczne z tym, że 

powinien on dawać przykład swoim postępowaniem i działaniem. Zapraszanie 

podopiecznego do współpracy, zachęcanie do podglądania warsztatu pracy a następnie 

omawianie poszczególnych etapów pracy, również mieści się w sposobach rozwoju 

podwładnego. 

Mentoring może być wpisany w zakres obowiązków danego nauczyciela. Zamiast 

lekcji z uczniami, może prowadzić sesje doradcze z podopiecznym, przez co, np. brak 

pensum nie obniża kwoty wynagrodzenia, a nauczyciel dalej jest zaangażowany w pracę 

szkoły. 

Wprowadzenie mentorignu niekoniecznie musi się wiązać z wprowadzeniem 

złożonej struktury. Idea polega na wykorzystaniu relacji mistrz – uczeń. Dlatego sama 

zgoda na to, że jedna z osób będzie mentorem a druga podopiecznym, który korzysta z 

doświadczenia oraz ustalenie między nimi, na jakich zasadach będzie się to odbywać, już 

stanowi wprowadzenie zasadniczej części mentoringu. 
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Podsumowując ten rozdział, chcemy zwrócić uwagę, że nie da się zmusić 

podopiecznego do pełnego zaangażowania i czerpania z doświadczenia mentora oraz 

wykorzystania okazji do rozwoju. Kluczową rolę odgrywa tutaj postać samego mentora, 

który musi być na tyle atrakcyjną osobą, z dobrym podejściem i bogatym 

doświadczeniem, by podopieczni sami chcieli korzystać z jego pomocy. Rekrutacja 

nauczycieli również powinna uwzględniać aspekt otwartości i chęć rozwoju ze strony 

nowych pracowników. Ważne jest, by uświadomić podopiecznym, że mentoring ma im 

służyć oraz że nie ma osób doskonałych powinien być zrozumiały i zaakceptowany 

przez dojrzałe osoby.  

 

Źródła inspiracji: 
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4.6. Planowanie kariery zawodowej nauczycieli 50+ 

Planowanie kariery zawodowej jest bardzo rozległym zagadnieniem, dlatego że 

jeden rozdział na pewno nie ukaże wszystkich możliwości związanych z tym 

problemem. Nauczyciele muszę liczyć się z tym, że w obecnych realiach praca w jednym 

miejscu na określonym stanowisku jest anachronizmem i jakkolwiek, być może, trudno 

pogodzić się z tym, że zmiany mają miejsce i jest to, mimo wszystko, element 

rzeczywistości. W takiej sytuacji pozostają dwa wyjścia: walczyć z rzeczywistością, nie 

zgadzać się z nią czy wręcz nawet uciekać myślami od przyszłości (co tak naprawdę nie 

zmieni realiów) lub pogodzić się z tym, że świat się zmienia i przygotować się do nich. 

Mniejsza ilość uczniów w szkole, plany i zamiary samorządów jednoznacznie 

wskazują, że nikt nie zagwarantuje nauczycielom stałej pracy do emerytury. Kluczowym 

elementem w planowaniu kariery zawodowej nauczycieli 50+ są bariery mentalne, 

przyzwyczajenia i przekonania, które zamiast służyć pomocą – przeszkadzają. Jednym z 

takich schematów może być przekonanie, że jedyna pracą jaką mogę wykonywać jest 

praca nauczyciela. To przekonanie może być powodem tego, że dana osoba wykonuje 

taki zawód, lubi go i jest z niego zadowolona, jednak w sytuacji zmieniającego się rynku 

pracy to przekonanie może być źródłem załamania nerwowego i barierą w znalezieniu 

innego zajęcia. W obecnych realiach kluczem jest elastyczność i zdolność do 

przekwalifikowania się. Posiadanie możliwości jest skutecznym sposobem na lepsze 

poradzenie sobie z danym problemem niż w sytuacja, kiedy ma się tylko jedno 

wyjście i jest ono nieosiągalne. 

Aby skutecznie planować karierę i tworzyć nowe mozliwości dobrze jest 

zastosować się do poniższych sugestii: 

– zdiagnozuj własny potencjał – określenie mocnych i słabych stron; oceń własną 

wartość rynkową (dotyczy to szans na rynku pracy, w szkole, jak i poza nią). 

Diagnoza posiadanego potencjału, pasji, zainteresowań oraz naturalnych 

predyspozycji pozwala na podjęcie decyzji o swojej przyszłości, w którą stronę 

podążać oraz gdzie lokować swoją energię. 

– dokonaj analizy rynku pracy – dogłębne zapoznanie się z aktualnymi prognozami 

dotyczącymi zawodów deficytowych i zawodów przyszłości, wskaźników, 

raportów wynagrodzeń pracodawców, warunków zatrudnienia, pozwoli na 

odniesienie swojego potencjału do realiów rynku pracy. Dzięki temu, może się 

okazać, że można wykorzystać posiadane umiejętności w szerokim spektrum a 

tym samym czerpać z tego wymierne korzyści. 

– określ cele osobiste i zawodowe – przyłowie „nie ma celu, nie ma drogi” 

wskazuje, że działania, które nie są ukierunkowane do niczego nie prowadzą. 

Zdefiniowanie kierunku osobistego i profesjonalnego rozwoju jest równocześnie 

wyznaczeniem procedury osiągnięcia tego celu. Misja życia staje się naszym 

kompasem. Ułatwia koncentrację na działaniach, które systematycznie 

przybliżają nas do realizacji przyjętych założeń.  
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1. Wybierz metody realizacji celów – należą do nich różne rodzaje aktywności 

umożliwiające realizację celów (zdobycie i rozwój kompetencji, podjęcie 

działalności gospodarczej). 

2. Inwestuj w siebie – specjaliści ds. rozwoju kariery zawodowej zalecają, by rocznie 

przeznaczać 2-10 tys. zł na podniesienie kwalifikacji pracownika. Obecnie, w 

szybko zmieniających się warunkach, zatrzymanie się w miejscu jest ryzykowne, 

gdyż inni idą do przodu, przez co posiadana wiedza szybko się dezaktualizuje, a 

my tracimy na atrakcyjności zawodowej. W przypadku uczestnictwa w 

szkoleniach, kursach czy studiach ważne jest, by wybierać je zgodnie ze swoim 

planem rozwoju zawodowego oraz wybierać jedynie te placówki, które 

zwiększają nasze szanse. Jest to bardzo ważna decyzja, gdyż duża część 

kierunków na uczelniach nie jest efektem zapotrzebowania na rynku pracy. Wiele 

osób wybiera studia i kursy nie analizując ich wcześniej pod względem szans, 

jakie one dają na rynku pracy. Skutkiem tego podejścia jest konkurencja w 

poszczególnych zawodach i nietrafione wybory, które powodują, że bezmyślne 

działania cofają nas, a nie pomagają w rozwoju.  
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Źródła inspiracji 

1. Poradnik dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 50+ 
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2. Europa 2020 - unijna strategia wzrostu na najbliższe dziesięciolecie 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm 

3. Ćwiczenia w zakresie planowania kariery 

http://www.zarzadzaniewiekiem.com.pl/nasze-publikacje/metodyka-

zarzadzania-wiekiem/ 

 

 

 

Dobra praktyka 

Dobrym przykładem osoby, która przedefiniowała swoje cele życiowe i zawodowe 

jest Maria, nauczycielka w wieku 50+ posiadająca uprawnienia budowlane do 

projektowania, kierowania i nadzorowania bez ograniczeń. W zakresie swoich 

doświadczeń zawodowych miała pracę jako specjalista elektroenergetyk w 

przemyśle. Do 2010 r. pracowała jako nauczyciel zawodu.  W 2010 r. w wieku 55 lat 

założyła własną działalność gospodarczą, na której rozpoczęcie otrzymała wsparcie 

finansowe w wysokości 40 tys. zł, w ramach projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej. Maria przez wiele lat godziła wychowywanie dzieci z 

pracą nauczyciela. Po opuszczeniu przez dzieci „rodzinnego gniazda” zaczęła 

dostrzegać brak projektantów na rynku pracy a jednoczęsnie zastanawiać się, co 

zrobi, jeśli straci pracę nauczyciela. Wówczas zaczął rodzić się pomysł założenia 

własnej działalności gospodarczej i zaktualizowania swojej wiedzy. Zbiegło się to ze 

zwolnieniem jej ze szkoły. Jako bezrobotna,  zarejestrowana w urzędzie pracy, sama 

zaczęła szukać projektu, w ramach którego mogłaby otrzymać środki na 

rozpoczęcie działalności.  

Działalność założona przez Marię daje jej ogromną satysfakcję: Ja lubię swój zawód i 

podchodzę z pasją do czynności, które wykonuję w ramach pracy – mówi była 

nauczycielka. W swojej firmie zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci 

elektroenergetycznych, wykonywaniem świadectw energetycznych, nadzorem i 

kierowaniem robotami w zakresie instalacji elektrycznych, prowadzeniem szkoleń 

(AutoCAD, elektrotechnika, elektronika). Jednak, jak sama mówi, najbardziej ceni 

sobie kontakt z ludźmi, którym może pomóc jako inżynier i jako człowiek w czasie 

wyjazdów w teren. 

Źródło: Poradnik dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 50+  

http://50plus.bdcenter.pl/images/Poradnik_50+.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
http://www.zarzadzaniewiekiem.com.pl/nasze-publikacje/metodyka-zarzadzania-wiekiem/
http://www.zarzadzaniewiekiem.com.pl/nasze-publikacje/metodyka-zarzadzania-wiekiem/
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5. Czynniki wpływające  na komfort pracy nauczyciela 
 

5.1. Stres i wypalenie zawodowe 

 

Praca w szkole wiąże się z wystawieniem na intensywne bodźce społeczne, a tym 

samym każdy pracownik narażony jest na stres z tym związane.  

Stres jest naturalną reakcją na codzienne wyzwania i życiowe zmiany – nie tylko 

negatywne, ale i pozytywne. Aby poradzić sobie ze stresem, ważna jest świadomość, że 

jest on nieuniknionym elementem życia. Stanowi normalną reakcję biologiczną każdego 

żywego organizmu. Stres jest fizjologicznym zjawiskiem związanym z procesami życia. 

Towarzyszy on każdemu człowiekowi. Samo pojęcie należy definiować jako „transakcję 

zachodząca pomiędzy jednostką a otoczeniem, obejmującą ocenę wyzwań stawianych 

przez daną sytuację oraz zasobów radzenia sobie z nią, a także fizjologiczne 

i psychologiczne reakcje na takie wyzwania”1. Takie rozumienie stresu wskazuje, że jego 

poziom zależy w dużej mierze od oceny na ile w danym momencie jesteśmy w stanie 

sobie poradzić z danym problemem. Posiadanie zasobów do poradzenia sobie ze 

stresem oraz ocena, że poradzimy sobie z daną sytuacją – powoduje, że poziom 

doświadczanego stresu jest minimalny. 

Stres sam w sobie jest pozytywnym zjawiskiem, gdyż pozwala na mobilizację 

i radzenie sobie z problemami. Trudność zaczyna się wtedy, kiedy doświadczamy 

nadmiaru stresu i pojawiają się kłopoty w poradzeniu sobie z nim.  

W przypadku pracy w szkole duże znaczenie ma stres organizacyjny. Nadmiar 

pracy, zwiększony wysiłek, praca w pośpiechu i pod presją czasu powoduje, iż 

nauczyciele 50+, ze względu na zachodzące u nich zmiany wynikające z fizjologicznych 

aspektów związanych z wiekiem, są szczególnie narażeni na stres organizacyjny. Mogą 

odbierać oni swoją pracę jako zbyt trudną i skomplikowaną (np. prowadzenie 

dokumentacji, nowoczesne technologie). Dochodzi do tego ciągłe napięcie wynikające 

z konieczności ponoszenia odpowiedzialności za młodzież gimnazjalną (która ze 

względu na okres rozwoju, wymaga szczególnej uwagi). Ponadto wymagania stawiane 

przez system edukacji mogą prowadzić do stresu chronicznego, a w konsekwencji do 

negatywnych skutków stresu. 

Do najczęstszych przyczyn stresu organizacyjnego należą: 

 stresory związane z pełnieniem roli zawodowej 

 niejasność roli – brak ściśle określonego zakresu obowiązków, pokrywanie się 

zakresu obowiązków z zakresami zadań innych osób, brak wiedzy na temat celów 

i efektów pracy, niejasna umowa o pracę, 

                                                   
1 J. Terelak, Psychologia stresu, Bydgoszcz: Wydawnictwo Branta, 2001. 



 
26 

 konflikt roli – przełożeni stawiają niespójne lub zmienne wymagania, wyrażają 

sprzeczne oczekiwania a także problemy wynikające z braku możliwości 

pogodzenia  roli zawodowej z rolą rodzinną, 

 brak wyraźnie określonego zakresu obowiązków, przy jednoczesnym stawianiu 

wygórowanych wymagań, 

 stresory związane z relacją: pracownik – organizacja 

 brak wsparcia – izolowanie pracowników, brak dostępu do informacji, zasobów 

pozwalających na wykonywanie zadań zgodnie z zakresem obowiązków oraz 

brak wsparcia ze strony przełożonych i ze strony organizacji, 

 zła organizacja pracy, 

 zbyt ścisły nadzór, 

 niskie płace, niewystarczające na godziwe życie i utrzymanie rodziny, 

 niestabilne reguły prawne, odnoszące się do pełnionych funkcji i obowiązków, 

nadmierna ilość zadań i częste zmiany powodujące chaos organizacyjny i 

utrudniające sprawne wykonywanie obowiązków, 

 stresory związane z rozwojem zawodowym  

 negatywna ocena przebiegu własnej kariery, 

 poczucie ograniczenia rozwoju oraz trudności w realizacji własnych talentów, 

 brak poczucia stałości pracy – obawa o utratę stanowiska, 

 stresory związane z relacjami międzyludzkimi 

 złe relacje miedzy współpracownikami i z przełożonymi, 

 częste sytuacje konfliktowe i kryzysowe, 

 złe relacje z klientami zewnętrznymi – uczniowie, rodzice itp. 

  stresory związane z wykonywaniem pracy  

 praca pod presją czasu, 

 nierytmiczność pracy i nagłe zmiany ilości pracy, 

 nadmiar pracy, 

 zbyt trudna praca – wymagająca nadmiernego wysiłku umysłowego, ponoszenie 

odpowiedzialności za innych, 
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 monotonna praca – wykonywanie monotonnych czynności, praca 

niedostosowana do potrzeb i aspiracji,  monotonia wykonywanych czynności, 

 fizyczne warunki pracy – nadmierny hałas, obsługa drogich i niebezpiecznych 

maszyn i urządzeń, praca w niesprzyjających warunkach, 

 poczucie braku zainteresowania osobą pracownika, niedocenianie wkładu pracy 

w realizację celów organizacji. 

Nadmierny stres zawsze prowadzi do negatywnych skutków: 

 obniża odporność organizmu, tym samym jesteśmy bardziej podatni na różnego 

rodzaju choroby;  

 przyczynia się do przedwczesnego starzenia się komórek układu odpornościowego 

i osłabia jego funkcje; 

 zwiększa ryzyko zawałów serca i nadciśnienia; 

 osłabia kości, zaburza cykl menstruacyjny, powoduje trudności z erekcją, chorobę 

wrzodową żołądka i dwunastnicy; 

 wpływa na zaburzenia stanów emocjonalnych, może prowadzić do poważnych 

zaburzeń psychicznych; 

 powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym w postaci problemów 

z koncentracją, zaburzenia pomięci, itp. 

Do szczególnych efektów chronicznego stresu pracy należy zjawisko wypalenia 

zawodowego. Polega ono na poczuciu braku efektywności zawodowej przy jednoczesnej 

niemożności zastosowania skutecznej strategii radzenia sobie ze stresem zawodowym. 

Wypalenie zawodowe dotyczy szczególnie zawodów i pracy związanej z innymi ludźmi 

i wymagającej dużego zaangażowania emocjonalnego. 

Na syndrom wypalenia zawodowego składają się trzy odrębne komponenty: 

– wyczerpanie fizyczne i psychiczne – przejawiające się zmęczeniem, bólami głowy, 

bezsennością, nadmiernym poceniem się, stanami podgorączkowymi. 

– depersonalizacja – przejawiająca się deprecjonowaniem innych, obojętnością na 

potrzeby i emocje innych, etykietowaniem, stereotypizacją, dystansowaniem się 

od trudnych spraw zawodowych. 

– obniżona ocena własnych możliwości – nasilenie się negatywnej samooceny, brak 

satysfakcji z wyników pracy, poczucie klęski, poczucie krzywdy i winy. 

Sygnały ostrzegawcze wskazujące na zjawisko wypalenia u nauczycieli: 

 poczucie przepracowania i brak chęci do pracy, 
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 niechęć wychodzenia do pracy, 

 poczucie izolacji i osamotnienia,  

 postrzeganie życia jako ponure i ciężkie,  

 negatywna postawa wobec uczniów,  

 brak cierpliwości, drażliwość, poirytowanie w domu i w pracy,  

 częste choroby i absencja pracownicza, 

 negatywne i ucieczkowe myśli. 

Diagnoza zagrożenia wypaleniem zawodowym 

W celu zdiagnozowania zagrożenia wypaleniem zawodowym można wypełnić 

poniższy test. Stanowi on wskazówkę do podjęcia działań profilaktycznych. Poniższy 

test nie stanowi profesjonalnej diagnozy psychologicznej, jest jedynie drogowskazem 

obecnego poziomu zagrożenia. 

Instrukcja: Oceń częstotliwość występowania poszczególnych symptomów w ciągu 

ostatnich trzech miesięcy, korzystając z następującej skali:   

0 – nigdy 1 – sporadycznie 2 – dość często 3 – często 4 – niemal bez przerwy  

 

Stwierdzenie Ocena 

1. Odczuwam brak entuzjazmu do mojej pracy  

2. Ciągle czuję się zmęczony, nawet, jeśli śpię wystarczająco długo  

3. Czuję się sfrustrowany, wykonując powierzone mi obowiązki w pracy  

4. Mam zmienne nastroje, jestem drażliwy i niecierpliwy, nawet przy drobnych 

niedogodnościach. 

 

5. Chcę zwolnić obroty – mam dość tego, że co chwilę ktoś czegoś ode mnie 

oczekuje 

 

6. Mam negatywne odczucia odnośnie mojej pracy, popadam w przygnębienie, 

a praca wydaje mi się jałowa 

 

7. Wydaje mi się, że mam mniejsze niż kiedykolwiek umiejętności podejmowania 

decyzji 

 

8. Wydaje mi się, że nie jestem tak skuteczny, jak powinienem  

9. Jakość mojej pracy jest niższa, niż powinna być  

10. Czuję się wyczerpany fizycznie, emocjonalnie lub psychicznie  

11. Mam obniżoną odporność na choroby  

12. Mam zmniejszone zainteresowanie seksem  

13. Jem mniej lub więcej niż zazwyczaj, piję więcej kawy, herbaty lub napojów 

gazowanych, palę więcej papierosów lub częściej sięgam po alkohol i inne 

środki odurzające – wszystko po to, by łatwiej mi było poradzić sobie w pracy 

 

14. Zacząłem mieć beznamiętne podejście do problemów i potrzeb innych  

15. Wydaje mi się, że moje rozmowy z szefem, współpracownikami, przyjaciółmi 

lub rodziną wydają się pełne napięcia 
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16. Jestem roztargniony  

17. Mam problemy z koncentracją  

18. Szybko się nudzę  

19. Odczuwam brak satysfakcji, wydaje mi się, że jest mi źle lub, że czegoś mi 

brakuje 

 

20. Gdy zastanawiam się po co mam wstawać i iść do pracy, jedyna odpowiedź, 

jaka mi się nasuwa, to „wypłata” 

 

SUMA  

 

Interpretacja wyników: 

Jeśli suma punktów odpowiedzi na 20 powyższych stwierdzeń jest: 

– 0–25 – dobrze radzisz sobie ze stresem w pracy 

– 24–40 – odczuwasz stres w pracy, powinieneś podjąć kroki zaradcze, 

to pierwszy stopień wypalenia zawodowego 

– 41–55 – potrzebujesz podjąć zdecydowane działania, to drugi 

stopień wypalenia zawodowego 

– 55 + – jesteś osobą wypaloną zawodowo, potrzebujesz 

zewnętrznego wsparcia 

Do rad zalecanych osobom zagrożonym wypaleniem zawodowym należą: 

 poddanie weryfikacji posiadanych celów i priorytetów – należy poddać 

weryfikacji posiadane cele w kontekście wykonywanej pracy, planów, marzeń i 

predyspozycji. Jeśli istnieje niezgodność pomiędzy wykonywaną pracą, a tym co 

uznajemy za wartościowe należy to zmienić, 

 redukcja nadmiaru obowiązków – nadmiar obowiązków przekraczający 

posiadane możliwości jest sygnałem, że należy wycofać się z pewnych zadań. W 

przeciwnym razie grożą nam poważne konsekwencje zdrowotne i psychiczne, 

 ograniczenie kontaktów społecznych – w przypadku, kiedy kontakty społeczne 

stanowią dla nas nadmierne obciążenie to należy je ograniczyć, gdyż grozi nam 

nadmierna eksploatacja emocjonalna, 

 poprawienie umiejętności radzenia sobie ze stresem – przedsięwzięcie 

kroków w tym zakresie prowadzi do wzrostu zdolności adaptacyjnych i 

prewencyjnych, 

 pomoc i korzystanie ze wsparcia rodziny i bliskich, 

 prowadzenie zdrowego stylu życia. 
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To co należy do optymistycznych elementów radzenia sobie ze stresem to fakt, iż 

stresem można zarządzać. Ze strony każdego pracodawcy znajduje się wiele narzędzi 

pozwalających na ograniczanie stresorów czy też przeciwdziałania jego negatywnych 

skutkom. 

Trzypoziomowa strategia prewencyjnego zarządzania stresem 

 prewencja 1° – należy do najbardziej efektywnych działań związanych z 

niwelowaniem stresu, gdyż polega na usuwaniu jego potencjalnych przyczyn, a 

tym samym nie dopuszcza do jego pojawienia, 

 w środowisku pracy wiąże się przede wszystkim z: umiejętnością zarządzania 

czasem, ograniczeniem stresorów wynikających z realizacji zadań (polegających na 

ustaleniu jasnych reguł ich wykonywania), odpowiednimi relacjami 

pracowniczymi, bezpieczeństwem pracy oraz eliminacją stresorów fizycznych 

(odpowiednia temperatura, światło, wilgotność powietrza), 

 prewencja 2° - związana jest z modyfikacją reakcji na pojawiające się sytuacje 

stresowe i dotyczy przede wszystkim odpowiedniego nastawienia i podejścia do 

trudnych sytuacji, 

 prewencja 3° - dotyczy bezpośrednio obniżenia negatywnych skutków stresu. 

Należą do niej przede wszystkim techniki mentalne, wyobrażeniowe oraz 

ćwiczenia fizyczne, tj.: techniki relaksacyjne, wizualizacja, aktywność artystyczna, 

sport, masaż, medytacja, joga, biofeedback itp. 

Podsumowując powyższe rozważania, najważniejsze jest, by zrozumieć, że stresu 

nie da się wyeliminować z życia, ale można nauczyć się radzić sobie z nim. 

  

Podsumowując powyższe rozważania najważniejsze jest by dojść do wniosku, iż 

stresu nie da się wyeliminować z życia, ale można nauczyć się z nim sobie radzić. 

 

Źródła inspiracji: 

1. J. Terelak, Psychologia stresu, Bydgoszcz: Wydawnictwo Branta, 2001. 

2. F. Paul-Cavallier, Wizualizacja: od obrazu do działania, Poznań: Rebis, 2009. 

3. H. Sęk, Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie, Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2011. 
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5.2. Higiena i emisja głosu 

 

Badania nad na chorobami zawodowymi w 2010 r. wskazują, że w grupie 4 

najczęstszych schorzeń znajdują się przewlekłe choroby narządu głosu. W przypadku 

kobiet znajdują się one na pierwszym miejscu. Za ich etiologię uznaje się wieloletnią 

ekspozycję na czynniki szkodliwe i uciążliwe. 92% stwierdzonych przypadków powstało 

po minimum 10-letnim, zaś 77% po 20-letnim okresie pracy, w kontakcie z czynnikiem, 

który był przyczyną zachorowania. Fakt ten znalazł również odzwierciedlenie w 

strukturze chorób zawodowych klasyfikowanych według wieku. Ogółem 92,9% 

przypadków dotyczy osób powyżej 40 roku życia. Najliczniejsza była grupa osób w 

wieku 50–59 lat i stanowi 45% ogółu przypadków2. 

Porównując współczynniki zachorowalności na choroby przewlekłe narządu głosu 

z innymi schorzeniami w perspektywie długofalowej okazuje się, że na przestrzeni lat 

2000–2007 znajdują się one na pierwszym miejscu pod względem zachorowalności3.  

Do grup zawodowych z największym odsetkiem zachorowalności na choroby 

narządu głosu należą nauczyciele. Wyniki badań medycznych wskazują, iż około 40% 

objawów chorób narządu głosu ma przyczynę w wykonywaniu zawodu nauczyciela, zaś 

około 80% polskich pedagogów zgłasza subiektywne dolegliwości związane z 

chorobami narządu głosu4.  

Dane te wskazują, że zaburzenia narządu głosu stanowią poważny problem 

zarówno dla osób chorych, jak i dla sytuacji społeczno-ekonomicznej. Z jednej strony 

mogło by się wydawać, że przyczyną jest niewystarczająca opieka ze strony państwa, 

z drugiej zaś okazuje się, że osoby ze schorzeniami również nie są całkiem bez winy. 

Wyniki badań wskazują, iż najważniejszą przyczyną zaburzeń głosu jest brak 

prawidłowej techniki emisji głosu5. 

Badania przeprowadzone w ramach Programu Profilaktyki Chorób Narządu Głosu 

„Twój głos w Twoich rękach” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny 

Pracy w Rzeszowie wśród nauczycieli z terenu Podkarpacia wskazują, że badani 

przywiązują dużą wagę do swojego głosu. 93% badanych wskazuje świadomość 

przynależności do grupy ryzyka. Głębsza analiza sytuacji dostarczyła danych 

wskazujących, że 62,7% badanych deklaruje, że nie posiada wiedzy dotyczącej zasad 

                                                   
2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2011). Polska 2011. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu 

społecznym. Warszawa: ZWP MPiPS. 

3 Wojtyniak, B., Goryński, P. i Sakowska, I. (2008). Choroby zawodowe i wypadki przy pracy. [w:] B. Wojtyniak, P. 
Goryński (red.), SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI (s. 159–164). Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego-Państwowy Zakład Higieny. 

4 Łoś-Spychalska, T., Fiszer, M. i Śliwińska-Kowalska, M. (2002). Ocena częstości występowania chorób narządu głosu 

u nauczycieli. Otolaryngologia, 1(1), s. 39-44. 

5 Fiszer, M., Kotyło, P., Niebudek-Bogusz, E., Merecz, D. i Śliwińska-Kowalska, M. (2002). Ocena zaburzeń głosu oraz 

problemów psychologicznych u nauczycieli. Otolaryngologia, 1(3), s. 181-186. 
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higieny głosu, 57,3% nie zna żadnych ćwiczeń, zaś 68% badanych nauczycieli nie zna 

zasad i technik poprawnej emisji głosu. Pytania dotyczące praktyk związanych z higieną 

i emisją głosu wskazują, że 82,7% badanych nigdy nie wykonuje ćwiczeń związanych z 

higieną głosu albo bardzo rzadko, zaś 85,3% respondentów nie pracuje nad poprawą 

emisji głosu, a tylko około 5% badanych zadeklarowało, że nie doświadczyło nigdy 

dolegliwości i dyskomfortu związanego z emisją głosu6.  

Powyższe dane obrazują, że osobami, które najbardziej mogą wpłynąć na poprawę 

swojej sytuacji zdrowotnej są oni sami. Wiedza na temat zasad higieny głosu, jego 

poprawnej emisji oraz stosowane ćwiczenia powinny zminimalizować ryzyko związane 

z chorobami narządu głosu. 

Podstawowe zasady higieny głosu można sprowadzić do dwóch działań: profilaktyki 

i emisji głosu. 

Profilaktyka głosu 

W ramach profilaktyki należy zadbać o następujące czynniki: 

 wilgotność i temperatura powierza – narząd głosowy wyścielony jest delikatną 

błoną śluzową narażoną na wysuszenie. Podczas intensywnego mówienia 

wdychamy 3-4 razy więcej powietrza, niż przy spokojnym oddychaniu. 

W warunkach fizjologicznych oddychamy przez nos, w którym powietrze 

zewnętrzne zostaje ogrzane, oczyszczone z zanieczyszczeń oraz nawilżone. 

Podczas znacznego wysiłku głosowego oddychamy przez usta, a zbyt suche 

powietrze powoduje nadmierne wysychanie błony śluzowej gardła i krtani. 

Optymalna temperatura pomieszczenia dla emisji głosu wynosi 20oC, a wilgotność 

60–70%. Wilgotność powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych kaloryferami 

rzadko przekracza 45%. Stosowanie zbiorników z wodą lub mokrego ręcznika 

podnosi wilgotność powietrza tylko o kilka procent, dlatego też dla higieny głosu 

wskazane jest stosowanie nawilżaczy. Przy małej wilgotności powietrza zalecane 

jest również popijanie napojów w czasie pracy głosem (może to być niegazowana 

woda lub herbata z rumianku).  

Do zaleceń poprawiających wilgotność powierza należą: 

 korzystanie z nawilżaczy, umieszczenie zbiorników z wodą na kaloryferze, 

 utrzymywanie odpowiedniej temperatury, 

 częste wietrzenie pomieszczenia co podwyższa jego wilgotność, 

 przed długim mówieniem picie letniego niskosłodzonego (najlepiej 

niesłodzonego) i niegazowanego płynu. Czynność tę należy powtarzać, gdy tylko 

pojawi się uczucie suchości w gardle (najlepiej wcześniej przygotować sobie taki 

napój – napoje typu kawa, cola, soda nie są wskazane – najlepsza jest nisko 

zmineralizowana niegazowana woda). 

                                                   
6 Pudło, P., Osuchowski, F. i Januszewicz, P. (2009). The awareness of pro-health behavior regarding the hygiene of the 
voice among teachers. [w:] L. Wdowiak (red.),  Public health and research (s. 303-262). Lublin: NeuroCentrum. 
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 zanieczyszczenie/zapylenie powietrza – wysoki poziom kurzu lub innych 

zanieczyszczeń wpływa bardzo niekorzystnie na narząd głosu. W czasie mówienia 

nabieramy powietrze przez usta, które w ten sposób omija jamę nosa. Powoduje 

to, że szkodliwe cząstki mogą docierać do pęcherzyków płucnych. Szkodliwość 

zapylenia polega na jego drażniącym i alergizującym działaniu na błonę śluzową 

dróg oddechowych (w tym krtani), co szczególnie niekorzystnie wpływa na narząd 

głosu poddany dużemu obciążeniu. Kurz osadzający się na błonie śluzowej, 

powoduje podrażnienie, a co za tym idzie – chrząkanie czy odruch kaszlu, który 

jest bardzo szkodliwy dla strun głosowych. Również nikotyna powoduje 

niekorzystne przekrwienie śluzówki, dlatego osoby pracujące głosem nie powinny 

palić papierosów i/lub unikać przebywania w pomieszczeniach zadymionych. Do 

działań minimalizujących zanieczyszczenie powietrza należą: 

 regularne odkurzanie klasy oraz przecieranie podłogi wilgotną ścierką/mopem, 

 niezakładanie w klasie zasłon i firanek, w których może gromadzić się pył i kurz, 

 wyznaczanie dyżurnych do regularnego przecierania parapetów wilgotną 

szmatką, 

 regularne spryskiwanie (wycieranie) kwiatów w klasie (są siedliskiem kurzu), 

 wycieranie tablicy mokrą gąbką (pył z kredy to również czynnik drażniący). 

 ruch powietrza – wpływa na mikroklimat zamkniętych pomieszczeń. Wymiana 

powietrza w miejscu pracy powinna odbywać w sposób nieodczuwalny dla 

człowieka. Ruch powietrza powinien zachodzić z prędkością około 0,5 m/s. 

Większa prędkość ruchu powietrza jest odczuwalna i może być szkodliwa  

(przeciąg). Nadmierny ruch powietrza może powodować ochłodzenie i nadmierne 

wysychanie błony śluzowej krtani, a także wzrost zapylenia w pomieszczeniu. Do 

działań minimalizujących nadmierny ruch powietrza należą: 

 unikanie nadmiernego ruchu powietrza (przeciągów) podczas mówienia, 

 krótkie i intensywnie wietrzenie, np. podczas przerwy. 

 hałas w miejscu pracy – jego wysoki poziom powoduje zwiększanie głośności 

w czasie fonacji. Chociaż w chwili głośnego 

mówienia nie odczuwamy specjalnych dolegliwości, 

to objawy zmęczenia głosu pojawiają się później. 

Łączy się to z niepotrzebną pracą przeciążającą 

aparat głosowy. Natężenie głosu (subiektywnie 

odczuwane jako głośność) wypowiadanego szeptem 

wynosi około 50 dB, mowy potocznej 65 dB, 

a krzyku średnio 80 dB. Takie poziomy hałasu nie 

stanowią zagrożenia dla narządu słuchu, mimo to 

sprzyjają one występowaniu chorób narządu głosu. 

Typową reakcją na hałas jest mówienie 
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podniesionym głosem, to jest zbyt głośno i wysoko. Powoduje to wzrost wartości 

średniego położenia głosu w czasie mowy, zwiększenie napięcia mięśniowego oraz 

twarde nastawienie głosowe. W konsekwencji prowadzi to do nieprawidłowego 

(nadmiernego) obciążenia fałdów głosowych i powstawania uszkodzeń narządu 

głosu. Do działań minimalizujących efekt nadmiernego hałasu należą: 

 wypracowanie u uczniów zwyczaju niezbyt głośnego mówienia, 

 nieprzekrzykiwanie uczniów, 

 panowanie nad hałasem swoim autorytetem a nie głośnym mówieniem, 

 wykorzystywanie okresowych przerw podczas mówienia, 

 wykorzystywanie sprzętu wzmacniającego głos (mikrofon, wzmacniacz), 

 w przypadku niemożności opanowania hałasu należy ograniczyć mówienie. 

 higiena życia – celem utrzymania prawidłowego funkcjonowania narządu głosu, 

konieczne jest utrzymywanie w zdrowiu i odpowiedniej kondycji całego ciała. 

Szczególnie istotna jest dbałość o sprawność fizyczną, która poprawia koordynację 

oddechowo-ruchową i ogólną wydolność układu oddechowego. Do działań 

związanych z higieną życia wpływających na poprawę głosu należą: 

 regularne wykonywanie ćwiczeń poprawiających emisję głosu, 

 nieprzeciążanie narządu głosu poza pracą, 

 obniżanie poziomu stresu, 

 unikanie infekcji górnych dróg oddechowych, 

 niepalenie papierosów, 

 unikanie zbyt ostrych, zbyt zimnych i zbyt gorących pokarmów, 

 regularna kontrola medyczna u lekarza foniatry. 

 

Podsumowując, do działań profilaktycznych związanych z higieną głosu należą: 

 picie wody (6-8 szklanek dziennie w celu nawilżenia śluzówki krtani i popijanie 

podczas mówienia), 

 dbanie o prawidłowy mikroklimat pomieszczenia (utrzymuj odpowiednią 

wilgotność, temperaturę, unikaj zapylenia i przeciągów), 

 niepalenie i unikanie zadymionych pomieszczeń, 

 robienie przerw podczas mówienia, 

 unikanie hałasu i nie prowadzenie rozmów w głośnym pomieszczeniu, 

 dbanie o kondycję fizyczną, 

 mówienie na właściwej sobie skali głosu (nie za wysoko i nie za nisko), 
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 dbanie o prawidłowy oddech (oddychanie torem piersiowo-brzusznym 

i uruchomienie przepony), 

 dbanie o prawidłową artykulację (podczas mówienia należy szeroko otwierać 

usta, nie mówić z zaciśniętymi wargami), 

 po przemęczeniu głosu należy robić sobie przerwę, 

 oszczędzanie głosu podczas infekcji górnych dróg oddechowych, 

 nie należy przesadnie oszczędzać głosu (może to doprowadzić do zwiotczenia 

fałdów głosowych, a w rezultacie nawet do utraty dźwięczności). 

 

Emisja głosu 

Jest to proces wytwarzania głosu i wyprowadzania go na zewnątrz zarówno 

w mowie, jak i w śpiewie. Składa się na niego: oddychanie, fonacja, rezonans 

i artykulacja. 

 Oddychanie – powinno się ono odbywać przez nos, a nie przez usta, gdzie 

powietrze oczyszcza się i nabiera odpowiedniej temperatury, skąd wędruje do 

krtani. Powietrze wdychane bezpośrednio przez usta może częściej powodować 

schorzenia głosu. Pracując głosem, trzeba ciągle pamiętać, że dla jego ochrony 

potrzebne są przerwy, w czasie których konieczne jest zachowanie absolutnego 

milczenia, aby odpoczął należycie cały organ głosotwórczy. Prawidłowe 

oddychanie powinno się odbywać torem piersiowo-brzusznym, zwanym także 

przeponowo-żebrowym. Podczas wdechu następuje równomierne poszerzenie 

całej klatki piersiowej, wspomagane niewielką pracą przepony. W przypadku 

nieuruchomienia przepony, oddychanie przebiega tylko płytkim torem 

piersiowym i nie pozwala na wykorzystanie całej powierzchni płuc. Wydech 

natomiast powinien odbywać się z tzw. podparciem oddechowym (szczególnie 

ważne dla osób pracujących głosem), który polega na świadomym zwolnieniu fazy 

wydechowej za pomocą kontrolowanego napięcia mięśni oddechowych. Podczas 

wydechu przepona kurczy się, sprężając nagromadzone powietrze i za pomocą 

podparcia oddechowego powietrze wraca do płuc, a stamtąd wędruje do gardła 

i dalej do jamy ustnej i nosowej. Taki tor oddechowy maksymalnie odciąża fałdy 

głosowe. Elastyczność i wytrzymałość mięśni oddechowych zapobiega wielu 

schorzeniom, takim jak na przykład guzki śpiewacze, przerost fałdów głosowych, 

a nawet nowotworom. 
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Typy oddychania: 1 – brzuszny, 2 – przeponowo-żebrowy, 3 - piersiowy 

 Fonacja – jest to proces polegający na wytworzeniu fali dźwiękowej wywołanej 

drganiem strun głosowych, w wyniku koordynacji pracy mięśnia głosowego, 

powodującego zmienne napięcie wiązadeł i ciśnienia powietrza podgłośniowego. 

Aby doszło do wytworzenia dźwięku konieczne jest współdziałanie systemu  

krtaniowego i oddechowego. Podczas oddychania fałdy głosowe są rozsunięte, 

natomiast w czasie mowy lub śpiewu ich napięcie wzrasta i zbliżają się one do 

siebie na odległość kilku dziesiętnych milimetra, tworząc niewielką szczelinę. Do 

zaistnienia dźwięku musi być zgromadzona odpowiednia ilość powietrza, które 

podczas wydechu (pod odpowiednim ciśnieniem) wprawia w drgania fałdy 

głosowe. Drgania te polegają na cyklicznym, uporządkowanym, następującym po 

sobie otwieraniu i zamykaniu głośni. 

 Rezonans – jest to zjawisko polegające na współgraniu ze sobą źródeł dźwięku. 

Decyduje on o sile, barwie i nośności dźwięku. Odciąża krtań i struny głosowe. 

Podstawą rezonansu jest dynamiczny oddech i wysokie usytuowanie dźwięku na 

podniebieniu twardym, blisko zębów (aktywizuje to komory rezonacyjne głowy). 

Rezonatory to pusta przestrzeń, ograniczona skórą i kośćmi, do której dochodzi 

fala dźwiękowa. Dzięki nim głos nabiera mocy. Wszelkie niedogodności związane 

z funkcjonowaniem rezonatorów (jak na przykład skrzywienie przegrody głosowej 

czy choroby zatok) zniekształcają brzmienie głosu.  

 Artykulacja – jest to techniczny mechanizm tworzenia głosek w narządach mowy, 

przy aktywnym wykorzystaniu rezonansu. 

Powyższy opis wskazuje, że zwykła mowa nie jest taka prosta, a mechanizm 

powstawania dźwięku jest dość złożony. W pracy nauczyciela podstawą jest sprawny 

głos, więc jego ćwiczenie jest elementem wpisanym w zawód. Poniżej znajduje się kilka 

porad na samodzielne wykonywanie ćwiczeń usprawniających emisję głosu. 

 

Ćwiczenia oddechowe 

Pozycja stojąca 

Należy stanąć w lekkim rozkroku, rozluźnić ciało, ręce ułożyć wzdłuż ciała, plecy 

proste, głowa i szyja w linii prostej z kręgosłupem. Przy oddychaniu (wdechu) 

kontrolujemy, aby ramiona nie unosiły się w górę. Przy wydechu unikamy wszelkich 

1           2       3 
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ruchów szyi i głowy. 

1. Naśladujemy zdyszanego pieska (wdech i wydech bardzo szybki) - na sylabach: cha 

- cha... 

2. Wciągamy powietrze nosem wyobrażamy sobie, że wąchamy bukiet bardzo 

pachnących kwiatów, zatrzymujemy na chwilę wdech i wypuszczamy powietrze 

ustami swobodnie. 

3. Kładziemy jedną dłoń na brzuchu, a drugą na boku w pasie (dolna okolica żeber). 

Wciągamy powietrze ustami – całkowity pełny wdech. Powietrze zatrzymujemy, 

ale tylko na chwilę. Wypuszczamy bardzo wolno, dmuchając jak najdłużej. Podczas 

wdechu należy unikać sytuacji, kiedy się „usztywniamy" (nie nabierajmy skrajnie 

dużo powietrza, powoduje to zbyt duże napięcie), cały czas jesteśmy rozluźnieni, 

a dłońmi kontrolujemy nasze ciało. 

4. Trzymając przed sobą zapaloną świecę równomiernie i jak najdłużej dmuchamy na 

płomień w taki sposób, żeby go nie zgasić. 

Pozycja leżąca 

1. Kładziemy się na plecach, na brzuch kładziemy książkę, jedna ręka leży wzdłuż 

ciała, druga na książce (nie uciskać). Wciągamy powietrze spokojnie ustami 

i nosem, a następnie wypuszczamy je energicznie krótkimi „porcjami" 

(wielokrotnie) na spółgłosce „s", „uderzając" powietrzem. Książka na brzuchu 

powinna za każdym razem "podskakiwać".  

2. Nabieramy głęboko powietrze torem przeponowo-żebrowym i wydychamy je na 

głosce „s", (która właściwie dozuje wypływający strumień powietrza z jamy 

ustnej), starając się zachować pozycję klatki piersiowej jak przy wdechu.  

3. Leżąc na plecach wykonujemy oddechy. Wdech nosem, wydech ustami. Zwracamy 

uwagę na to, by unosił się brzuch, a nie klatka piersiowa.  

 

Ćwiczenia fonacyjne 

1. Wypowiadanie na jednej fali wydłużonego wydechu samogłoski „a" seriami, 

kilkanaście razy z kilkusekundową przerwą przed wymówieniem każdej z nich. 

2. Łączenie przedłużonej wymowy głoski „m" z samogłoskami mma, mmu, mme, 

mmy, starając się, by głos brzmiał z przodu jamy ustnej, a każda samogłoska była 

dźwięczna. 

 

Ćwiczenia rezonatorów 

1. Mormorando - mruczenie ze skoncentrowaniem uwagi na odczuciach wibracji na 

chrząstkach nosa w czasie rezonowania dźwięku. 

2. Artykulacja „i”- przybliżenie pozycji głosu. 
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3. Artykulacja „m”, „n”, „b”, „ma”, „mo”, „me”, „mi”, „ni”, „nie” –  aktywizacja 

rezonatorów głosowych, poprawa nośności głosu, właściwe usytuowanie 

samogłosek. 

 

Ćwiczenia artykulacji i usprawniające aparat artykulacyjny 

Ćwiczenia języka: 

 dotykanie naprzemienne górnej i dolnej wargi przy szeroko otwartych ustach, 

 w podobny sposób dotykanie kącików ust (język w pozycji poziomej). 

 

Ćwiczenia warg: 

 układanie dolnej wargi na górną i odwrotnie, 

 gwizdanie, 

 cmokanie, 

Ćwiczenia podniebienia miękkiego: 

 chrapanie na wdechu i wydechu, 

 kaszel przy języku wysuniętym na brodę. 

 

Ćwiczenia samogłosek: 

 rozpoczynanie od wygodnej, dobrze brzmiącej samogłoski, na jej podstawie 

szukanie dalszych modeli, 

 artykulacja „i” od niej wyprowadzanie samogłosek - ułatwia usytuowanie dźwięku 

w bliskiej pozycji wokalnej i aktywizuje górne rezonatory, 

 artykulacja „y” z uwagą na spłaszczenie przez nadmierne obniżenie krtani, 

 artykulacja „a” z uwagą na szerokie otwarcie jamy ustnej i płaski, przyzębowy 

język, odpowiednie podparcie oddechowe (dużo powietrza), 

 artykulacja „o” z uwagą na aktywna pracę warg, 

 artykulacja „u”, najtrudniejszej samogłoski bo najgłębiej usytuowanej, z uwagą na 

głuche i dudniące brzmienie, likwiduje to przesunięcie do przodu, 

 artykulacja  „ą” i „ę” z uwagą na rezonans nosowy i niezmienny układ ust. 
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Samogłoska Pozycja języka 
wobec podniebienia 

Pozioma 
pozycja języka 

Objętość jamy 
gardłowej 

Położenie 
krtani 

u wysoka tylna bardzo mała bardzo niskie 

o średnia tylna mała niskie 

a niska środkowa średnia średnie 

c bardzo niska przednia duża średnie 

y wysoka przednia duża wysokie 

i bardzo wysoka przednia bardzo duża bardzo wysokie 

 

Podsumowując, do podstawowych rad związanych z emisją głosu należy: 

 miękko rozpoczynać zdania, 

 nie podwyższać głosu, zachowywać naturalną wysokość, 

 nie mówić na wdechu, jedynie na wydechu, 

 pamiętać o przerwach na oddech, nie starać się powiedzieć wszystkiego na jednym 

wydechu, 

 podczas dłuższego mówienia robić przerwy, 

 robić głębsze oddechy dla uruchomienia przepony, nauczyć się techniki 

oddechowej, 

 podczas mówienia wykorzystywać mięśnie artykulacyjne, otwierać usta, nie 

zaciskać warg, 

 dbać o mięśnie ramion, szyi, krtani, klatki piersiowej, rozluźniać je, nie napinać, 

 rozgrzać mięśnie przed długą rozmową poprzez mruczenie i gimnastykę języka, 

 zgłosić się do lekarza i wykonać laryngoskopię, jeśli problemy z głosem trwają 

dłużej, niż 3 tygodnie. 

 



 
40 

5.3. Komunikacja i asertywność 

 

Wiele programów szkoleniowych, zaleceń czy informacji przekazywanych 

w poradnikach zawiera słowo asertywność i nakazuje, by w swoim życiu być 

asertywnym. Ale po co tak naprawdę taki sposób postępowania? Czy jest to koniecznie i 

czy nie lepiej nie zawracać sobie tym głowy? 

 Odpowiedź jest, po części, twierdząca. Okazuje się, że zachowanie asertywne jest 

jednym z możliwych z całego wachlarza zachowań i nie zawsze najlepszym. Mimo 

wszystko jest to pewien wzorzec myślenia i postępowania, który umożliwia 

w większości sytuacji społecznych, osiągnięcie zamierzonego rezultatu przy 

jednoczesnym zadbaniu o komfort swój i innych osób. Taki sposób postępowania 

umożliwia realizację celu. Zachowanie asertywne pozwala na zachowanie szacunku do 

siebie oraz respektowanie innych. 

 

 

 

 

 

 Asertywność należy rozumieć jako przeświadczenie, że nasze opinie, przekonania, 

myśli i uczucia są równie ważne jak opinie, przekonania, myśli i uczucia innych. 

Zachowanie asertywne (bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec innej 

osoby uczuć, postaw i pragnień) to sposób radzenia sobie z konfrontacją, krytyką lub 

niesprawiedliwością – czyli sytuacjami, które budzą w nas niepokój, postawę obronną i 

gniew7.  

Zamiast asertywnie często ludzie zachowują się: 

AGRESYWNIE    LUB    ULEGLE 

 

 

 

 

 

  

 

                                                   
7 Król – Fijewska, M., (1993). Trening asertywności. Warszawa:  Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. 

Asertywność daje możliwość  pełnego wyrażania siebie. Zachowanie 

asertywne oznaczać będą  bezpośrednie, uczciwe i stanowcze 

wyrażanie, wobec innych osób, swoich uczuć, postaw, opinii lub 

pragnień, przy jednoczesnym respektowaniu uczuć, postaw, opinii, 

praw i pragnień drugiej osoby. 

Agresywna konfrontacja polega na 

tym, że jedna lub obie strony próbują 

zmusić partnera do zaakceptowania 

własnych poglądów lub żądań i robią 

to w sposób naruszający prawa drugiej 

osoby (krzyk, personalny atak, szantaż 

emocjonalny, całkowity brak 

porozumienia, żal, poczucie zranienia 

i zamętu). 

Osoba uległa wybiera strategię 

dostosowywania się do żądań 

i zachowań drugiej strony, mimo że 

wewnętrznie ich nie akceptuje, co 

prowadzi do frustracji, żalu i unikania. 
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Propozycją, dla nauczycieli 50+, do uczenia się tej postawy mogą być poniższe strategie: 

Strategie asertywne8: 

 zacięta płyta – jest to technika szczególnie przydatna w rozmowie z osobą, która 

nie słucha naszych argumentów. Możemy ją stosować w takich sytuacjach, kiedy 

wyjaśnienia zachęcałyby jedynie rozmówcę do trwania przy własnym zdaniu, np. 

proszenie nas o rzecz, której nie chcemy czy czasem nawet nie możemy zrobić. 

Najważniejsze w stosowaniu tej techniki jest precyzyjne wyrażenie swoich potrzeb 

– czego dokładnie chcesz lub czego sobie nie życzysz. Następnie spokojnie, ale 

stanowczo, powtarzaj swoją wypowiedź tyle razy, ile to będzie konieczne, aby 

rozmówca wycofał się. Nie zmieniaj treści komunikatu. Nie mogę tego zrobić, gdyż 

przekracza to moje upoważnienia. Mogę wykonać jedynie rzecz, która wchodzi w 

zakres moich obowiązków, 

 z treści na proces – jest to technika, którą można zastosować, kiedy rozmowa 

schodzi na inny tor. Pozwala ona przesunąć uwagę z aktualnego tematu na relacje 

pomiędzy tobą a rozmówcą. Jest szczególnie pomocna, gdy w rozmowie zaczynają 

dominować emocje. Można wówczas powiedzieć: Widzę, że mówimy coraz głośniej i 

szybciej. To trudny dla nas temat. Istotą tej techniki jest wypowiedzenie w sposób 

neutralny i bez wyrażania emocji (tak aby rozmówca nie poczuł się zaatakowany, 

oceniany itd.) komentarza na temat tego, co dzieje się między rozmówcami, 

 chwila na oddech – jest to technika, którą warto stosować, szczególnie w takich 

sytuacjach, kiedy rozmówca zadaje ważne pytania, wymagające namysłu. Aby nie 

żałować pochopnych odpowiedzi, warto dać sobie chwilę na zastanowienie. W tym 

celu można posłużyć się, np. jedną z podanych poniżej wypowiedzi: To bardzo 

ważne, proszę pozwolić mi chwilę pomyśleć, gdyż nie chciałbym/chciałabym 

wprowadzić pana/nią w błąd. Nie bardzo rozumiem, powtórzmy to jeszcze raz, ale 

wolniej. Mam poczucie, że jest to ważna sprawa i wymaga głębszego 

przeanalizowania. Potrzebuję trochę czasu, aby się zastanowić. 

 odkładanie na później – technika ta jest szczególnie użyteczna, wówczas gdy 

rozmowa jest zbyt agresywna lub przeciwnie – utknęła w martwym punkcie. 

Odkładanie na później może być również dobrą strategią, wtedy gdy potrzebujemy 

trochę czasu na zastanowienie. Wystarczy powiedzieć, np. Myślę, że to bardzo 

                                                   
8 Król – Fijewska, M., (2007).  Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Warszawa: Wydawnictwo WAB. 

Asertywna konfrontacja polega na tym, że obaj partnerzy bronią swoich praw, 

a jednocześnie okazują szacunek i zrozumienie drugiej stronie. Celem nie jest 

zwycięstwo za wszelką cenę, ale osiągnięcie, poprzez proces negocjacji 

i kompromisu, porozumienia wzajemnie akceptowanego.  
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trudny temat, proszę przyjść w przyszłym tygodniu, kiedy lepiej zapoznam się ze 

sprawą. 

Poniższy test pozwoli na sprawdzenie czy jesteś osobą asertywną. Odnieś się do 

każdego pytania wybierają odpowiedź TAK lub NIE. 

 Test asertywności  

1.  Czy zdarza ci się zrobić jakąś rzecz, na którą właściwie nie masz ochoty, 

tylko dlatego, że trudno ci było odmówić drugiej osobie? 

TAK  -  NIE 

2.  Jeżeli ktoś zachowuje się w sposób niewłaściwy/obraźliwy czy potrafisz 

zwrócić uwagę takiej osobie? 

TAK  -  NIE 

3.  Jeżeli przeszkadza ci, gdy ktoś pali papierosa blisko ciebie czy potrafisz to 

powiedzieć? 

TAK  -  NIE 

4.  Jeżeli sprzedawca niesłusznie odsługuje przed tobą kogoś, kto przyszedł do 

sklepu po tobie czy zwracasz głośno uwagę na tę sytuację? 

TAK  -  NIE 

5.  Jeżeli ktoś zachowuje się wobec ciebie w sposób niesprawiedliwy lub 

krzywdzący – czy zwracasz na to uwagę? 

TAK  -  NIE 

6.  Czy swobodnie uczestniczysz w spotkaniu towarzyskim, gdzie nie znasz 

nikogo oprócz gospodarzy? 

TAK  -  NIE 

7.  Gdy ktoś cię chwali – czy wiesz jak się zachować? TAK  -  NIE 

8.  Gdy ktoś cię krytykuje – czy wiesz jak się zachować? TAK  -  NIE 

9.  Czy potrafisz zwrócić się do nieznajomej osoby o potrzebną ci pomoc? TAK  -  NIE 

10.  Czy potrafisz prosić swoich znajomych, przyjaciół, członków rodziny 

o przysługi lub pomoc? 

TAK  -  NIE 

11.  Czy często zdarza ci się unikać pewnych ludzi lub sytuacji z obawy przed 

własnym zakłopotaniem? 

TAK  -  NIE 

12.  Jeżeli rozmawiając z kimś uświadamiasz sobie, że masz odmienne zdanie – 

czy potrafisz wyrazić swój pogląd? 

TAK  -  NIE 

13.  Czy często unikasz wypowiadania twojej prawdziwej opinii na jakiś temat 

z obawy, aby twój rozmówca nie nabrał o tobie niekorzystnego 

wyobrażenia? 

TAK  -  NIE 

14.  Czy trudne jest dla ciebie zabranie głosu (np. zadanie pytania lub 

podzielenie się opinią) przy dużym audytorium? 

TAK  -  NIE 

15.  Jeżeli masz odmienne zdanie niż ktoś, kto jest dla ciebie autorytetem (np. TAK  -  NIE 
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dyrektor, kierownik) – czy otwarcie wyrażasz swoje stanowisko? 

16.  Czy masz zwyczaj używać krzyku, jako sposobu zmuszania innych do 

zrobienia tego, czego ty chcesz? 

TAK  -  NIE 

17.  Czy masz zwyczaj podejmować decyzje za inne osoby? TAK  -  NIE 

 

Interpretacja wyników: 

Zlicz wszystkie odpowiedzi wytłuszczone = ………………………… 

Jeśli suma odpowiedzi wytłuszczonych jest równa 8 i więcej to Twoje zachowanie 

generalnie cechuje zachowanie nieasertywne. 

Jeśli suma odpowiedzi wytłuszczonych jest równa 7 i mniej to Twoje zachowanie 

generalnie cechuje zachowanie asertywne. 

 

Pracując społecznie, należy nabywać umiejętność bycia asertywnym. 

Nieposiadanie jej może, jak zostało zauważone we wcześniejszych treściach,  

powodować wiele przykrych sytuacji zarówno dla samego nauczyciela, jak i otoczenia w 

jakim funkcjonuje. Niestety nie można nauczyć się asertywności w krótkim czasie, 

wykonując tylko czynności przedstawione w rozdziale. To proces, który wymaga czasu i 

ćwiczeń. Z racji ograniczonej możliwości, jaką narzuca obszerność podręcznika, dla osób 

zainteresowanych tematem, podane zostały źródła, gdzie można te informacje dotyczące 

tych treści poszerzyć.  

 

Źródła inspiracji: 

1. M. Król-Fijewska, Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Warszawa: Wydawnictwo WAB, 

2007. 

2. M. Król-Fijewska, Trening asertywności, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i 

Trzeźwości, 1993. 
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5.4. Poczucie własnej wartości 

 

W słowniku psychologii można znaleźć wyjaśnienie, że poczucie własnej wartości 

(inaczej samoocena) jest to postawa wobec siebie lub własna opinia na swój temat czy też 

ocena samego siebie (…) (Coleman, 2009). Zwięźle przedstawił samoocenę Piotr Oleś 

(2009), pisząc, że jest to odpowiedź na pytanie Jak się czuję z tym, kim jestem? 

Samoocena dotyczy więc obszaru związanego z JA - co Ja myślę i czuję wobec 

siebie, innych osób i świata.  

Każdy z nas do około 6. roku życia przyjął określoną postawę wobec siebie 

i innych. Wpływ na to mieli nasi rodzice czy opiekunowie. Doświadczenia, nawet 

najwcześniejsze, chociaż nie ujęte w słowa były rejestrowane i ponownie odgrywane w 

późniejszym życiu.  

Analiza transakcyjna podaje kwalifikację czterech różnych możliwych nastawień 

życiowych uwzględniających stosunek do siebie i do innych: 

1. JA nie jestem ok – WY/TY nie jesteście ok 

2. JA nie jestem ok – WY/TY jesteście ok 

3. JA jestem ok – WY/TY nie jesteście ok 

4. JA jestem ok  – WY/TY jesteście ok 

Pierwsza pozycja (JA nie ok – TY nie ok) określa osobę, która spostrzega jedynie 

negatywne aspekty swojego funkcjonowania oraz środowiska, w którym przebywa, czyli 

dewaloryzuje siebie i innych. Nie oczekując nic od innych, ani od samego siebie żyje 

z dnia na dzień w beznadziei, rezygnacji. Nie opiera się na swoich doświadczeniach ani 

nie wybiega też planami w przyszłość – jedynie trwa, jakby była w pozycji widza 

oglądającego siebie i swoje życie. Nie angażuje się w żadne działania, pije lub je za dużo, 

przejawia zachowania autodestruktywne. Jest to pozycja najrzadziej występująca lecz 

może jednak pojawić się sytuacjach wyjątkowo trudnych. Dla takiej osoby nic nie ma 

sensu ani to co ona robi, ani to co robią inni, jest więc to postawa przegrywający – 

przegrywający. 

JA nie jestem ok – TY nie jesteś ok, czyli nie akceptuję siebie i nie akceptuję ciebie. Wiąże 

się z następującymi postawami: 

Rezygnacja, beznadziejność, apatia, brak zainteresowania życiem i sobą samym, 

pasywność, izolacja, wycofanie, nieodpowiedzialność, chaos, poczucie bezsensu, smutek, 

złość, agresja. 

 

Druga pozycja (JA nie ok – TY ok) dotyczy osoby, która  nie akceptuje siebie, ma niskie 

poczucie własnej wartości, innych uznaje za lepszych, mądrzejszych, silniejszych czy 

zdolniejszych. Jej wizja siebie i innych jest nierealistyczna i jednostronna w tym sensie, 

że spostrzega u siebie jedynie negatywne aspekty funkcjonowania, a u innych jedynie 

pozytywne. Może także przypisywać sobie słabości, których nie posiada. Jest 



 
45 

przekonana, że nie osiągnie wytyczonych przez siebie celów, że się jej nie uda, że 

zadania, które przed nią stoją przerastają jej możliwości. Przekonaniem tej osoby jest to, 

że tylko jedna osoba może wygrać, i to nie ona. W związku z tym pozycja ta jest często 

określana jako przegrywający – wygrywający. 

JA nie jestem ok – TY jesteś ok, czyli nie akceptuję siebie, ale akceptuję ciebie. 

Wiąże się z następującymi postawami:  

Podporządkowanie, poczucie małej wartości, poczucie winy, lęk, poczucie bycia 

odrzuconym, bezsilność, admirowanie innych, potrzeba pomocy, silna potrzeba bycia 

zauważonym, trudności w byciu samym, represyjność, pesymizm, poczucie 

niekompetencji.  

 

Trzecia pozycja (JA ok – TY nie ok) określa osobę mającą poczucie wyższości, uważa że 

jest lepsza niż inni i uznaje, że z samego tego faktu przysługują jej szczególne prawa. 

W konsekwencji spostrzega innych jako gorszych od siebie i bez wartości. Osoba ta dąży 

do zaspokojenia swoich potrzeb kosztem innych ludzi. Jej obraz siebie i innych jest 

jednostronny, a przez to nierealistyczny. Nastawiona jest na spostrzeganie u innych 

ludzi tego, co im się nie udaje, ich wad, słabości, ograniczeń: czego faktycznie nie 

dostrzega u siebie. Podstawowym przekonaniem tej osoby, jest to, że tylko jedna osoba 

może wygrywać, i to ona. W związku z tym pozycja ta jest określana jako wygrywający – 

przegrywający. 

JA jestem ok – TY nie jesteś ok, czyli akceptuje siebie, ale nie akceptuję ciebie. 

Wiąże się z następującymi postawami:  

Dominacja, poczucie wyższości, dewaloryzowanie i poniżanie innych, krytycyzm, 

perfekcjonizm, podejrzliwość, nieufność, brak uznania dla innych, nie liczenie się ze 

zdaniem innych, zaprzeczanie trudnościom i porażkom, agresywność, przerzucanie 

winy na innych, kontrola. 

 

Czwarta pozycja (JA ok – TY ok) jest pozycją wygrywającą. W pozycji tej osoba ma 

poczucie bycia osobą wartościową i akceptuje innych. Posiada realistyczną ocenę 

możliwości i ograniczeń swoich i innych ludzi, co pozwala jej we współpracy z innymi 

formułować oraz realizować cele możliwe do osiągnięcia. Osoba taka potrafi spostrzegać 

zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty w danej sytuacji czy w funkcjonowaniu 

innych ludzi. Osoby o takiej pozycji to ci, którzy szanują siebie i innych. Uważają, że 

każdy człowiek ma prawo do szczęścia, rozwoju, zdrowia i realizacji siebie samego. Taka 

pozycja życiowa określana jest także jako wygrywający – wygrywający. 

Jest pozycją najbardziej pożądaną w komunikacji i najbardziej korzystną dla osoby 

chcącej zachować dobre relacje ze światem.   

JA jestem ok – TY jesteś ok, czyli akceptuję siebie i akceptuję ciebie. 

Wiąże się z następującymi postawami:  
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Realizm, dynamizm, optymizm, świadomość swoich potrzeb i swoich zdolności, 

odpowiedzialność, ufność, szczerość, obiektywizm, komunikatywność, zdolność do 

negocjacji, wolność, autentyczność, twórczość, radość, zmiana, wygrana, zaufanie do 

własnych zdolności, doświadczanie uczuć przyjaźni, miłości, siły, zgody z samym sobą 

i z życiem, aktywność, produktywność, uznawanie innych za równych. 

 

Kwestionariusz – Pozycje życiowe 

Dla sprawdzenia swoich postaw wobec siebie i świata można wykonać następujący test. 

Na każde pytanie udzielamy odpowiedzi: 

0 – nigdy 1 – rzadko 2 – czasami  3 – często 

Wynik należy wpisać w tabelę obok numerów pytań. 

1. Wiem czego chcę i jak to osiągnąć. 

2. Lubię wydawać polecenia innym.  

3. Czuję się winny za błędy, nawet jeśli ich nie popełniłem. 

4. Nie interesuję się tym co będzie jutro. 

5. Mam świadomość swoich potrzeb. 

6. Pozwalam odczuć innym, że jestem lepszy. 

7. Jestem w centrum uwagi. 

8. Generalnie nic mi się nie udaje. 

9. Osiągam cele, szanując prawa swoje i innych. 

10. Wszystko w czym biorę udział, musi być perfekcyjne. 

11. Nie lubię być sam. 

12. Lubię być w samotności. 

13. Ufam swoim zdolnościom. 

14. Aby zadanie było dobrze wykonane, trzeba je kontrolować. 

15. W trudnej sytuacji jestem bezsilny. 

16. Nie rozumiem, co dzieje się wokół mnie. 

17. Łatwo komunikuję się z innymi. 

18. Zawsze sprawdzam czy moje polecenia są wykonywane. 

19. Bez poważnej przyczyny odczuwam lęk. 

20. Nie chcę, aby inni zakłócali mój spokój. 

21. Cieszę się życiem. 

22. Porażki dla mnie nie istnieją. 

23. Po wykonaniu zadania chcę, aby ktoś mnie skontrolował. 
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24. Jeśli nie zmusi mnie sytuacja, to nie podejmuję działań. 

25. Zgadzam się z tym, co przynosi życie. 

26. W grupie zawsze ktoś się znajdzie, przez kogo będzie utrudnione wykonanie zadania.  

27. Mam wrażenie, jakby inni nie interesowali się mną. 

28. Mam wrażenie, że wokół mnie dominuje chaos. 

29. Doświadczam uczucia przyjaźni i miłości. 

30. Dla mnie liczy się tylko wygrana. 

31. Przyszłość nie wiąże się z osiąganiem większych sukcesów. 

32. Nie potrafię rozpoznać swoich potrzeb. 

33. Lubię okazywać twórczość we wszystkim co robię. 

34. Ludzie muszą znać swoje miejsce. 

35. Kiedy tylko mogę, sięgam po pomoc innych. 

36. Mam poczucie bezsensu tego, co się dzieje. 

37. Mam dużo energii. 

38. Złoszczę się, kiedy ktoś mi przerywa. 

39. Mam wszystko poukładane i posegregowane. 

40. Czasami nakłuwam siebie albo kaleczę, nawet niby przypadkiem. 

 

Arkusz odpowiedzi 

1  2  3  4  

5  6  7  8  

9  10  11  12  

13  14  15  16  

17  18  19  20  

21  22  23  24  

25  26  27  28  

29  30  31  32  

33  34  35  36  

37  38  39  40  

suma        

 +/+  +/-  -/+  -/- 

Wpisane wyniki podliczamy w kolumnach tak, aby uzyskać 4 wyniki. Sprawdzamy 

najwyższy wynik, który wskazywał będzie najczęściej stosowaną przez nas pozycję 

życiową mającą odzwierciedlenie w sposobie myślenia, komunikowania się 

i zachowania. 
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Poniższe symbole odnoszą się do następujących pozycji życiowych: 

+/+ JA ok – TY ok 

+/- JA ok – TY nie ok 

-/+ JA nie ok – TY ok 

-/- JA nie ok – TY nie ok 

Jak stosunek do świata determinuje poczucie wartości? 

Osoba z niską samooceną może odczuwać wszechogarniającą beznadzieję, 

poczucie winy i wstydu. Najczęściej nie zna dobrze swoich słabych i mocnych stron. 

Gorzej radzi sobie z wyzwaniami, problemami, krytyką i stresem. Unika raczej ryzyka i 

częściej myśli o swoich brakach, a porównania z innymi wywołują u niej emocje 

negatywne. Natomiast osoba z wysoką samooceną lepiej radzi sobie z krytyką, lękiem i 

stresem. Jest bardziej otwarta na doświadczenia. Jest wytrwała mimo napotykanych 

trudności. Zna swoje słabe i mocne strony, przy czym zdecydowanie skupia się na tych 

ostatnich. Optymistycznie patrzy na świat jako pełen możliwości, a nie zagrożeń. 

Porównywanie się z innymi działa na taką osobę pozytywnie, stymulując do rozwoju. 

UWAGA! Psychologowie zwracają uwagę, że poczucie własnej wartości jest znaczącym 

czynnikiem powiązanym z odczuwaniem szczęścia i tworzeniem satysfakcjonujących 

relacji. 

Sposób myślenia o sobie w bardzo znaczący sposób determinuje nasz sposób 

działania. Warto pracować nad tym, kontrolując wyrażane opinie o sobie, sposób 

myślenia i oceniania własnej osoby. 

W psychologii myślenie, zarówno pozytywne, jak i negatywne przejawiające się 

w działaniu, może prowadzić do samospełniającego się proroctwa. Jeśli myślę o sobie 

źle, zaniżam swoją wartość w stosunku do innych osób, tak też jestem traktowany.  

Sposób myślenia i działania człowieka determinują słowa. Zachowanie, które jest 

wyuczone za pomocą mowy, która kształtuje przekonanie, jest szybko nabywane, 

uogólniane i staje się stabilne. Słowa pozwalają wyuczyć mózg reagowania. Dlatego im 

częściej myślimy: nie uda mi się, tak też się dzieje. Uczenie się przez język jest bardzo 

szybkie, dlatego też dominuje. 

Ważne jest, aby unikać i eliminować (z naszego słownictwa, ale także myślenia 

o sobie): 

 etykietowania typu: leń, nieudacznik, kłótliwy itd., gdyż powoduje to reagowanie na 

słowa a nie na osobę, 

 irracjonalnych metafor: np. jestem myszą bez charakteru, nie wychodzi mi nic 

w życiu, gdyż mimo tego, iż są niezgodne z faktami, mózg je przetwarza dosłownie. 

Codzienny język jest często irracjonalny: 

http://www.pieknamilosc.pl/poczucie-wlasnej-wartosci/dlaczego-warto-wziac-udzial-w-warsztacie-o-poczuciu-wlasnej-wartosci
http://www.pieknamilosc.pl/poczucie-wlasnej-wartosci/w-jakich-sytuacjach-wspolwystepuje-wysoka-samoocena
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Stwierdzenie irracjonalne: Moje zachowanie w kontakcie z pracodawcą doprowadza mnie 

do szaleństwa: nie mogę zapanować nad sobą. 

Stwierdzenie racjonalne: Niepokoi mnie bardziej niż bym sobie tego życzył, moje 

zachowanie podczas rozmowy z dyrektorem, co powoduje, że reaguję nie tak, jak 

chciałbym być odebrany. 

Pierwszym krokiem do nauczenia się poprawnego myślenia jest szukanie faktów, 

formułowanie prawdziwego problemu bez stosowania uogólnień. 

 Uogólnienia typu: zawsze, nigdy, często, nic, wszyscy rzadko odpowiadają 

rzeczywistości, a użyte w sensie negatywnym  (Nikt mnie nie lubi, nic mi nigdy nie 

wychodzi) wyzwalają negatywne emocje i często stają się samospełniającymi się 

przepowiedniami. 

 Klęska, porażka – nie ma czegoś takiego jak porażka – jest jedynie niepożądany 

rezultat, który stanowić może wyjście do sformułowania wniosku. Warto w tym 

przypadku słowa „porażka”, „klęska” zastępować słowami: „wniosek”, „rezultat”, 

właśnie w celu dostrzeżenia przyczynowo-skutkowych związków swoich działań. 

 Nie mogę tego zrobić np. nie mogę się zmienić – takie myślenie uruchamia 

działania mózgu, który zbiera dowody na potwierdzenie naszych przekonań np. 

jeśli jest się przekonanym, że nie można czegoś zrobić, mózg podsunie sytuacje, 

w których nie udało się czegoś zrobić. Myśli  się wówczas o przeszkodach, jakie 

stają na drodze do osiągnięcia celu. 

 Musisz to zrobić – przymus oznacza brak wyboru, co prawie nigdy nie jest 

prawdą. Mając świadomość wyboru, możemy decydować, co powoduje lepsze 

samopoczucie i zdrowszą reakcję.  

 Spróbuję – to zabójca motywacji. Oznacza z góry przygotowanie się na porażkę. 

Posiada automatycznie wbudowaną wymówkę.  

 Poświęciłem – zdrowiej jest przeznaczać coś,  niż poświęcać.  

 

SEMANTYKA 

niezdrowa zdrowa 

to, oni, ty, wy, on, ona ja sam swoimi myślami 

wszyscy, nikt zgodnie z faktami 

muszę nie muszę lub chcę, decyduję  

to niesprawiedliwe  fakt akceptowania sytuacji 

Poprawne rozumowanie nie gwarantuje zdrowych myśli. Ważne jest więc 

odróżnianie faktu od wyobrażenia o nim. Pomocą mogą tu być następujące pytania, 

stosowane w celu zmiany sposobu myślenia o sobie: 
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1. Czy to co myślę jest oparte na oczywistych faktach? – odróżnianie faktu od 

wyobrażenia 

np. Nigdy nie poradzę sobie z tym uczniem.  

Reakcja: podaj siłę, moc sprawczą, która zagwarantuje ci, że nigdy nie znajdziesz 

sposobu, podaj fakt, który to potwierdzi. 

2. Czy to co myślę chroni moje samopoczucie i zdrowie? – negatywne myślenie 

o sobie, przeciągnięte w czasie, wyzwala niepożądane reakcje organizmu.  

np. Nigdy sobie nie poradzę. 

 Reakcja: zdenerwowanie, napięcie, stres itd. Takie przekonanie powoduje złe 

samopoczucie i osłabia możliwości. 

3. Czy moje myśli pomagają mi osiągać  bliższe i dalsze cele? 

Nigdy nie poradzę sobie – wymusza kapitulację, czyli nie stanowi podstaw do 

osiągnięcia jakichkolwiek celów. 

 

Ćwiczenie: 

Zmień następujące chore przekonania na zdrowe: 

 Nic mi nie wychodzi  ………………………………………………………………….. 

 Jestem do niczego  ………………………………………………………………….. 

 Każdy mnie krytykuje ………………………………………………………………….. 

Poczucie wartości ma duży wpływ na relacje życiowe, odczuwanie – inaczej 

ujmując jakość naszego życia. Dlatego niezwykle ważne jest, aby szukać możliwości, 

które dają nam poczucie spełnienia, szczególnie w pracy. Nie da się stworzyć poczucia 

własnej wartości, oczekując tylko od otoczenia potwierdzania jakości naszej pracy i 

zaangażowania. Inne osoby nie tworzą naszego poczucia wartości. Mogą na nie 

wpływać, ale  to my tworzymy myślenie o sobie w oparciu o które inni nawiązują z nami 

określony kontakt. W pracy nauczyciela posiadane poczucie wartości wpływa 

w bezpośredni sposób na tworzące się w relacji z nimi osobowości uczniów. To duża 

odpowiedzialność. Nauczyciel z niskim poczuciem własnej wartości nie będzie potrafił 

tworzyć relacji wzajemnego szacunku. Nie wywoła w uczniach chęci doskonalenia się, 

nie będzie wzorem. Przerost poczucia własnej wartości u nauczyciela wpłynie również 

na kształtowanie się niepożądanych relacji z uczniem. Nie można wpływać na innych 

w sposób konstruktywny, myśląc o sobie źle lub mając zaburzony obraz własnej osoby. 

Uczniowie potrzebują nauczycieli, którzy przekażą im, szczególnie w swoich postawach, 

wzorce godne naśladowania, mające odzwierciedlenie w relacjach. Nauczyciele często 

narażeni są na przeżywanie trudnych sytuacji w pracy. Często słyszą mało pochlebne 

opinie o sobie i swojej pracy. Nie wpływa to na kształtowanie pozytywnych odczuć. 

Ponadto rezultaty wkładanego wysiłku w proces edukacyjno-wychowawczy są 

najczęściej widoczne dopiero po latach, co nie pozwala na bieżąco umacniać się 

w przekonaniu dobrze spełnianego obowiązku. Dlatego niezwykle ważne jest, aby 

nauczyciele, wpływając na kształtowane przez siebie relacje nadawali im poprawny 

charakter. Dobre relacje z rodzicami, uczniami, sprawią, że praca pozostanie mniej 

stresująca i co najważniejsze – w odczuciu nauczyciela pozostawi miłe odczucie, dzięki 
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czemu on sam będzie miał możliwość traktowania swojej pracy i swojej osoby 

w pozytywny sposób. 
 

Źródła inspiracji: 

1. P. K. Oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, nowe wydanie, Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. 

2. Maxie C. Maultsby jr., Racjonalna terapia zachowania. Podręcznik terapii 

poznawczo-behawioralnej, Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN przy 

współpracy PTPB, 2008. 

3. A. M. Colman, Słownik psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 
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5.5. Zarządzanie czasem 

 

Praca we współczesnej szkole to z jednej strony obowiązki związane 

z przygotowaniem do zajęć oraz przeprowadzanie lekcji, z drugiej zaś duża ilość różnego 

rodzaju obowiązków, związanych z pracą administracyjną. Częstym zjawiskiem jest 

narzekanie na konieczność wypełniania różnego rodzaju sprawozdań, raportów, 

programów i dokumentów dotyczących uczniów, szkoły, rozwoju zawodowego, 

wyników pracy itp. Dodatkowa ilość obowiązków powoduje, że nie każda osoba radzi 

sobie, w zadowalający dla siebie sposób, z realizacją tych zadań, a tym samym z 

odpowiednim zagospodarowaniem swojego czasu. 

Zarządzanie czasem jest rozległym tematem. W pełnym zakresie dotyczy, tak 

naprawdę, wielu aspektów życia, a przede wszystkim jego sensu. Każdy z nas ma 

ograniczony czas. Dotyczy to codziennych obowiązków, ale przede wszystkim naszego 

życia. Każdy z nas jest istotą śmiertelną co oznacza, iż czas jest swego rodzaju kapitałem, 

który mamy do dyspozycji. Każdy z nas odpowiada, jak ten kapitał zostanie 

wykorzystany. Marnując swój czas na rzeczy, które nie przynoszą nam korzyści, 

marnujemy swój własny kapitał. Czas jest niezmienny. Nie da się go oszczędzać, 

magazynować, pożyczyć, rozmnożyć czy uzupełnić. To czego nie wykonaliśmy 

w określonym czasie utracone zostało bezpowrotnie. Nie da się wrócić do czasów 

młodości czy dzieciństwa. Często raz dokonane życiowe wybory są ostateczne (wybór 

średniej szkoły, studia, posiadanie dzieci). Wiele elementów życia ma charakter unikalny 

i niepowtarzalny. Jeśli w danym momencie nie zrobimy czegoś, co dla nas jest ważne, 

być może już nigdy tego nie zrobimy. 

Powyższe ujęcie zarządzania czasem ma charakter egzystencjalny. Jeśli marnujemy 

czas na rzeczy, które nam się nie podobają, nic nie wnoszą w nasze życie i są tak 

naprawdę wyborami innych ludzi, to przybliżamy się tylko do okresu naszego życia, 

w którym patrząc wstecz, będziemy mieli poczucie bezsensu i zmarnowanego czasu. Być 

może warto zastanowić się nad tym, czy to co robię teraz jest tym, czego naprawdę chcę. 

Dobrze jest też pomyśleć o tym, czego się od życia oczekuje i co ma się w nim jeszcze 

wydarzyć. Kolejną rzeczą jest uświadomienie sobie, że jeśli nie zrobię tego teraz to, być 

może, nie wykonam tego nigdy. 

Wizja pragnień życiowych – 5 najważniejszych życzeń, które powinny być 

zrealizowane do końca MOJEGO życia 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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W wąskim aspekcie zarządzanie czasem dotyczy umiejętności takiego 

wykorzystania czasu, które umożliwi wykonanie wszystkich najważniejszych dla nas 

rzeczy. 

Skuteczne zarządzanie czasem sprowadza się do eliminacji błędów i zastosowania 

się do reguł związanych z jego planowaniem i wykorzystywaniem. 

Reguły zarządzania czasem: 

 wielozadaniowość – niektóre osoby chwalą się, że potrafią skupić się i wykonywać 

wiele rzeczy na raz. To nieprawda. Umysł ludzki nie ma takiej możliwości. Umysł 

ludzki nie potrafi koncentrować się na wielu rzeczach równocześnie, a jedynie 

przeskakiwać z jednej rzeczy na drugą. Jedne osoby mają w tym większą zdolność 

inne mniejszą, ale żadna nie potrafi (wynika to z biologii) skupić się na wielu 

rzeczach. Skupianie się na wielu rzeczach jest tak naprawdę marnowaniem czasu. 

Lepiej jest skupić się na jednej, poświęcić jej maksymalną uwagę, zakończyć a 

następnie zająć się kolejną sprawą. Dzięki takiemu postępowaniu szybciej 

realizujemy zadanie, które w danym momencie ma rangę priorytetu. Próba 

wykonywania wielu czynności najczęściej wiąże się z rozdrażnieniem i trudnością 

w „ogarnięciu” wszystkich rzeczy do wykonania. 

 brak planowania – często przystępując do  pracy, po prostu zaczynamy ją 

wykonywać bez większego zwracania uwagi na to, co tak naprawdę powinno być 

wykonane, kiedy i z jakim skutkiem. Planowanie pozwala na uniknięcie wielu 

nieprzyjemnych konsekwencji związanych z nieprzewidzianymi skutkami naszych 

działań. Dzięki planowaniu inwestujemy kilka albo kilkanaście minut, a zyskujemy 

godziny, dni a nawet lata. Brak planowania może powodować, że będziemy musieli 

wracać do punktu wyjścia, gdyż nie przewidzieliśmy ważnej rzeczy, która powinna 

być wykonana na samym początku naszej pracy. Dobry plan jest jak procedura do 

wykonania, której skutek jest z góry przewidziany. 

Planując, warto pamiętać o tym, iż nie da się przewidzieć przyszłości. Jeśli 

zaplanujesz, że dana rzecz wydarzy się w konkretnym momencie to zdaj sobie 

sprawę, że jest to niemożliwe. Zawsze w ciągu dnia przytrafiają się rzeczy, które są, 

tak zwanymi, sytuacjami losowymi. Zasada planowania mówi, że powinno się 

planować jedynie 60% czasu. Pozostałe 40% należy zarezerwować na czynności 

nieoczekiwane (sprawy płynące z zewnątrz, np. spóźniony autobus), czynności 

spontaniczne (sprawy płynące z wewnątrz, np. ból głowy) oraz rzeczy, które 

możemy wykonać, kiedy mamy zrealizowany plan na dany dzień. 40% czasu, który 

nam pozostał możemy wykorzystać na dowolne sprawy, których kiedyś nie 

zrobiliśmy, ale teraz mamy taką możliwość. Dlatego warto posiadać listę rzeczy do 

wykonania, bo kiedy mamy wszystko gotowe, to możemy się nimi spokojnie zająć 

np. przeczytaniem książki. 

 brak priorytetów – każdy plan wiąże się z ustalaniem rzeczy ważnych 

i ważniejszych. Brak określonej hierarchii wiąże się z przystąpieniem do pracy nad 

rzeczą mało istotną i pominięciu czynności, której skutki są ważniejsze. Warto jest 

tutaj uświadomić sobie, że doba ma zawsze 24 godziny, których nie da się 
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wydłużyć ani zmniejszyć. Jeśli zaczniemy od rzeczy mało ważnej być może 

zabraknie czasu na rzeczy istotne. Reguła, która obrazuje skutki podejmowanych 

decyzji nazywa się zasadą Pareto – 80/20. Została opracowana w oparciu o 

mechanizmy ekonomiczne, ale bardzo dobrze sprawdza się również w zarządzaniu 

czasem. Mówi ona, że 20% czynności wpływa na 80% rezultatów. Kluczem jest 

rozpoznanie, które czynności są naprawdę ważne i na których należy skupić się 

najbardziej, 

 przy ustalaniu priorytetów należy uważać na pułapki wynikające z natury 

ludzkiej. Jedną z nich jest nadawanie priorytetu sprawom, które są mało ważne, 

ale są naszymi ulubionymi. Wykonywaniu pracy może towarzyszyć chęć 

wykonania czynności, które po prostu sprawiają nam przyjemność. Zadania te 

zyskują szczególną rangę i stają się ważne z powodu radości jakie one nam 

sprawiają.  Przy ustalaniu priorytetów warto tą pułapkę zweryfikować, 

 kolejną pułapką jest podporządkowanie czasu czynnikom motywującym 

i demobilizującym. To co nam się podoba przychodzi nam szybko (sprawnie 

wykonujemy daną pracę), z kolei czynność przez nas nielubiana zdaje się trwać 

wiecznie. Wiąże się to ze skłonnością do odwlekania czasu rozpoczęcia danego 

zadania, 

 brak dyscypliny – nawet najlepszy plan z dobrze ustalonymi priorytetami nie 

zostanie zrealizowany, jeśli konsekwentnie nie przystąpimy do wykonania go. 

Trzeba wykonać rzeczy ważniejsze a potem ważne. Inna kolejność działań 

powoduje, że nasz plan na pewno nie zostanie zrealizowany, 

  brak dyscypliny często wiąże się z tak zwanym „odkładaniem spraw na później”. 

Odkładanie na później, „od jutra” to często odkładanie w nieskończoność. Od 

jutra zaczynam zdrowy styl życia najczęściej kończy się jutro – hiszpańskie 

maniana – oznacza NIGDY. Albo robię coś teraz albo wcale. Lepiej zrobić mały 

krok niż nie wykonać żadnego działania. Odkładanie spraw na później wiąże się 

z odczuciem zyskania na czasie. Jest to tylko uczucie subiektywne. Odłożenie 

sprawy na potem najczęściej skutkuje albo brakiem jej wykonania, albo 

działaniem w pośpiechu w niskim standardzie, 

  z odkładaniem spraw na później wiąże się również skłonność do niedokańczania 

zadań. Zasada GTD (Gettnig Things Done)  mówi o tym, że każdą sprawę, którą 

zaczęliśmy powinniśmy skończyć i dopiero wtedy zająć się następną. W innym 

przypadku umysł może stworzyć z takiej niekonsekwencji nawyk, co 

spowoduje, że będziemy mieli wiele spraw rozpoczętych, ale żadnej 

zakończonej, 

 perfekcjonizm – są tacy ludzie, którzy myślą, że jeśli oni sami czegoś nie zrobią, to 

nikt tego dobrze nie zrobi. Ważne jest, by nauczyć się, że jeśli my coś potrafimy, to 

prawdopodobnie inni ludzie też potrafią to wykonać. Umiejętność delegowania 

pracy po pierwsze odciąża nas od niej, po drugie daje możliwość wykazania się 

innym osobom. Perfekcjonizm wiąże się również z chęcią wykonania czegoś na 

najwyższym poziomie. Pomocą może okazać się tutaj również zasada 20% 

poświęconego czasu na określone czynności przynosi 80% skutków. Kluczem jest 



 
55 

odpowiedź na pytanie czy 100% jest niezbędne Wiele rzeczy, które wykonujemy 

nie musi być zrobiona na 100%. Dodatkowo, zawsze kiedy wykonujemy daną 

czynność możemy ją, w jakiś sposób, usprawnić (niech przykładem będzie 

oprogramowanie komputerowe, które pomimo tego, że działa dobrze, ciągle jest 

modernizowane) co mimo wszystko nie wnosi kluczowych zmian w wynikach, ale 

zabiera czas na wykonanie, 

 zakłócenia – różnego rodzaju czynniki, niemające większego wpływu na naszą 

organizację, wpływają na nasz czas. Należą do nich: rozmowy przez telefon, na gg, 

przy użyciu komunikatorów czy portali społecznościowych, pogawędka z kolegą z 

pracy, przypadkowo spotkaną osobą, która koniecznie musi z nami porozmawiać 

czy wymiana wiadomości sms. W domu może to być ulubiony serial, książka, gra 

komputerowa. Wszystkie te czynności zabierają czas,  

Ważna jest tutaj odpowiedź na pytanie, co jest w danym momencie dla mnie 

ważne. Co się stanie, jeśli tej chwili wykonam daną rzecz, a co kiedy z niej 

zrezygnuję Czy kolejny film lub wiadomości telewizyjne zmienią twoje życie na 

lepsze? Eliminowanie zakłóceń jest prostą metodą zyskiwania na czasie i 

wykorzystanie go na rzeczy dla nas najbardziej istotne. Nie chodzi też o to, żeby 

rezygnować ze wszystkich przyjemności. Chodzi o to, by mieć świadomość czy to 

my je kontrolujemy, czy może one rządzą nami? 

 organizacja miejsca pracy – brak zorganizowania przestrzeni pracy, przed 

przystąpieniem do niej, najczęściej powoduje stratę czasu na ciągłe odchodzenie 

od kluczowego tematu naszej pracy i poszukiwanie elementów niezbędnych na  

wykonanie zadania. Przeszkadzać nam może nieuporządkowana sterta 

dokumentów, w której szukamy ważnej informacji, brak materiałów pomocowych 

na lekcji, nieprzygotowanie odpowiednio wcześniej sprzętu multimedialnego, itp. 

Przed przystąpieniem do pracy, zorganizuj przestrzeń, w której pracujesz: ułóż 

dokumenty, ustaw odpowiednio krzesła i stoliki, przygotuj salę i sprzęt. W 

organizacji dokumentów 

używaj segregatorów, koszulek, 

boksów i półek na dokumenty. 

Posegreguj je tematycznie lub/i 

chronologicznie. Usuwaj zbędne 

e-maile, pliki czy skróty 

w komputerze. Osoby pracujące 

na nieuporządkowanym biurku, 

tracą przeciętnie półtorej 

godziny dziennie na 

rozpraszanie swojej uwagi 

rzeczami zalegającymi na biurku oraz na szukaniu potrzebnych przedmiotów 

(dotyczy to pracy biurowej). Twórczy nieład jest tylko złudzeniem. Wystarczy 

policzyć ile czasu możemy zyskać nie wracając ciągle do rzeczy już raz trzymanych 

w rękach i na co możemy ten czas spożytkować, 
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 kontrakt – z punktu widzenia zarządzania czasem konieczne jest zapisywanie 

rzeczy, które planujemy zrealizować oraz wypunktowanie w jakiej kolejności mają 

się one wydarzyć. Ludzka pamięć lubi płatać figle a dodatkowo nasze 

samopoczucie powoduje, że nasz plan, na skutek niesprzyjającego zbiegu 

okoliczności, nie zostanie zrealizowany (umówiony termin na wizytę lekarską 

może nam umknąć, gdyż umawialiśmy się na nią pół roku temu i ponadto jesteśmy 

zmęczeni i nie mamy na nic ochoty, przez co nie jesteśmy odpowiednio 

skoncentrowani i zapominamy o spotkaniu). Cele i zadania zapisane tylko w 

głowie powodują roztargnienie i utratę energii. Odwołując się do analogii z 

komputerem to tak jakbyśmy przechowywali coś w pamięci podręcznej RAM, 

zamiast zapisać to na dysku twardym. Zbyt duża ilość informacji w buforze danych 

powoduje obniżenie efektywności i zawieszanie się systemu. Umysł ludzki działa 

tak samo. Oczyszczony ze zbędnych rzeczy jest sprawniejszy i pozwala się 

skoncentrować na rzeczach najważniejszych, 

 brak przerw – nawet najsprawniejszy organizm potrzebuje przerw na regenerację. 

Nie da się wykonywać danej czynności bez przerwy. Dodatkowo, wykonując daną 

czynność z minimalną ilością przerw nasza praca traci na jakości. W swoim planie 

dnia należy uwzględniać przerwy na regenerację – sen, spacer, ćwiczenia, itp. 

Dodatkowo sen powinien zawsze trwać tyle, ile go nasz organizm potrzebuje.   

Przemęczenie i niedosypianie zmusza do częstego picia kawy, co tylko chwilowo 

poprawia wydajność organizmu. Każdy z nas posiada dodatkowo własny rytm 

działania, biologiczny zegar. Jesteśmy mniej lub bardziej sprawni w zależności od 

pory dnia, roku czy klimatu. Dlatego, planując czas pracy i przerwy, należy 

uwzględnić swój naturalny biorytm dzięki czemu możemy efektywniej wykonać 

daną czynność, w sprzyjającym dla nas momencie, 

Planując przerwy, warto pamiętać, że czas poświęcony na odpoczynek jest zawsze 

dłuższy niż sama przerwa. Wytrącając się z rytmu pracy potrzebujemy na nowo 

dojść do normalnej sprawności co skutkuje stratą czasu na ponowne „rozgrzanie 

się”, 

 korzystanie z bloków czasowych – planując, podziel zadania na bloki tematyczne i 

przypisz czas na ich wykonanie. Pozwoli to całkowicie skupić się na czynnikach, 

którymi w danym momencie się zajmujesz: praca, dom, rodzina, itp. W bloku 

„rodzina” spędzasz czas z i dla rodziny i robisz wszystko, co z nią związane. W 

bloku zdrowie i kondycja masz czas na ćwiczenia fizyczne, wizytę u lekarza, spacer 

z psem, 

 zasada Parkinsona – polega na tym, iż praca nasza trwa aż do pełnego 

wykorzystania czasu będącego do naszej dyspozycji. Oznacza to, że jeśli 

zaplanujemy godzinę na sprzątanie domu, to pewnie zrobimy to w wyznaczonym 

czasie. Jeśli przeznaczymy na tą czynność cały dzień, to pewnie zabierze nam to 

właśnie ten czas. Planując, konieczne jest wyznaczanie czasu na wykonanie 

czynności przy jednoczesnym ustaleniu tzw. terminów ostatecznych. Dzięki 

ustaleniu takiego terminu będziemy bardziej mobilizować się, by ukończyć daną 
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czynność w momencie kiedy będziemy zbliżać się do końca czasu, jaki mamy do 

dyspozycji. 

Podsumowując, jeśli chcesz skutecznie zarządzać swoim czasem, to: 

 ustalaj cele i priorytety oraz codziennie dąż do ich realizacji, 

 planuj z wyprzedzeniem, 

 codziennie przygotouj sobie listę spraw do załatwienia, 

 wyznaczaj daty i terminy realizacji planowanych działań, 

 planując, korzystaj z zasady Pareto (20/80) i Parkinsona (60/40). 

Ćwiczenie – wyznaczanie priorytetów 

Macierz Eisenhowera została stworzona w celu uporządkowania rzeczy, które 

muszą być wykonane. Naukowiec podzielił zadania na dwie kategorie: ważne i pilne. 

W poniższej tabeli wypisz czynności, które masz wykonać w danym okresie 

planowania. Następnie wpisz je w odpowiednie miejsca i zastosuj się do zaleceń. 

 Sprawy ważne 

Sprawy 

pilne 

sprawy ważne i pilne (wykonać 

osobiście i natychmiast) 

 

 

 

 

sprawy ważne, ale niepilne 

(ustalić plan działania i 

stopniowo go realizować) 

sprawy pilne, ale nieważne 

(zlecić/odłożyć wykonanie) 

 

 

 

 

sprawy nieważne i niepilne – 

nie robić, wyrzucić do kosza 
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5.6. Wpływ mediów na tworzące się postawy społeczne a  praca 

wychowawcza  nauczycieli 

 

Obyś cudze dzieci uczył – to stare porzekadło, które ukazuje społeczną percepcję 

zawodu nauczyciela. Praca nauczyciela jest jedną z trudniejszych i  bardziej 

odpowiedzialnych, paradoksalnie, dziś powszechnie niedocenianą. 

Media niosą ze sobą wiele możliwości rozwoju osobowości człowieka. Ich globalny 

zasięg umożliwia upowszechnianie idei humanistycznych i osiągnięć nauki. Jednakże 

„każda technologia jest zarazem ciężarem i błogosławieństwem; nie albo-albo, lecz tym 

i tym jednocześnie” (Postman, 1995). 

Powszechnie wiadomo, że media mają bardzo duży wpływ na kształtowanie opinii 

w społeczeństwie. Władza, z tym związana nie jest uświadomiona, a opiera się na 

ekonomicznych aspektach, połączonych z tworzeniem i promowaniem przekazu 

niosącego zyski a nie wartość edukacyjną. W październikowym programie z 2012 r. 

„Tomasz Lis na żywo" prowadzący 

wraz z gośćmi udowadniali, że 

zmuszani są do tworzenia chałtury i 

bylejakości, gdyż ludzie potrzebują 

prostego przekazu, który nie angażuje 

ich myślenia.  Twórcy programów 

dostają wynagrodzenie powiązane 

z zyskiem pochodzącym z reklam 

oglądanych programów. Powoduje to, 

że nie ma możliwości przeforsowania 

ambitnych treści, wnoszących zmiany. 

Takie programy dla wielu osób są nudne, a co za tym idzie, mają mniejszą oglądalność i 

przynoszą małe zyski. Staje się to dużą szkodą dla szkoły, która nie ma wsparcia 

środowiska w kreowaniu myślenia i działania młodych ludzi. Programy kształtujące 

postawy wśród dzieci i młodzieży przeszły do lamusa. Zapomniano 

reżyserów/idealistów, np. Macieja Zimińskiego, który stworzył szereg programów 

mających na celu zachęcenie do działania i pomagania. Jego aktywność wywierała 

wpływ na wyobraźnię młodzieży i  inicjowały tworzenie nowych rzeczy. Programem 

wymyślonym przez Zimińskiego był „Klub pancernych”, który powstał na fali wielkiej 

popularności serialu „Czterej pancerni i pies”. W oparciu o ten program powstało coś, co 

nazwano potem metodą inspiracyjnego dialogu. Namawiano telewidzów na wspólne 

działania. Zamiast wychowywać politycznie, programy takie kształtowały pozytywne 

społeczne postawy, pozwalające patrzeć na drugiego człowieka z życzliwością, pomóc, 

umieć coś zrobić. To była pozytywna cecha telewizji. Zachęcała do robienia czegoś, a nie 

tylko biernego patzrenia się w ekran. Była „Niewidzialna Ręka”, był „Adam Słodowy”. Po 

takich programach zostawała inspiracja do działania. Pan Zimiński lubił swoją pracę, a 

poza tym miał „obsesję”, żeby ona czemuś służyła. Może dlatego propagował również 
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zasadę PDP, czyli Proszę, Dziękuję, Przepraszam. Chodziło o jedno, magiczne słowo – 

dobroć – tłumaczy Maciej Zimiński. Żeby być dobrym, życzliwym, żeby się uśmiechnąć 

do drugiego człowieka.  W odróżnieniu od wymienionych inicjatyw wprowadzono 

obecnie programy zdominowane przez przemoc i złe relacje (których celem jest 

znalezienie źródła prostych przyjemności). Ponadto media (telewizja, prasa) nie tworzą 

w swoich przekazach postaw przychylnych pracy pedagoga. Obraz nauczyciela 

przekształcony został z mentora (o silnym, dobrym charakterze) w ofiarę (mało 

zarabiającą, narzekającą, bez wyraźnych inicjatyw, którą stłumiono wprowadzonymi, 

często wyimaginowanymi zakazami). Nie jest łatwo, na takiej podwalinie, prowadzić 

działania wychowawcze w szkołach. Warto, aby nauczyciele 50+ jednak pamiętali, że 

przyjmując postawę otwartą, przekazując wartości i co najważniejsze: będąc 

konsekwentnym w działaniach pozostawiają nieoceniony wkład w tworzenie mądrego i 

świadomego pokolenia ludzi, którzy zapamiętają ich jako osoby powołane do zawodu, a 

nieodtwarzające zawód nauczyciela. 

 

Czy media mają wpływ na podejście rodziców do pracy nauczyciela? 

Wydaje się zasadnym stwierdzenie, że media kreują rzeczywistość. Selekcja 

podawanych informacji, wybiórczość przekazu może skłaniać do podawania informacji 

kontrowersyjnych, ciekawych dla widza i słuchacza. Często emitowane są programy lub 

publikowane artykuły mało przychylne roli nauczyciela, dla przykładu: 

 tekst Agaty Nowakowskiej:  Karta nauczyciela tylko dla nauczyciela 

Sformułowania: nauczyciele pracują przez te dwie godziny na niby; niby kolejne 20 godzin 

pracują w domu, fikcja, sprawiają, że rysuje się obraz nauczyciela – nieroba. Po lekturze 

tego felietonu czytelnik wyciąga wniosek: należy zabrać się za „darmozjadów”, którzy 

wychodzą ze szkoły przed 14.00 i biegną, aby zarabiać pieniądze na korepetycjach, 

kosztem jakości edukacji dzieci. 

Inny przykład: 

 tekst Leszka Kostrzewskiego:  Biedne kobiety, bogaci nauczyciele 

Nauczyciele, w przeliczeniu płacy na godzinę pracy, są w czołówce zawodów   

Nie trudno się domyśleć, że powyższe stwierdzenie wywołało lawinę uwag typu: nic nie 

robią, a tyle zarabiają; warto się temu przyjrzeć, itd. 

Czytelnikami takich opinii są często rodzice, którzy tworzą sobie obraz szkoły w 

oparciu o przekazywane treści. Bezpośrednio wpływa na trudności jakie rodzą się 

w relacjach: nauczyciel – rodzic. Często rodzice „uświadamiają” dziecko odnośnie 

przyjmowanych postaw względem nauczycieli, pozwalając sobie na mało pozytywne 

określenia ich pracy i zaangażowania. Niestety przez to wpływają na zakłócenie procesu 

edukacji swoich dzieci, szkodząc sami sobie. 
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Media mają także możliwość kreowania dobrych i trwałych wzorców. Przez 

powtarzalność informacji oraz dużą dostępność odbioru są głównym źródłem informacji 

dla wielu osób.  

Nie można też obarczyć mediów stuprocentową odpowiedzialnością za kreowanie 

złego wizerunku szkoły i nauczycieli (złe opinie nie biorą się z niczego). Z pewnością 

artykuły, które donoszą o złych rzeczach są bardziej ciekawe i sensacyjne – poczytne. 

Jednak szereg autorów stara się przekazywać fakty, które budują zaufanie ludzi do 

szkoły i zawodu nauczyciela i o tym należy pamiętać. Rodzice mimo, że są odbiorcami 

informacji medialnych, potrafią i odbierają przede wszystkim bodźce przekazywane 

bezpośrednio w szkole. Niestety, znów wiele zależy od samych nauczycieli i podejścia do 

dzieci i ich rodziców. W czasach, w których nastąpiła dewaloryzacja nauki i zawodu 

nauczyciela należy bardziej dbać o pozyskanie do współpracy rodzica. Nie ma już 

możliwości bazowania na zaufaniu stworzonym „odgórnie”. Pracę nad relacją musi 

zacząć i kontynuować nauczyciel, po to, aby osiągnąć satysfakcję zawodową i osobistą.  

 

Wpływ mediów na tworzące się, agresywne, postawy uczniów 

 

Badania wykazały, że oglądanie scen przemocy w wieku 8 lat skutkuje późniejszym 

wykazywaniem agresji, a wysoki poziom realizmu w grach komputerowych oraz silne 

zaangażowanie emocjonalne zacierają różnice między fikcją a rzeczywistością. Badania 

prowadzone przez M. Braun-Gałkowską (1967) dowiodły, że pod wpływem telewizji, 

dzieci stały się niewrażliwe i obojętne. Sugeruje to, że dzieci pod wpływem większej 

ilości szybko po sobie następujących wrażeń, których nie mają czasu zasymilować, stają 

się mniej wrażliwe. „Na docierające do nas wiadomości przestajemy reagować w sposób 

normalny, przestajemy się entuzjazmować, tracimy zdolność wzruszania się i zmysł 

krytyczny, który staje się powierzchowny i przybiera charakter zobojętnienia”. 

W środowiskach masowego przekazu występuje bardzo wiele osób – modeli o 

cechach agresywnych, których zachowanie prowadzi odbiorcę do naśladownictwa, 

uczenia się nowych sposobów złego zachowania i przyswajania (internalizacji) 

antyspołecznych systemów wartości. Konsekwencją może być zachowanie, które 

określa się mianem agresywnego lub czynem przestępczym. 

 Im bardziej agresywny model był nagradzany lub nie ponosił kary za swe czyny, tym 

silniejsze będzie naśladownictwo. 

Kiedy czas poświęcony jest mediom dziecko nie wykonuje innych czynności 

potrzebnych dla jego rozwoju, takich jak zabawy z rówieśnikami, czytanie książek, 

uprawianie sportu, rozmowy z najbliższymi. Nie uczy się poprzez doświadczenie, nie 

doskonali siebie, nie rozwija swoich zdolności, nie uprawia hobby. Podczas zajęć 

prowadzonych w jednej z podkarpackich szkół gimnazjalnych na pytanie dotyczące 

ulubionego zajęcia dzieci, zgodnie (45 osób uczestniczących w zajęciach) stwierdziły, że 

komputer, portale społecznościowe i gry stanowią ich ulubioną cześć dnia.  

Badania krajowe wykazują, że 71% dzieci ogląda telewizję trzy godziny dziennie, 

w tym 37% więcej niż 4 godziny. Jeśli doda się do tego czas poświecony grom 
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komputerowym, internetowi i prasie młodzieżowej to średnio biorąc, będzie to 

kilkadziesiąt godzin tygodniowo. W konsekwencji może to prowadzić do uzależnień od 

mediów.  

Ciekawostką jest, że 77% badanych rodziców aprobuje ten fakt. Uważają oni, że jest to 

tyle czasu, ile trzeba, przy czym niektórzy z nich sadzą, że dzieci mogłyby oglądać 

telewizję dłużej. Czas poświęcony na oglądanie scen przemocy lub uczestniczenie jako 

gracz w grach komputerowych jest to czas, który zapewne zaowocuje negatywnymi 

skutkami w przyszłości. Istnieje bowiem korelacja między ilością oglądanych scen 

przemocy, uczestniczeniem w nich poprzez gry komputerowe, a przejawianiem 

zachowań agresywnych i destrukcyjnych a nawet przestępczych w dorosłym życiu. 

Skutki są poważne, nie wymagają udowodnienia. Przykrą sytuacją staje się fakt, że 

zdecydowana większość rodziców nie zdaje siebie sprawy z konsekwencji łatwego 

dostępu ich dzieci do gier komputerowych oraz innych mediów. Częstym zjawiskiem 

jest zgłaszanie się zdesperowanych rodziców do gabinetów psychologicznych. Niestety 

często za późno szukają oni pomocy dla swojego dziecka uzależnionego od gier i 

internetu. W dużej mierze o zjawisku uzależnienia przekonują się w momencie, kiedy w 

domu braknie dostępu do sieci, lub sam rodzic ją ograniczy w przypadku np. złych ocen 

dziecka. Wówczas dochodzi do wybuchów złości, buntu, nawet ataków na rodzica. 

Istnieje potrzeba informowania przez szkołę lub wychowawców o uzależnieniach 

wynikających z długoterminowego i nieograniczonego dostępu do gier i mediów. Temat 

jest bardzo obszerny i nie sposób jest, w jednym poradniku wielotematycznym, 

wyczerpać jego treści. Zachęcam, aby szkoły opracowywały swoje sposoby 

profilaktycznego przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, w tym wypadku 

wynikającym z uzależnienia od mediów. Przykładem mogą być szkoły warszawskie 

organizujące spotkania dla rodziców ze specjalistami, którzy opisują realne przypadki. 

Umożliwienie rodzicom konsultacji indywidualnych (już od najmłodszych klas) z 

psychologiem, czy pedagogiem, pozwala na omawianie pojawiających się problemów 

uzależnienia.  

 

UWAGA: Temat wpływ gier komputerowych na uczniów został również podjęty w 

rozdziale: 6.9. Agresja i trudne zachowania uczniów. 

 

Poniżej przedstawiona została PROPOZYCJA ankiety, której przeprowadzenie (po 

dokonaniu modyfikacji treści i dostosowania jej do szkoły i ucznia) pozwoli na 

zobrazowanie sytuacji dziecka.  
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 PROPOZYCJA anonimowej ANKIETY: Komputer i internet, telefon, telewizja 

WAŻNE: cel oraz treść ankiety należy dostosować do swojej szkoły i uczniów. Ankieta jest tylko 

ogólną propozycją.  

ANKIETA 

SZKOŁA  gimnazjum/ szkoła podstawowa 

PŁEĆ:   chłopiec/dziewczyna 

1. Gdzie najczęściej korzystasz z komputera? 

 W domu 

 W szkole 

 U znajomych 

 Nie korzystam z komputera 

2. Czy komputer, z którego korzystasz, ma połączenie z internetem? ........................ 

3. Ile godzin dziennie spędzasz przy komputerze (średnio)? ...................................... 

4. Jakie strony internetowe odwiedzasz najchętniej? .................................................. 

5. Czy komputer jest włączony, gdy odrabiasz lekcje? ............................................... 

6. Czy w komputerze, z którego korzystasz, jest zainstalowany program antywirusowy? 

 Tak 

 Nie 

 Nie wiem 

7. Czy przeglądarka internetowa w komputerze, z którego korzystasz, ma włączony filtr 

rodzinny lub inne zabezpieczenie przed dostępem do stron nieodpowiednich dla osób 

niepełnoletnich? 

 Tak 

 Nie 

 Nie wiem 

8. Czy zdarzyło ci się (świadomie lub przypadkiem) wejść na stronę z treściami 

nieodpowiednimi dla osób w twoim wieku? ........................................ 

9. Czy korzystając z internetu, podajesz swoje dane osobowe (nazwisko, wiek, adres)? 

........................................, jakie dane? ........................................ 

10. Czy zdarzyło ci się nawiązywać znajomości przez internet? ..................................... 

11. Czy kiedykolwiek nieznana ci osoba zaproponowała ci spotkanie za pośrednictwem 

internetu? ........................................ 

12. Jakie, według ciebie, są korzyści płynące z posiadania komputera i internetu? 

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

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

13. Jakie mogą być, według ciebie, negatywne skutki korzystania z komputera i internetu? 

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

Telewizja 

14. Ile godzin w ciągu dnia (średnio) przeznaczasz na oglądanie telewizji? 

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

15. Jakie filmy lub programy oglądasz najczęściej? (podaj przykłady) ........................................ 

16. O której godzinie zwykle kończysz oglądanie telewizji? ........................................ 

17. Czy podczas odrabiania lekcji wyłączasz telewizor? ........................................ 

18. Czy zwracasz uwagę na to, czy oglądany przez ciebie program jest odpowiedni dla 

twojego wieku (oznaczenia w lewym górnym rogu ekranu)? ........................................ 

19. Czy rodzice kontrolują, jakie programy lub filmy oglądasz? ........................................ 

20. Jakie są według ciebie korzyści płynące z oglądania telewizji? ........................................ 

21. Jakie mogą być, twoim zdaniem, negatywne skutki oglądania telewizji? 

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

Telefon 

22. Czy masz własny telefon komórkowy?........................................ 

23. Do czego najczęściej go używasz? 

 Rozmowy 

 SMS-y 

 Gry 

 Robienie zdjęć 

 Inne........................................ 

24. Ile SMS-ów wysyłasz średnio w ciągu dnia? ........................................ 

25. Czy wyłączasz telefon komórkowy:  

 W szkole    TAK/NIE 

 Podczas odrabiania lekcji  TAK/NIE 

 Na czas snu   TAK/NIE 

26. Jaki jest według ciebie miesięczny koszt używania telefonu komórkowego? 

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

Inne formy aktywności: 

27. Jak spędzasz zwykle swój wolny czas? Pomiń sposoby wymienione powyżej. Podaj, ile 

godzin dziennie na to przeznaczasz. 

.................................................................................................................... 
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28. Ile godzin dziennie przeznaczasz na odrabianie lekcji? ........................................ 

29. Ile godzin dziennie zwykle śpisz? ........................................ 

 

Wpływ pracy nauczycieli na tworzące się opinie społeczne i medialne. 

Na niezasłużoną opinię, że praca nauczyciela jest małowartościowa, pracuje 

niewielka garstka ludzi, którzy zawodu tego nie powinni wykonywać. To właśnie ich 

nieprofesjonalnie wykonywana praca w szkołach, a także nieetyczne, nieodpowiednie, 

a nawet w skrajnych przypadkach bezprawne zachowania wobec dzieci i młodzieży 

skutkują nie tylko brakiem efektywności pedagogicznej, lecz przede wszystkim utratą 

społecznego zaufania.  

Powszechnie wiadomo, że dobre opinie przekazywane są wśród ludzi znacznie 

wolniej i bardziej opornie niż złe. Warto przypomnieć sobie w tym momencie, ile razy 

mieli państwo okazję poprosić kierownika w sklepie, aby pochwalić przy nim  

sprzedawcę, który państwa obsłużył dobrze i profesjonalnie. Niestety zdarza się to 

rzadko. Częściej stajemy się asertywni, kiedy musimy zareagować w sytuacjach 

niezadowolenia. Skutkiem tego jest, że o złych sytuacjach mówi się częściej niż 

o poprawnych, wartych uwagi – rzadziej lub wcale.  

Ważne jest uświadomienie sobie przez nauczycieli, że dla ich własnego dobra, 

a także powodzenia ich uczniów, niezbędne jest podjęcie wszystkich możliwych działań, 

by pracować z satysfakcją dla siebie i innych. Naprawa funkcjonowanie szkoły nie jest 

możliwa bez aktywnego udziału nauczycieli 50+ i ich profesjonalnej refleksji dotyczącej 

własnej roli zawodowej i dużego wpływu jaki mają na kształtowanie się pozytywnych 

postaw oraz sile oddziaływania wynikającej z wieku i doświadczenia. 

 

Źródła inspiracji: 

1. J. Gajda, , Media w edukacji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2004 

2. Archiwum Gazety Wyborczej: gazeta.pl  

3. N. Postman, Technopol Triumf techniki nad kulturą, Warszawa: PIW, 1995.  
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6. Podstawowe umiejętności psychologiczne w pracy z uczniami 

w gimnazjum oraz ich rodzicami 
 

6.1. Specyfika okresu dorastania – adolescencji 

 

Adolescencja – z łac. adolescare,  oznacza wzrastanie ku dojrzałości.  Jest to okres 

w życiu człowieka, który z dzieciństwa prowadzi go, przez zachodzące przemiany, ku 

dorosłości. Występuje on pomiędzy 10 a 20 rokiem życia człowieka. Okres ten po 

stabilnym okresie dzieciństwa, staje się czasem intensywnych przemian, którym podlega 

większość procesów rozwojowych (biologicznych, psychologicznych, społecznych).  

Fizjologiczne przemiany organizmu oraz ich konsekwencje w sferze emocji i obrazu 

własnej osoby. 

Obserwowalne fizjologiczne przemiany organizmu zaczynają się od tzw. skoku 

pokwitaniowego, czyli szybkiego wzrostu ciała, który u chłopców występuje między 12 

a 15 rokiem życia. U dziewcząt skok ten rozpoczyna się około 2 lat wcześniej niż 

u chłopców, trwa krócej i jest mniej nasilony. Niektórzy chłopcy rosną do około 29 roku 

życia, a dziewczęta do 21. roku życia. Na ogół wzrost u jednych i u drugich ustala się 

kilka lat wcześniej. Budowa ciała u dziewcząt i chłopców różnicuje się. Chłopcom 

rozrastają się ramiona, ich sylwetka staje się bardziej „kanciasta”. Dziewczętom rozrasta 

się miednica, przygotowując się do przyszłego macierzyństwa oraz podskórna tkanka 

tłuszczowa, powodująca zaokrąglenie się sylwetki. 

Do najbardziej charakterystycznych przejawów okresu dojrzewania należą: 

– wzmożona aktywność hormonalna, 

– rozwój cech płciowych pierwszorzędowych (jajniki i jądra), 

drugorzędowych (wewnętrzne drogi płciowe i zewnętrzne narządy 

płciowe) oraz trzeciorzędowych (owłosienie łonowe oraz twarzy i 

ciała), 

– rozpoczęcie miesiączkowania u dziewcząt, 

– pierwsze wytryski nasienia u chłopców, 

– przyspieszone wzrastanie wszystkich części ciała, 

– okresowe zmiany proporcji ciała, 

– kształtowanie się żeńskiej i męskiej budowy ciała, 

– zmiana rysów twarzy u obu płci z dziecięcych na dorosłe, 

– obniżenie głosu u chłopców, 

– okresowe zmniejszenie odporności systemu nerwowego na bodźce 

zewnętrzne przejawiające się drażliwością psychiczną i 

pogorszeniem koncentracji. 
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Charakterystyczne zmiany organizmu związane z jego dojrzewaniem występują 

w indywidualnie zróżnicowanym tempie, ale zawsze w takiej samej kolejności. Dotyczą 

każdego organu z wyjątkiem mózgu, który nie tylko rozrasta się a różnicuje 

funkcjonalnie. Największe zmiany dotyczą narządów płciowych. 
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Fazy dojrzewania płciowego u dziewcząt  

Faza  Wiek typowy Typowe cechy rozwoju płciowego 

Dziecięca 0–10  nie stwierdza się zwiastunów pokwitania 

Przedpokwitaniowa 10–12  pierwszy zwiastun pokwitania: rozwój 
piersi do postaci „pączka” 

 początek owłosienia łonowego 

 skok pokwitaniowy (przyspieszenie 
wzrastania, a co za tym idzie zmiana 
proporcji ciała) 

 sylwetka „podlotka” 

Pokwitania 

właściwego 

12–14  dalsze zaawansowanie rozwoju piersi 

 dalszy rozwój owłosienia łonowego 

 początek owłosienia pachowego 

 wystąpienie pierwszej miesiączki (może 
być nieregularna w okresie do 2 lat) 

 mniejsze przyrosty wysokości ciała 

 sylwetka długokończynowa 

 zaczyna się sylwetka kobieca 

 trądzik młodzieńczy (nie u wszystkich, ale 
często występuje) 

 zgrubienie rysów twarzy 

Młodzieńcza 14–16  dalszy rozwój piersi 

 owłosienie łonowe przybiera kształt 
trójkąta 

 owłosienie pachowe osiąga ostateczną 
postać 

 miesiączki powinny już być regularne 

 zwalnia się tempo przyrostu ciężaru ciała 

 zaznacza się kobieca topografia podściółki 
tłuszczowej 

 sylwetka traci wygląd „podlotka” 
i przybiera 

 wygląd typowo kobiecy 

 następuje wysubtelnienie rysów twarzy 
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Fazy dojrzewania płciowego u chłopców 

Faza  Wiek typowy Typowe cechy rozwoju płciowego 

Dziecięca 0–11  nie stwierdza się zwiastunów pokwitania 

Przedpokwitaniowa 11–13  pierwszy zwiastun pokwitania: 
powiększenie jąder oraz towarzyszące 
temu zmiany fizjologiczne skóry moszny 

 początek owłosienia łonowego 

 zmiany proporcji ciała związane 
z przyspieszeniem wzrastania (skok 
pokwitaniowy) 

 sylwetka „wyrostka” 

Pokwitania 

właściwego 

13–15  dalszy intensywny rozwój narządów 
płciowych 

 dalsze zaawansowanie rozwoju owłosienia 
łonowego 

 początek owłosienia pachowego 

 mutacja głosu, związana z powiększeniem 
krtani 

 mniejsze przyrosty wysokości ciała 

 utrzymuje się sylwetka „wyrostka” 

 długokończynowość 

 zgrubienie rysów twarzy 

 często występuje trądzik młodzieńczy 

Młodzieńcza 15–17  zakończenie rozwoju narządów płciowych 

 owłosienie łonowe przybiera kształt 
zbliżony do rombu 

 owłosienie pachowe osiąga ostateczną 
postać 

 głos męski 

 „jabłko Adama”– pojawia się w związku z 
zakończeniem rozwoju krtani 

 często pojawia się owłosienie na twarzy 
i innych częściach ciała 

 znacznie wolniejsze tempo przyrostu 
wysokości ciała 
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Niektóre zmiany fizyczne pojawiające się w tym okresie zarówno u chłopców jak 

i dziewcząt są u nich powodem zmartwień i niepokojów.  

Oto przykłady niektórych z nich: 

– na skutek zmian w soczewce oka może pojawić się wada wzroku i związana 

z tym konieczność noszenia szkieł korekcyjnych, 

– wydłużające się struny głosowe powodują zmianę brzmienia głosu; 

rówieśnicy wyśmiewają ten stan rzeczy, 

– zanim nastąpi rozrost kości długich w obrębie kończyn, dziewczęta martwią 

się dużym rozmiarem dłoni i stóp, 

– w obrębie twarzy najpierw następuje rozrastanie się nosa i podbródka, co 

powoduje, że przejściowo wygląda się nieproporcjonalnie, 

– chłopców niepokoją zmiany skórne – trądzik młodzieńczy (acne), 

– u chłopców występuje krótki okres niezręczności ruchowej, co związane jest 

z zaburzeniem statyki ciała w skutek przesunięcia środka ciężkości ciała ku 

górze, (w wyniku przyrostu kończyn dolnych) oraz ze zwiększoną ogólną 

pobudliwością, wyrażającą się np. drżeniem dłoni, brakiem pewności ruchów. 

 

Rozwój struktur poznawczych 

Jednym z ważnych aspektów procesu dorastania jest intensywny rozwój 

umysłowy, który wyraża się w doskonaleniu wszystkich funkcji poznawczych, takich jak 

spostrzegawczość, pamięć, uwaga, wyobraźnia, zdolność uczenie się, myślenia, 

rozumowania, tworzenia pojęć. W tym okresie wzrasta wrażliwość i czułość zmysłów. 

Polepsza się u nich synteza i analiza percepcji, a także obserwacja i orientacja w 

przestrzeni i czasie. 

W zakresie pamięci i uwagi występuje zdecydowany rozwój pamięci logicznej oraz 

uwagi dowolnej. Uwaga staje się bardziej pojemna, a pamięć z mechanicznej 

przekształca się w strategiczną, dowolną i logiczną. Wpływa to zasadniczo na proces 

uczenia się, które staje się coraz bardziej zorganizowane i skoncentrowane nie tyle na 

mechanicznym zapamiętaniu treści, lecz na logicznym ich przyswojeniu ze 

zrozumieniem. W 18 roku życia następuje stabilizacja pamięci mechanicznej. 

W okresie dorastania zasadniczo zmienia się sposób myślenia z konkretnego na 

abstrakcyjne, dzięki któremu młodzież dość dobrze potrafi wskazać zależności 

przyczynowo-skutkowe i przewidzieć konsekwencje swego działania. Pojawia się okres 

operacji formalnych, czyli wychodzących poza obserwację oraz doświadczenie, przez co 

może formułować wnioski dzięki postawionym hipotezom, które dotyczą rzeczy 

nieznanych. 
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Wyobraźnia takiej osoby pozostaje w ścisłym związku z jej przeżyciami 

emocjonalnymi. W trakcie dorastania przypada ostatni z etapów rozwoju myślenia.  

Rozwój poznawczy osoby dorastającej nie zależy przede wszystkim od 

uwarunkowań dziedzicznych lub genetycznych. Wiele badań potwierdziło, że 

środowisko społeczne, w jakim wzrasta człowiek, ma decydujący wpływ na jego rozwój 

poznawczy. Warto zwrócić uwagę na uwarunkowania rozwoju umysłowego człowieka, 

gdyż interakcje społeczne w okresie dzieciństwa i adolescencji oraz możliwość 

uczestnictwa w dyskusjach mają ogromny wpływ na kształtowanie się struktur 

poznawczych i sprawność myślenia. Dużą rolę odgrywa tu nauczyciel, który powinien 

wzbudzać w uczniach chęć dyskusji, która uczy a nie dzieli, a tworzyć do tego dogodne 

warunki. 

 

Zmiany hormonalne a obraz siebie 

Zmiany hormonalne, towarzyszące dojrzewaniu fizycznemu, powodują 

niestabilność emocjonalną. Życie uczuciowe w okresie dojrzewania odznacza się dużą 

intensywnością i dynamiką. Dojrzewający młody człowiek silnie doznaje zarówno 

uczucia smutku, jak i radości, przy czym emocje te szybko ulegają zmianie. Nie powinno 

dziwić, gdy nastolatek rozpacza, a za chwilę śmieje się radośnie. Bywa, że emocje te nie 

mają wyraźnych powodów i, dla doznającej ich osoby, są wręcz niepokojące. Zmiany 

nastrojów, popadanie w gniew i rozdrażnienie, problemy ze skupieniem się na nauce 

odbijają się na relacjach z najbliższymi osobami oraz nauczycielami. Zachowania  

młodzieży w tym okresie na ogół denerwują dorosłych, którzy nie zawsze są skłonni 

przypisywać ich obecność intensywnym działaniom hormonów. 

Zachodzące w okresie dorastania zmiany w wyglądzie nie są łatwe do 

zaakceptowania przez młodą osobę. Nastolatek potrzebuje czasu, aby zaakceptować 

swój nowy wizerunek – uszczypliwe czy bezmyślne komentarze i uwagi dorosłych na 

pewno mu tego nie ułatwiają. Trudno mu także przyjąć zdziwienie rodziców, bliskiego 

otoczenia a także środowiska szkolnego, którzy znali go jako dziecko i zauważają jego 

dużą zmianę, niekoniecznie dla niego zrozumiałą. Wygląd może być, dla dorastającego 

człowieka, powodem kompleksów i obniżenia poczucia własnej wartości. Często wiąże 

się to z utrzymującą się przez dłuższy czas niechęcią do kontaktów społecznych. 

 

Problemy  występujące  w relacjach między rodzicami i wychowawcami 

a dorastającymi dziećmi 

Problemem jest konflikt wynikający z potrzeby autonomii młodych ludzi i ich 

jednoczesnej zależności od rodziców. Nastolatkowie pragną wyzwolenia spod 

rodzicielskiej dominacji i życia według własnych, właśnie ustalanych zasad, podczas gdy 

rodzice postrzegają ich jako osoby jeszcze nie dość dobrze przygotowane do 

samodzielnego decydowania o sobie i przejęcia odpowiedzialności za swoje życie. 

Konflikty powstają wtedy, gdy dorastająca osoba dąży do samodzielnego stanowienia o 

sobie, np. o swoim ubiorze, fryzurze, wyborze kolegów, kierunku nauki, zawodu, 
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natomiast rodzice traktują młodego człowieka jak dziecko, któremu nie przysługują 

takie prawa i narzucają mu swoje zdanie. 

Typowe konflikty dla okresu dorastania wynikają z różnic światopoglądowych. 

Rozwój poznawczy wpływa na rozwój krytycyzmu, co prowadzi do uniezależnienia się 

od autorytetów. Dorastająca osoba wyrabia sobie własny pogląd na otaczające ją 

zjawiska, na świat i reguły nim rządzące. Rodzice i nauczyciele przestają być wyrocznią i 

wzorem do naśladowania. Ludzi młodych cechuje idealistyczne podejście do świata 

i krytycyzm wobec zastanego porządku, co często jest powodem nieporozumień 

i konfliktów międzypokoleniowych. 

Rozwiązanie konfliktów nie powinno być oparte na uległości jednej ze stron 

i postawieniu na swoim przez drugą. Takie rozwiązania są złe, gdyż niszczą dobre 

relacje między nauczycielami i dorastającymi dziećmi, nasilają niechętne wobec siebie 

postawy, a nawet rodzą wzajemną wrogość. Dobre rozwiązanie konfliktów staje się 

możliwe po wzajemnym uważnym wysłuchaniu swoich racji, uwzględnieniu praw i 

potrzeb obu stron i wybraniu takiego rozwiązania sporu, który obie strony gotowe są 

zaakceptować. 

Sposoby rozwiązywania problemów dotyczących tożsamości, często determinują 

dalszy rozwój psychiczny młodzieży. Jednak młodzieńczy kryzys tożsamości nie musi 

mieć miejsca. W tej sytuacji przejście z fazy wczesnej adolescencji do fazy późnej 

adolescencji przebiega niemal niezauważalnie. Dla niektórych młodych osób burzliwym 

okresem jest faza wczesnej adolescencji, z kolei dla innych trudnym okresem jest faza 

późnej adolescencji. 

Bardzo ważną sprawą jest przygotowanie osoby, w czasie skoku pokwitania, do 

zmian, które odbywają się w jej organizmie (o których to wspomniano wcześniej). Jej 

poczucie własnej wartości jest związane przede wszystkim z własną sprawnością oraz 

osiągnięciami. 

Okres dorastania jest bardzo ważnym czasem w życiu człowieka, jednocześnie jest 

okresem wielu zmagań, problemów i trudności przeżywanych przez młodego człowieka. 

Dlatego tak ważne jest wsparcie okazywane w tym okresie przez najbliższych. 

 

Związki rówieśnicze 

Dorastający zbliżają się do rówieśników, aby móc się z nimi bawić, bardziej 

intensywnie spędzać czas. Na początku okresu dorastania pojawia się zjawisko zwane 

„antagonizmem płci”, czyli wzajemnej niechęci do siebie obu płci. Bywa ona silnie 

wyrażana przez chłopców. To zjawisko jest pozorne i wynika z zainteresowania płcią 

przeciwną. 

Młodzież spędza dużo czasu z rówieśnikami, tworząc związki rówieśnicze. 

Członkowie tych grup są często w tym samym wieku, łączą ich wspólne zainteresowania, 

cele. 
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Bardzo ważna dla młodego człowieka jest w tym czasie, opinia jego koleżanek 

i kolegów. Szuka u nich akceptacji swoich pomysłów i zachowań. Pierwszy raz w okresie 

adolescencji człowiek doświadcza pragnienia bycia w grupie rówieśników i koncentruje 

się na zaspokojeniu potrzeby akceptacji siebie jako człowieka. W wieku około 11 lat 

przestaje wspierać się zaspokajaniem potrzeb w domu, w rodzinie i szuka kolegów, 

koleżanek, którzy zaakceptują jego pomysły, sposób bycia. Warto pamiętać także, że w 

tym okresie życia, chłopcy nadal potrzebują ojca. On właśnie w tym czasie kształtuje ich 

zaradność, emocjonalność, uczy bycia mężczyzną. Potrzebują także jego czułości, 

wsparcia. 

Dziewczęta natomiast około 16. roku życia przeżywają silną potrzebę 

uniezależnienia się od matki, bycia „inną” niż ich matka. Są to silne, ale sprzeczne 

emocje, ponieważ pomimo porywczości z jaką chcą się odizolować od opieki matki, 

bardzo jej potrzebują. Po latach wspominają, dobrze lub źle ten okres i postawę matki 

wobec ich „wybryków”. Ważna jest cierpliwość i konsekwencja matki, a także 

zaangażowanie emocjonalne w problemy córki i ich zrozumienie. To trudny okres dla 

matek, gdyż często efekt ich starań, w tym okresie, nie jest tylko odrzucany i negowany 

przez córki, lecz także wymaga czasu, by został doceniony i zaowocował jeszcze większą 

miłością dziecka. 

Wracając do grup rówieśniczych – ich tworzenie się w tym okresie życia nie jest 

sprawą łatwą w środowisku szkoły. Zależnie od charakteru i specyfiki grupy, może ona 

wpływać pozytywnie bądź negatywnie na pozostałe relacje szkolne. Ważna jest rozwaga 

nauczyciela, jego wyczucie i wykorzystanie potencjału grupy, tak by nie negować jej 

właściwości, nie walczyć z nią, ale ukierunkować we właściwy sposób. 

Jedną z najważniejszych grup, w której znajduje się jednostka, jest klasa w szkole. 

Duży wpływ na atmosferę w tej grupie ma nauczyciel – jego osobowość, postawa, 

zaangażowanie w pracę i zdolności organizacyjne. Odpowiednie cechy nauczyciela mogą 

sprawić, że klasa dojdzie do wspaniałych osiągnięć. Na panującą w klasie atmosferę 

wpływają także inne czynniki: określone normy przyjęte przez grupę, poziom integracji 

członków grupy, stosunki pomiędzy poszczególnymi członkami grupy oraz pozycja i rola 

danego członka grupy. 

 

Funkcje wychowawcze grup rówieśniczych: 

– kształtowanie aktywności jednostek, 

– kształtowanie więzi z innymi ludźmi, 

– ułatwianie kontaktów interpersonalnych, 

– zaspokajanie potrzeby aprobaty i uznania, 

– konstruktywne współzawodnictwo, 

– pobudzanie do rozwijania zainteresowań, 

– umożliwianie kontaktów towarzyskich, 
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– zaspokajanie określonych potrzeb emocjonalnych, 

– wypełnianie wolnego czasu. 

Możliwie dokładnie i stosunkowo szybko można poznać stosunki społeczne 

(interpersonalne) w klasie szkolnej przy zastosowaniu technik socjometrycznych. 

Techniki te są częścią składową tzw. socjometrii, czyli nauki zajmującej się ilościowym 

mierzeniem właściwości psychicznych cechujących grupę jako całość oraz stosunkami w 

niej panującymi (Łobocki, 2008). 

Szczególnie przydatna do określenia pozycji ucznia w klasie jest opracowana przez 

Marka Pilkiewicza: Socjometryczna skala akceptacji, która pozwala na przypisanie 

każdemu uczniowi w zespole określonej pozycji osoby: 

 akceptowanej, 

 akceptowanej przeciętnie, 

 polaryzującej akceptację, 

 izolowanej, 

 odrzuconej. 

Więcej informacji na temat techniki i sposobów jej przeprowadzania można 

znaleźć w Psychologii Wychowawczej 1962 nr 4, 1963 nr 1 i 2 - M. Pilkiewicza. 

Uczniowie należący do dwóch pierwszych grup, wywołują u swoich kolegów 

postawę pozytywną, co sprzyja ich identyfikacji z grupą i czynnemu włączaniu się 

w życie klasy. Natomiast uczniowie z grupy trzeciej znajdują się w pozycji konfliktowej 

i cieszą się sympatią części kolegów, pozostali ustosunkowują się do nich negatywnie. 

Izolowani uczniowie traktowani są przez kolegów obojętnie i odrzucani – budzą 

negatywną postawę w otoczeniu, co utrudnia proces ich socjalizacji i współdziałanie z 

kolegami. 

Akceptowane dziecko samo inicjuje wiele kontaktów społecznych. Wiele koleżanek 

czy kolegów zabiega o to, aby bawić się właśnie z dzieckiem lubianym. Tak więc zakres 

interakcji społecznych, w jakie to właśnie dziecko wchodzi, jest znacznie większy, niż dla 

pozostałych członków grupy. Dzieci mniej popularne nawiązują mniejszą ilość 

kontaktów, co jednak nie oznacza ich izolacji od grupy. 

Według Znanieckiego Grupy rówieśnicze pełnią dwojaką funkcję: młodzież wyraża w 

nich to, czego się nauczyła uczestnicząc w życiu otoczenia dorosłych. Przez udział 

w grupach młodzież samodzielnie rozwija dążenia i osiąga cele, których nie może 

realizować w innych formach aktywności przed osiągnięciem dojrzałości społecznej 

i uznaniem jej pełnoprawnego uczestnictwa w życiu dorosłych. Grupy rówieśnicze 

stanowią więc naturalną drogę procesu uspołecznienia dzieci i młodzieży, wchodzenia 

w skomplikowany świat współżycia i współdziałania społecznego. 

Określając klasę szkolną w kategoriach psychologii społecznej można powiedzieć, 

że jest ona zespołem składającym się z uczniów, wzajemnie na siebie oddziałujących, 

którzy różnią się zajmowanymi w nim pozycjami i rolami oraz mają wspólny system 
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wartości i norm regulujących ich zachowanie w sprawach istotnych dla klasy. Każda 

klasa szkolna, po pewnym czasie od chwili jej powstania, charakteryzuje się 

dynamicznym układem procesów grupowych. 
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6.2. Nauczyciel z charyzmą  

 

Najlepsi nauczyciele to ci, którzy śmieją się ze swymi uczniami, a najgorsi to ci, którzy 

śmieją się ze swych uczniów 

A. S. Neill 

 

Początek nowego wieku to okres, w którym następują rozliczenia w sferze 

wyborów moralnych i społecznych. To również „nowe czasy” dla szkoły potrzebującej 

nauczycieli, których cechuje nie tylko przygotowanie uniwersyteckie, ale przede 

wszystkim kreatywność, pomysłowość i charyzma.   

Charyzma z gr. charisma „dar" – termin zaczerpnięty z teologii, określa jednostkę 

obdarowaną łaską boską, „darem bożym”, obecnie rozumiane jest to jako: atrybut, 

osobista cecha jednostki, wyjątkowa jakość jej przypisywana, coś, co ktoś posiada lub 

jest w to wyposażony. Charyzmę utożsamia się z wszelkiego rodzaju osobistymi cechami 

jednostki, które czynią ją wyjątkową na tle reszty społeczności. 

Myśląc o charyzmatycznym nauczycielu, nasuwa się skojarzenie z pedagogami i 

wychowawcami, którzy przeszli do historii przez swoje działania i nawiązywane relacje 

z uczniami. Janusz Korczak (Henryk Goldszmit), który włożył dużo starań, aby dzieci 

mogły czuć się równouprawnione i mogły decydować w swojej kwestii, w czasach, w 

których żył nie miał przed sobą łatwego zadania. Nie było instytucji sprzyjających jego 

działaniom, finansujących jego pomysły. Stał się jednak, po dziś dzień – dla żyjących 

jeszcze jego wychowanków – wyznacznikiem działań i wyznawanych wartości. 

Szukanie charyzmy zaczyna się od osoby nauczyciela od postawienia pytania Czy 

lubię i na ile lubię swoją pracę.  Wydaje się, że odpowiedź jaka zostanie udzielona 

weryfikuje posiadanie charyzmy przez 

nauczyciela. Łatwiej angażujemy się 

w coś co lubimy i odwrotnie, nie 

angażujemy się długoterminowo 

w rzeczy, które stanowią dla nas powód 

do irytacji, które nie pasują do naszego 

charakteru. 

Wydawałoby się, że dzisiejszy 

nauczyciel z charyzmą to młody 

człowiek, który jest „wyluzowany”, 

potrafiący udzielać błyskotliwych, 

szybkich odpowiedzi. Nic bardziej 

mylnego. Pozornie, tacy nauczyciele 

początkowo zdobywają aplauz wśród 
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swoich uczniów. Jednak oni szybko weryfikują swoje opinie i najczęściej robią to w 

oparciu o ilość stawianych przez nauczyciela barier. Im jest ich mniej i bardziej 

„partnerską” przyjmuje on postawę wobec swoich uczniów, tym mniejsze ma wśród nich 

uznanie. Dlaczego właśnie tak się dzieje? Wynika to z potrzeby młodych ludzi do 

posiadania norm, zasad i obowiązków. Paradoksalnie buntują się oni przeciwko nim 

i potrzebują się przeciw nim buntować, jednak ich prawidłowe rozwijanie się 

uzależnione jest od ilości i oczywiście jakości stawianych przed nimi norm 

i obowiązków. Powodują one ich sprzeciw, a w okresie adolescencji młodzież łamie 

zasady, by w drodze sprzeciwu stały się one wyznacznikiem do kształtującego się w nich 

charakteru i osobowości. Wyznaczanie przez nauczycieli i rodziców norm oraz 

określanie obowiązków wprowadzają u dzieci i młodzieży poczucie bezpieczeństwa i 

stabilizacji. Nie zmieni tego nawet szybkie tempo rozwoju gospodarczego, które niesie 

ze sobą ciekawe nowinki technologiczne i w związku z tym rodzące się inne potrzeby u 

dzieci. 

W tych okolicznościach nauczyciel, chcąc sprostać wymaganiom reformy, 

potrzebom psychiki ucznia, zasadom podmiotowości, jakości, personalizmu, musi być 

nie tylko specjalistą i dydaktykiem, ale przede wszystkim wychowawcą, przewodnikiem, 

powiernikiem i mistrzem, który traktując swój zawód jak posłannictwo powie swoim 

uczniom nie tylko „taka jest wiedza - naucz się”, ale „takim ja jestem - możesz iść za 

moim przykładem”. Dlatego współczesny nauczyciel, oprócz walorów intelektualnych 

powinien posiadać specyficzne cechy osobowościowo-moralne, wśród których za 

najważniejsze można wymienić: 

 obiektywizm, 

 konsekwencja, 

 sprawiedliwość, 

 stanowczość, 

 autentyczność, 

 obowiązkowość, 

 odpowiedzialność, 

 sumienność, 

 wiarygodność, 

 staranność w działaniu, 

 szczerość i uczciwość wobec ucznia, 

 umiejętność wysłuchania uczniów, 

 punktualność, 

 

 życzliwość, 

 kreatywność, 

  nowatorstwo, 

 odwaga w ujawnianiu własnych poglądów. 
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Nauczyciel z charyzmą to także nauczyciel, który posiada swoje zainteresowania 

i jest ciekawą osobą. Potrafi zarazić uczniów swoja pasją, nauczyć ich nowych rzeczy, 

dając osobisty przykład. Uczniowie bardzo cenią sobie takich nauczycieli i oceniają ich 

jako ciekawych. 

Z badań wynika, że uczniowie powierzają swoje problemy nauczycielom 

z zasadami, często surowym – czyli wymagającym od nich przestrzegania określonych 

postaw, wartości. Uczniowie cenią sobie nauczycieli 50+, gdyż czują wówczas, że 

powierzają swoje problemy osobie, która dzięki wiedzy i doświadczeniu będzie potrafiła 

je rozwiązać oraz pomóc i nie zbagatelizuje ich trudnej sytuacji. 

Kształtowanie się postaw nauczyciela nie następuje jednak w sposób łatwy 

i przyjazny zarówno dla niego, jak i jego uczniów. 

W pedeutologii (dziale pedagogiki, którego przedmiotem są zagadnienia dotyczące 

nauczycieli) wymienia się następujące możliwe scenariusze: 

 nauczyciel zmienia się w dyktatora i kieruje agresję przeciwko uczniowi, 

 nauczyciel obojętnieje i wycofuje się, uciekając w swój świat, 

 nauczyciel popada w rutynę i powtarza prowadzone zajęcia z dokładnością do 

każdej pauzy. 

Dodać należy, że nauczyciel obdarzony charyzmą posiada silną osobowością i głębokie 

przekonanie odnośnie słuszności swoich działań. Jego główną bronią przeciwko 

„niesprzyjającym okolicznościom zawodowym” i środkiem antydepresyjnym jest przede 

wszystkim humor i autoironia. 

W dobie kształtowania opinii o nauczycielach przez media oraz zmieniającym się 

realiom na rynku gospodarczym, zawód nauczyciela nie jest uważany za atrakcyjny w 

oczach uczniów. Przeciwnie, staje się często wyśmiewany i lekceważony także przez 

rodziców dzieci, które chodzą do szkoły. Częste określenia typu po co pani się uczyła i tu 

pracuje skoro ma taki beznadziejny samochód, ojciec się nie uczył i ma lepszy nie budują 

łatwego pola do działania dla nauczycieli. Pomimo pojawiających się zmian i 

alternatywy, które wydają się być atrakcyjne dla uczniów, łatwości w dostępie do 

informacji i pokonywania odległości, nadal w każdym człowieku pozostaje potrzeba 

posiadania autorytetu. Kogoś, kto stanie się wyznacznikiem wyborów, odniesieniem w 

sytuacji kryzysu. 

Podsumowując, można powtórzyć za Barbarą Cage: 

 Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do 

rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron. 

 Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze. 

 Nauczyciel to ktoś z wyjątkowym talentem i zawsze z uśmiechem na twarzy. 

 To także ktoś, kto nie szczędzi czasu, by wysłuchać obu stron, zawsze starając się 

być fair. 

 Nauczycielowi zależy na wszystkich: każdemu okazuje szacunek i zrozumienie. 
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 Nauczyciel to ktoś, kto za zasłoną wybuchu złości i buntu dostrzega krzywdę 

i ból. 

 Nauczyciel postrzega ucznia jako całość, pomagając mu budować pewność siebie i 

podnosząc jego samoocenę. 

 Nauczyciel odmienia życie każdego dziecka, całych rodzin, jak i przyszłość nas 

wszystkich”. 

 

Źródła inspiracji: 

1. K. Korab, O wychowaniu w szkole,  Warszawa: Biblioteczka Reformy MEN, 1999. 

2. J. W. Dawid,  O duszy nauczyciela, Warszawa: PZWS, 1998. 

3. J. Korczak, In Childhood of respect, Tel Aviv, Israel: Beit Lochamei Hagegetaot and 

Hakkibutz Hameuchad, 1977. 
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6.3. Zasady wychowywania 

 

Wychowanie istnieje prawdopodobnie tak dawno jak cywilizacja i objawia się we 

wszystkich rasach i pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Jest to więc 

olbrzymia masa faktów stanowiąca część socjalnego wychowania człowieka  

 Z. Mysłakowski 

 

Wychowanie wg Okonia to świadomie organizowana działalność społeczna, oparta 

na stosunku wychowawczym między wychowankiem a wychowawcą, której celem jest 

wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Zmiany te obejmują 

zarówno stronę poznawczo-instrumentalną (związaną z poznaniem rzeczywistości 

i umiejętnością oddziaływania na nią) jak i stronę emocjonalno-motywacyjną (która 

polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, 

układu wartości i celu życia). 

Proces i wyniki wychowania kształtują się pod wpływem: 

– świadomego i celowego oddziaływania odpowiedzialnych za wychowanie 

osób i instytucji (m.in. rodziców, nauczycieli, szkoły, organizacji społecznych, 

kulturalnych i religijnych), 

– systemu wychowania równoległego, a zwłaszcza odpowiednio 

zorganizowanej działalności środków masowego oddziaływania. 

Warto przypomnieć przy tej okazji, iż Janusz Korczak twierdził, że można wyuczyć 

się na pamięć teorii wychowania, a przy tym nie rozumieć istoty jego treści. Bo jest nią 

„teoria życia, u podstaw której leży doświadczenie osobiste i samodzielne myślenie”. 

Helen Parkhurst pisze – wychowanie stanowi pewien pomysł prostego 

i ekonomicznego sposobu, przy zastosowaniu którego szkoła jako całość może 

funkcjonować jako zorganizowana społeczność. 

Wychowanie zatem to proces, który powinien być świadomy i zaplanowany. Nie 

powinno się zostawiać go przypadkowi, gdyż kształtowanie dziecka zaowocuje kiedyś 

obcowaniem z rezultatem tego zaniechania w dorosłej osobie. 

Włodzimierz Szewczuk wychodził z założenia, że wychowania nie da się oddzielić 

od nauczania. Przyjmował, że zasady wychowania są prawami i wyróżnił następujące 

zasady: motywacji, aktywności, bezpośredniości, zespołowości, indywidualizacji, 

praktyczności, receptywności, systemowości i trwałości. 

MOTYWOWANIE 

Uświadomienie sobie potrzeb nazywamy motywacją. Motywacja popycha nas do 

realizacji danego celu. Działania człowieka są tym efektywniejsze, im w pełniejszym 

stopniu zaspokajają jakąś konkretną potrzebę człowieka. Przekładając tę myśl na 
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pedagogiczny sposób myślenia – uczeń chłonie wiedzę w konkretnej dziedzinie, tym 

szybciej i pełniej im silniejsza i głębsza jest motywacja, która aktywizuje go do działania. 

 

AKTYWNOŚĆ 

Aktywność jednostki jest fundamentalnym warunkiem orientacji w otaczającym 

świecie, zdobywania doświadczenia, niezbędnego do codziennego życia. Sama 

aktywność może przebiegać w bardzo różny sposób i w bardzo dużym stopniu zależy od 

stopnia samodzielności człowieka. Urozmaicenie form aktywności wpływa na 

skuteczniejsze, szybsze i pełniejsze kształtowanie osobowości młodego człowieka. 

Należy jednak pamiętać, aby nauczyć go wszystkich form aktywności. 

 

BEZPOŚREDNIOŚĆ 

Zgodnie z tą zasadą, wychowanek powinien mieć możliwość uczuciowego 

przeżycia (uczenia się) świata jak i samego siebie, a także sposobów postępowania 

w różnych sytuacjach. Kształtowanie osobowości jest tym skuteczniejsze, im 

wszechstronniejsze jest ugruntowanie tej wiedzy i postępowanie w bezpośrednim 

poznawczym i emocjonalnym kontakcie z rzeczywistością przyrodniczą i społeczną. 

Innymi słowy, dla poprawnego poznania, najważniejszy jest osobisty, bezpośredni 

kontakt z poznawanym zjawiskiem. 

 

ZESPOŁOWOŚĆ 

Podstawowym założeniem tej zasady jest fakt, że rozwój jednostki przebiega tym 

sprawniej, szybciej i w pełniejszym stopniu, im bardziej jest ona nastawiona na 

współpracę w grupie, w której funkcjonuje. Człowiek, jako istota społeczna, rozwija się 

optymalnie tylko w przypadku kontaktów z otoczeniem. To w grupie stwarzane są 

warunki współdziałania czy też współzawodnictwa, które powoduje pobudzenie 

aktywności i szybszy rozwój. Nauczyciel i uczniowie mogą stworzyć silny zespół, jeśli w 

ich mniemaniu wychowawca jest autorytetem, a członkowie grupy darzą go szacunkiem 

i respektują jego zdanie. 

 

ZASADA INDYWIDUALIZACJI 

W myśl tej zasady, każda jednostka wymaga od wychowawcy indywidualnego 

podejścia, ponieważ posiada swoje niepowtarzalne nawyki i przyzwyczajenia, normy 

zachowania i nałogi. Każdy uczeń wymaga indywidualnego oddziaływania, które 

rozpoczyna się w momencie stwierdzenia nieprawidłowości w rozwoju osobowości 

jednostki. 

 

PRAKTYCZNOŚĆ 

Nazwa tej zasady oznacza związek teorii z praktyką, ponieważ nauka zrodziła się 

z praktyki. Od pierwszych tygodni nauki szkolnej uczeń powinien rozumieć, że krok po 

kroku zdobywa narzędzia rozszerzające możliwości jego działania. Każdy krok 



 
82 

pedagogiczny wymaga przemyślenia w aspekcie tego, dlaczego wychowanek uczy się 

takiego czy innego przedmiotu. 

 

ZASADA RECEPTYWNOŚCI 

Pojęcie recepcji obejmuje całokształt zmian psychicznych, jakie zachodzą 

w człowieku, gdy aktywnie ustosunkowuje się do wytworów ludzkich, z nastawieniem 

na ich przyjęcie. Kształtowanie osobowości wychowanka, opanowywanie przez niego 

wiedzy o świecie i sposobów działania staje się tym skuteczniejsze, im większa jest 

receptywność treści działalności wychowawczej, im bardziej one są przystępne oraz 

bardziej optymalne pojemnościowo. 

 

ZASADA SYSTEMOWOŚCI 

Całe nasze poznawanie otaczającego świata, jak też działanie, opiera się na 

tworzeniu i rozbudowie różnorodnych systemów. Przez system należy tutaj rozumieć 

uporządkowany, wg konkretniej zasady, zbiór składników, powiązanych wewnętrznie 

tak, że każdy z nich spełnia w tym zbiorze określoną funkcję. Im bardziej obszerny i 

złożony jest materiał będący przedmiotem myślowo-pamięciowego opanowywania, tym 

większe znaczenie tych spójności i większa rola systemów. Uczeń powinien orientować 

się w układzie i powiązaniu zagadnień w obrębie danej nauki. 

 

ZASADA TRWAŁOŚCI 

Z istoty uczenia się wynika, że jest ono względnie trwałe, gdyż informacja czy 

czynności, które po swoim przebiegu jako procesy przestawałyby w ogóle istnieć (nie 

modyfikując zupełnie późniejszego zachowania), nie mogłyby stać się efektami uczenia 

się, a te właśnie efektywne zmiany decydują o procesie uczenia. Nie ulega wątpliwości, 

że trwałość skutków uczenia się zależy od aktywności jednostki, od jej motywacji, od 

systemowości procesu wychowania, i od przestrzegania zasady receptywności. 

 

Źródła inspiracji: 

1. J. Korczak, Pedagogia mevadachat [Humorous pedagogy]. In Childhood of respect 

(D. Sadan & S. Metzer, Trans.), Tel Aviv, Israel: Beit Lochamei Hagegetaot and 

Hakkibutz Hameuchad, 1977. 

2. W. Okoń  Słownik pedagogiczny, Warszawa, PWN, 1984. 

3. W. Szewczuk, Psychologia w służbie życia, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i 

Pedagogiczne, 1982. 
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6.4. System kar i nagród 

 

Kiedy jesteście zmęczeni i źli, wtedy kiedy dzieci są nieznośne i wyprowadzają was 

z równowagi, wtedy kiedy gniewacie się i krzyczycie, wtedy, kiedy chcecie karać 

w uniesieniu - pamiętajcie o zalęknionym, szybko bijącym sercu dziecka 

Janusz Korczak 

 

W procesie wychowawczym zarówno w szkole, jak i w domu, stosowane są 

nagrody i kary jako bodźce, których celem jest zmobilizowanie dzieci i młodzieży do 

wypełniania obowiązków oraz do powstrzymania ich od niewłaściwych zachowań. Mają 

także na celu kształtowanie refleksyjnego stosunku do sposobu zachowania i ułatwienie 

samokierowania zachowaniem tak, aby umożliwiło ono nawiązanie prawidłowych 

życzliwych i harmonijnych stosunków i w szkole, i poza nią. 

Bardzo ważne jest, aby w stosowaniu kar nie poprzestać tylko na nich. Należy 

pamiętać, że kara jest zwróceniem uwagi na niewłaściwe zachowanie, ale nie jest formą 

poznania właściwego zachowania. Zastosowanie tylko kary nie da uczniom możliwości 

poznania zachowań poprawnych. Obowiązkiem dobrego wychowawcy jest 

poinformowanie ucznia jakie jest zachowanie właściwe i nagradzanie go, wówczas kiedy 

je rozumie i stosuje. 

Kara może występować pod warunkiem, że jest wyjaśniona i poprzedzona 

ostrzeżeniem o jej zastosowaniu. Nagroda natomiast jest narzędziem, które buduje 

system rozumienia poprawnych zachowań i postaw u uczniów. Warto z niej korzystać w 

sytuacjach, kiedy uczeń był za coś karany, ale poprawił swoje zachowanie. Wówczas 

należy przyznać mu nagrodę. Wzmocni to jego poczucie dążenia do poprawy i umocni w 

przekonaniu o sprawiedliwym traktowaniu. 

Nagradzanie to metoda wychowawcza polegająca na tworzeniu atrakcyjnych dla 

jednostki, zdarzeń (dostarczenie nagrody) w następstwie określonych czynności. 

Zmiany oczekiwane: wzrost częstotliwości lub jej intensyfikacja. Nagroda obejmuje nie 

tylko wprowadzenie czynnika atrakcyjnego, ale także usunięcie czynnika awersyjnego. 

Wartość nagrody polega na tym, że kojarzy się ona dziecku z określonym (pożądanym) 

postępowaniem i zachęca do jego powtarzania. Jest istotnym czynnikiem aktywizującym 

działanie. Uczenie się, nabywanie nowych nawyków oraz umiejętności przebiega lepiej, 

szybciej i skuteczniej, jeżeli towarzyszy tym czynnościom stan zadowolenia i 

przyjemności. Im bardziej chwalimy dziecko za daną czynność, tym bardziej staje się ona 

dla niego atrakcyjna. 

Kara natomiast to przykrość, która spotyka wychowanka za popełnione naganne 

czyny. Może ona wyeliminować pojawianie się tego czynu, natomiast nie zachęci do 

właściwego postępowania. W sytuacji nadmiernego karania podopieczny będzie się czuł 
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pokrzywdzony i prawdopodobnie będzie szukał sposobów uniknięcia kary (kłamstwo, 

ucieczka). 

Nie należy i nie wolno stosować kary, która wymierzona jest, nie z chęci pomocy, nie 

w imię norm i porządku moralnego, ale stanowi następstwo negatywnych emocji 

karzącego, jego wściekłości, napięcia, poczucia bezsilności, sadyzmu, chęci zaznaczenia 

swojej przewagi, dominacji (J. Bińczycka). 

We współczesnym wychowaniu niedopuszczalne są kary poniżające dziecko. 

Szczególnie ważnym dokumentem występującym w obronie godności i praw dziecka 

jest „Konwencja o prawach dziecka" (zwana konstytucją dziecka), przyjęta przez Polskę 

7 lipca 1991 r. 

Mając na uwadze fakt, że dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną 

i umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, że dziecko powinno być wychowywane 

w atmosferze miłości i zrozumienia, w duchu godności, tolerancji, wolności i równości 

artykuł 19. Konwencji stwierdza Państwa-strony będą podejmowały wszelkie właściwe 

kroki w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla 

ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy 

lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach 

seksualnych dzieci pozostających pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub innej 

osoby sprawującej opiekę nad dziećmi. 

Funkcje kar: 

Funkcja 1. Kara ma za zadanie wyeliminować pewne czynności z zachowań dziecka. Tu 

kara  usuwa niewłaściwy sposób zachowania się w danej sytuacji. 

Funkcja 2. Zastosowanie kary ma za zadanie, podobnie jak nagroda, podwyższyć poziom 

pobudzenia jednostki, po to, aby ulepszyć jej funkcjonowanie. Efektem tego pobudzenia 

ma być wzrost częstości, dokładności i tempa wykonywanych czynności. Skrytykowanie 

wykonywanego zadania ma sprawić, by w przyszłości dziecko wykonywało je staranniej 

i wytrwalej, a nie by przestało wykonywać je w ogóle. 

Funkcja 3. Ważną funkcją kary jest zlikwidowanie poczucia winy i przywrócenie 

równowagi psychicznej u ukaranego. Jeśli dziecko postąpi niewłaściwe, najczęściej 

potem tego żałuje. Po ukaraniu go, zwykle następuje ulga, pod warunkiem, że po 

wymierzeniu kary nauczyciel zapomni o przewinieniu i nigdy nie będzie do niego 

wracał. 

Funkcja 4. Kara jako „straszak" ma miejsce wtedy, gdy karzemy dziecko w obecności 

innych. Karzemy dla przykładu, żeby pozostali uczniowie widzieli co było złego 

i dlaczego. 

Kara może przyjmować formę: 

 ustnego upomnienia ucznia przez nauczyciela, 

 ustnego upomnienia ucznia przez dyrektora szkoły, 

 pisemnej notatki w dzienniku, 
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 pisemnej nagany, 

 zakazu brania udziału przez ucznia w imprezach kulturalnych, rozrywkowych i 

sportowych, 

 zakazu reprezentowania szkoły przez ucznia, 

 zakazu lub zawieszenia w pełnieniu funkcji w szkole. 

 pozbawienia przywilejów lub funkcji, 

 zakazu używania jakichś przedmiotów. 

 

WSKAZÓWKA: 

Dobrze jest ustalić z rodzicami, na każdym pierwszym zebraniu, system kar i nagród. 

Poprosić ich o pisemne potwierdzenie z adnotacją, że zostają oni powiadomieni 

i akceptują używane formy nagradzania i karania, które w bezpośredni sposób będą 

przyczyniały się do wychowania dzieci. Pozwoli to nauczycielowi zachować pewność 

w chwili stosowania metody wychowawczej, jaką jest kara i nagroda, oraz zapewni 

narzędzie wychowawcze do pracy z dzieckiem. 

W przypadku, kiedy uczeń łamie prawo o zaistniałej sytuacji należy powiadomić 

rodziców (opiekunów prawnych) oraz policję. W celu zmotywowania uczniów 

sprawiających szczególne trudności, można rodziców poprosić o zgłoszenie się do 

szkoły i  uzgodnić z nimi cykliczne spotkania z pedagogiem szkolnym. Ważne jest, w tym 

wypadku, przygotowanie się przez pedagoga do spotkania tak, aby zaznajomić rodziców 

z celowością każdego ze spotkań. 

Przypadki wandalizmu, niszczenia szkolnego mienia powinny być karane (w miarę 

możliwości) poprzez uzgodnione z rodzicami (prawnymi opiekunami) wykonywanie 

prac na rzecz szkoły. Ważne w tym przypadku jest to, aby pracami nie byli obarczani 

rodzice, ale aby były one wykonywane także przez dziecko. 

 

Postępowanie z uczniem sprawiającym szczególne problemy wychowawcze może 

opierać się na następujących działaniach: 

– rozmowa w cztery oczy z wychowawcą klasy, 

– pisemna uwaga umieszczona w dzienniku z równoczesną informacją dla 

rodziców (prawnych opiekunów), 

– rozmowa z pedagogiem szkolnym, 

– wysłanie pisemnej informacji dla rodziców (prawnych opiekunów) o 

zachowaniu ucznia i grożących mu z tego tytułu karach, uprzednio ustalonych 

na spotkaniu z rodzicami, 

– ścisła współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

w celu ustalenia przyczyn określonego zachowania jak i metod ich 

poprawienia, 

– analiza przypadku przez zespół wychowawczy, 

– udzielenie nagany, 
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– przekazanie sprawy, jeśli jest ona wykroczeniem prawnym, uprawnionym 

organom (policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich). 

Zasady stosowania kary: 

– nie należy karać ucznia zbyt surowo za błahe lub jednorazowe przewinienie, 

– wymierzać karę można tylko wtedy, gdy dziecko jest świadome popełnionego 

czynu tzn. zna obowiązujące je normy postępowania i konsekwencje ich 

przekroczenia, a jednak normy te przekracza (gdy zostało ono uprzedzone 

o konsekwencjach złego zachowania, a mimo to dopuszcza się go), 

– karę powinno się wymierzać bezpośrednio po ujawnieniu przewinienia. 

W przypadku dłuższego odstępu czasu dziecko zatraca związek między karą 

a przewinieniem, 

– stosowanie kar uczy dzieci konsekwencji. Polegają one na tym, że dziecko, 

które postąpiło źle, powinno samo naprawić wyrządzoną szkodę, 

– nie wolno karać bez wysłuchania wyjaśnień i ewentualnych usprawiedliwień 

winowajcy, 

– kara nigdy nie może poniżać dziecka, ani godzić w jego ambicję i godność 

osobistą, 

– surowość wymierzanej kary musi być oceniona z punktu widzenia potrzeb 

dziecka, 

– zbyt częste i surowe kary pobudzają dziecko do kłamstw i wykrętów w 

celu ich uniknięcia, 

– postawa wychowawcy, w stosunku do kary, powinna być umiarkowana, 

gdyż zbytnia surowość jest traktowana jako znęcanie się, a nadmierna 

pobłażliwość czyni wychowawcę bezradnym, 

– dziecko karane nie powinno wątpić w dobre intencje wychowawcy, 

dlatego należy oceniać postępek, a nigdy osobę. 

Kara jest mechanizmem, który nie uczy nowych zachowań. Natomiast nagroda 

posiada wartość wychowawczą, dzięki niej można bowiem skutecznie poprawić 

postępowanie wychowanka Dlatego też system wychowania powinien opierać się 

zarówno na jednych jak i drugich. W przypadku nagrody warto jest wziąć pod uwagę 

możliwości ucznia i jego punkt widzenia. To co dla nas wydaje się nagrodą niekoniecznie 

jest już czynnikiem wartościowym dla gimnazjalisty. Ważna w ustalaniu nagród jest 

świadomość, iż określone zachowanie nauczyciela również może być czynnikiem 

nagradzająco-akceptującym, wzmacniającym określone zachowanie. 

Propozycje nagradzania uczniów: 

 pochwała na forum klasy, 

 pochwała na forum szkoły, 

 pisemna pochwała w dzienniku, 

 list pochwalny skierowany do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, 

 pochwała wraz z opisem osiągnięć na szkolnej stronie internetowej,  

 nagroda materialna, 
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 świadectwo z wyróżnieniem, 

 podwyższenie oceny z zachowania, 

 wręczenie odznaki lidera dobrego zachowania, nauki, pomocy, sportu, 

 przyznanie dyplomu. 

 

Nagrody mogą być przyznawane za: 

 wyniki w nauce, 

 100% frekwencję, 

 szczególne osiągnięcia w ramach reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

 pracę na rzecz szkoły, 

 życzliwą postawę wobec rówieśników, nauczycieli i innych osób. 

Każdy wychowawca, najlepiej z rodzicami i uczniami, może stworzyć własny 

system nagród i kar, który będzie zgodny z systemem szkolnym oraz będzie obejmował 

kwestie bardziej szczegółowe. 

Pod wpływem systemu nagród i kar człowiek uczy się powtarzać pewne 

zachowania (w dużej mierze te, które były nagradzane). Jednocześnie uczy się on 

uruchamiać, odpowiadające tym zachowaniom, procesy orientacyjne, myślowe oraz 

uczuciowe. Zmiany w zachowaniu mogą pojawić się tylko wtedy, kiedy dotychczasowe 

jego formy przestaną być nagradzane, nie będą prowadziły do osiągnięcia celu, a nawet 

będą karane. 

W wychowaniu dużą uwagę poświęca się osobotwórczemu znaczeniu kar i nagród. 

Uważa się, że cała życiowa aktywność człowieka nastawiona jest na osiąganie nagród 

i unikanie kar. Stosowanie ich będzie miało swój sens tylko wówczas, gdy będą 

stosowane sprawiedliwie i konsekwentnie, zawsze w stosunku do wszystkich uczniów. 
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6.5. Motywowanie uczniów 

 

Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę, a sam jeden 

poruszę cały glob 

Archimedes 

 

Czym jest motywacja i do czego się sprowadza można ująć w różnoraki sposób. 

Motywacja, według G. Mietzel, to szereg świadomych przekonań i wartości, na które 

początkowo wywierają wpływ najwcześniejsze doświadczenia zgromadzone w sytuacjach 

związanych z osiągnięciami i cechy bezpośredniego środowiska, np. liczba sukcesów czy 

porażek. Young natomiast definiuje motywację jako (...) proces wzbudzający działania, 

utrzymujący je w toku i regulujący jego przebieg. G. Murphy definiuje motywację jako 

ogólną nazwę dla faktu, że działania organizmu są częściowo zdeterminowane jego 

własną naturą, czyli wewnętrzną strukturą. J. W. Atkinson twierdzi, że Motywacja odnosi 

się do wzbudzenia tendencji w kierunku działania prowadzącego do jednego lub więcej 

skutków. Odnosi się on do końcowej siły tej tendencji do działania, której dana osoba 

doświadcza jako «chęci czegoś» (...) szczególny cel konkretnego stanu motywacyjnego jest 

określony przez sytuację. 

Nowy słownik pedagogiczny autorstwa Wincentego Okonia podaje następującą 

definicję: Motywacja to ogół motywów występujących aktualnie u danej jednostki. 

Dokonuje podziału motywacji na: wewnętrzną i zewnętrzną, czyli takie jakie rozróżnia 

się w psychologii.  Motywacja wewnętrzna pobudza do działania, które ma wartość samo 

w sobie; jej przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie do czegoś. Motywacja 

zewnętrzna stwarza zachętę do działania, które w jakiś sposób jest nagradzane lub które 

pozwala uniknąć kary; w szkole takiej motywacji sprzyja system nagród i kar (np. stopnie, 

stypendia) oraz cały zbiór przepisów regulujących tok nauki (studiów). 

W psychologii rozróżnia się dwa rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną. 

– motywacja wewnętrzna to tendencja do podejmowania i kontynuowania 

działania ze względu na jego treść, czyli osobistą satysfakcję lub 

przyjemność. Cechą tej motywacji jest ciekawość, związana z potrzebą 

samodeterminacji i skuteczności działania, 

– motywacja zewnętrzna to tendencja do podejmowania i kontynuowania 

działania ze względu na pewne konsekwencje, do których one prowadzą, 

związana z poczuciem, że przyczyna i kontrola działania ma charakter 

zewnętrzny i nie zależy od nas. 

Motywy edukacji różne i podlegają zróżnicowaniu wraz  z wiekiem. Naturalny 

zapał do nauki jest charakterystyczny dla wczesnego etapu kształcenia. Wskazane jest, 

aby w tym pierwszym okresie nauczyciel pielęgnował i wzmacniał to zafascynowanie 

procesem uczenia. Nauczyciel z wyczuciem pedagogicznym będzie stosował atrakcyjne 
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formy organizacji pracy, zajęcia wielopoziomowe, ciekawe środki dydaktyczne, 

indywidualizację pracy domowej. Będzie starał się urozmaicać proces uczenia się 

wychowanka. Następstwem takich działań będzie rozwój zainteresowań, a to zaowocuje 

wzmożoną aktywnością i pełniejszym przyswojeniem przekazywanych treści nauczania. 

W tym okresie rozwojowym i będącym wstępem do dalszych lat pracy i nauki 

dziecka, istotną rolę odgrywa postawa nauczyciela, jego umiejętność nawiązywania 

kontaktu z dzieckiem, znajomość jego psychiki i uwarunkowań środowiskowych. 

Nauczyciel staje się dla ucznia wzorem i inspiruje jego działania. Może wykorzystać tę 

fascynację swoją osobą jaka pojawiła się u dzieci w sposób mądry i tak ją poprowadzić, 

aby wzbudzić u dzieci zaciekawienie i zapał do nauki. Może to także zbagatelizować, nie 

zwracając uwagi na swój styl pracy i tym samym narzędzie wpływu na uczniów, jakie w 

sposób naturalny się pojawiło, nie zostanie wykorzystane. 

Warto przypomnieć, jakie działania, powodują utratę motywacji u ucznia: 

 niesprawiedliwa ocena, 

 wygórowane wymagania, 

 osobista niechęć do ucznia, 

 lekceważenie potrzeb ucznia, 

 krytyka osoby a nie jego działań, 

 przyjmowanie roli eksperta przez nauczyciel, 

 porównywanie z innymi, 

 nudne lekcje, 

 nieatrakcyjne metody nauczania. 

Z wiekiem motywacja ucznia staje się bardziej świadoma. Oczywiście, wymieniane 

wyżej działania i postawy nauczyciela są też ważne w pracy z uczniem starszym. Ale 

w związku z tym, że motywacja jest coraz bardziej perspektywiczna i obejmuje już nie 

tylko chęć uzyskania dobrych ocen na świadectwie – to uczeń, na tym etapie kształcenia, 

dokonuje wyboru czynnika motywacyjnego. W uczeniu się starszych dzieci i młodzieży 

odgrywają rolę różnorodne propozycje klasyfikacji motywów uczenia się w szkole. 

Józef Pietera wskazuje na naczelne (główne) motywy skłaniające ucznia do nauki: 

– wpływ sugestywny nauczyciela, 

– obawa przed złą oceną, 

– ciekawość i zainteresowanie, 

– ambicja, 

– siła nawyku, 

– praktyczna przydatność wiedzy, 

– potrzeba uzyskania świadectwa szkolnego, 

– motywy ideowe i światopoglądowe. 

O tym, jakie motywy zostaną wybrane, zadecydują osobiste cechy ucznia. Istnieje 

zależność pomiędzy sposobem oddziaływania wychowawczego szkoły, a dominacją 

określonej kategorii uczenia się. Ważne staje się wieloaspektowe podejście, wyzwalane 
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poprzez odpowiednie działania potrzeba osiągnięć, właściwe wykorzystywanie zajęć, 

aby równomiernie angażować uczniów, włączanie zainteresowań. Istnieją także pewne 

czynniki, np. społeczne, doświadczenia wczesnego dzieciństwa, na które nauczyciel ma 

tylko nieznaczny wpływ. Nie można jednak ograniczać swego zainteresowania 

motywacją uczniów, tylko do nich. Jest jeszcze wiele działań, które można podjąć, aby 

zwiększyć motywację wychowanka. Oto niektóre przykłady: 

Czynniki motywacyjne zależne od nauczyciela 

Nauczyciel może zwrócić uwagę na określone czynniki, aby zwiększyć motywację 

ucznia: 

 poziom napięcia. Powstaje w uczniach w sytuacji osiągania danego celu uczenia 

się. Oznacza to, że jeśli nauczyciel zada zbyt łatwe zadanie spowoduje tym, że 

uczniowie niewłaściwie zaangażują się w jego wykonanie. Jeżeli natomiast zadanie 

będzie za trudne, stres zacznie dominować nad uczeniem. Warto stosować 

i nauczyć się dobierania zadań tak, aby poziom napięcia był umiarkowany. Pomoże 

on uczniom w ustanawianiu sobie celów służących dobrej motywacji, 

 poziom zainteresowania. Nauczyciel ma duże możliwości nawiązywania do 

zainteresowań uczniów. Stwarza je materiał nauczania, jak i sposób jego realizacji. 

Urozmaicenie nauki, np. wycieczkami, inscenizacjami, wizytami ciekawych ludzi 

w połączeniu z aktywizującymi metodami, podtrzymuje zainteresowanie szkołą 

i nauką. Stosowanie przez nauczyciela metod aktywizujących w swojej pracy 

w sposób bezpośredni może wpłynąć na urozmaicenie przekazywanej treści, a tym 

samym większe wzbudzenie zainteresowania u ucznia, 

 koloryt emocjonalny. Uczniowie będą wkładać więcej wysiłku w uczenie się, jeśli 

nauczyciel (albo lekcja) będzie kojarzyć się im z czymś przyjaznym, ciekawym i 

sprawiedliwym.  Środowisko i określona sytuacja dydaktyczna są w zależności od 

tego czy są przyjemne, czy nieprzyjemne, determinują działania uczniów. Od 

nauczyciela zależy jaki nada zadaniu koloryt emocjonalny: pozytywny, negatywny 

lub neutralny, 

 poziom poczucia sukcesu. Powiązany jest ze stopniem trudności zadania 

i włożonym w niego wysiłkiem. Skuteczny nauczyciel zdobędzie informację 

i nauczy się, jak dostosowywać stopień trudności zadania do danego ucznia, 

pomoże dostrzec związki pomiędzy wkładem pracy i wysiłkiem, a powodzeniem 

i osiągnięciami. Będzie potrafił uczniom uświadomić zależność wkładanych przez 

nich wysiłków w wykonanie każdego zadania w szkole, z przydatnością w życiu 

dorosłym i zawodowym, 

 sprzężenie zwrotne. Informacje zwrotne dotyczą tego, co uczeń powinien 

poprawić, aby uzyskać pozytywny wynik, a także tego co wykonuje dobrze. 

Powinno kłaść się nacisk na pochwały, dowartościowywać, naprowadzać, 

wskazywać, utrzymywać ucznia w poczuciu odpowiedzialności, kierować uwagę 

ucznia na proces wykonywania czynności. W przypadku udzielania informacji 

o błędzie najpierw należy wskazywać prawidłowo wykonaną czynność i przejść do 

wyjaśnienia popełnionych błędów, z zaznaczeniem metod ich poprawienia, 
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 Kształtowanie motywów panowania i afiliacji. Uczniowska potrzeba panowania 

zostaje zaspokojona, jeśli uczeń czuje, że ma pewien wpływ na swoje środowisko 

dydaktyczne i na wyznaczone zadania. Potrzebę afiliacji nauczyciel uzyska u 

uczniów, jeśli zaangażuje ich w wykonywanie działania, podkreśli ich wpływ na 

tworzenie atmosfery szkoły i nauki, a także relacji klasowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Na załączonym diagramie opisano wpływ stawianych uczniom wyzwań, które mogą 

być, w tym wypadku dwojakie: małe i wysokie. W zależności, jaka pomoc zostanie 

dziecku udzielona, przy wykonywaniu działań zmierzających do realizacji wyzwania, 

takie będą efekty. Tym samym, mała pomoc przy małym wyzwaniu wiąże się z brakiem 

efektów uczenia się, zahamowaniem rozwoju dziecka. Mała pomoc przy dużym 

wyzwaniu powoduje mnóstwo błędów, brako szacunku i pewności siebie, blokowanie 

rozwoju ucznia.  

Z kolei małe wyzwanie i duża pomoc to miła atmosfera wykonywania działań, ale 

lenistwo wynikające z odciążenia i poczucia otrzymywania pomocy.  

Duże wyzwanie, duża pomoc – najefektywniejszy w skutkach sposób – przyniesie 

doskonałe efekty uczenia się, wzrost pewności siebie, poczucia własnej wartości oraz 

zmianę na lepsze postaw rozwoju. 

 

duże wyzwanie 

duża pomoc mała pomoc 

małe wyzwanie 
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Sposoby motywowania uczniów 

 

Skutecznym sposobem motywowania uczniów jest odnoszenie się do zdolności 

związanych z posiadanym, dominującym  rodzajem ich inteligencji. Poniżej 

przedstawione są typy inteligencji według Howarda Gardnera i propozycje ćwiczeń 

aktywizujących dany rodzaj inteligencji: 

Rodzaj inteligencji  Ćwiczenia aktywizujące różne rodzaje 

inteligencji  

 JĘZYKOWA  

Ten typ inteligencji charakteryzuje 

wrażliwość na język zarówno mówiony, 

jak i pisany; osoby o wysokiej inteligencji 

językowej z łatwością wyrażają swoje 

myśli za pomocą słów, a także 

zapamiętują informacje w tej właśnie 

formie 

 pisanie i redagowanie gazetki 

 czytanie różnorodnych tekstów  

 tworzenie słowników osobistych 

 pisanie  opowiadań, opowiadanie 

 

Dziecko jest dobre w: zapamiętywaniu imion, dat, nazw geograficznych, uczeniu się języków 

Najłatwiej uczy się przez: mówienie, słuchanie, wzrokowe śledzie tekstu 

LOGICZNO-MATEMATYCZNA  

Polega głównie na umiejętności 

analizowania problemów i sytuacji 

w sposób wysoce logiczny; ten typ 

inteligencji sprawia, że z łatwością 

dostrzegamy prawidłowości 

i powtarzalne wzorce 

 gry pamięciowe, eksperymenty 

 układanie i rozwiązywanie 

symulowanych problemów 

 tworzenie planów i prognoz 

 łamigłówki, gry 

 szukanie błędów  

Dziecko jest dobre w: logicznym myśleniu, rozwiązywaniu problemów, wnioskowaniu 

Najłatwiej uczy się przez: kategoryzowanie, abstrakcyjne przykłady, precyzyjne instrukcje 

WIZUALNO-PRZESTRZENNA 

Rozpoznawanie wzorców, kształtów, 

miejsc, łatwe poruszanie się 

w przestrzeni; osoby o wysokiej 

inteligencji przestrzennej są dobre 

w układaniu puzzli, doceniają sztukę, 

a zwłaszcza fotografię oraz wolą 

geometrię od algebry 

 rysowanie wykresów i map 

 tworzenie map mentalnych 

 budowanie, projektowanie 

 fantazjowanie, oglądanie obrazków 

filmów, albumów 

 praca z kolorami 

 zajęcia ruchowe 
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Dziecko jest dobre w: wyobrażaniu sobie różnych rzeczy, wiernym odtwarzaniu z pamięci, 

układaniu puzzli, odczytywaniu map, diagramów 

Najłatwiej uczy się przez: wizualizacje, opracowywanie schematów, map, diagramów 

PRZYRODNICZA 

Ten rodzaj inteligencji przejawia się 

w trosce o świat i otoczenie oraz 

w zainteresowaniu zwierzętami. 

Dzieci z dobrze rozwiniętą inteligencją 

przyrodnicza świetnie radzą sobie 

w klasyfikacji różnych przedmiotów 

w hierarchie, bardzo lubią przebywać na 

świeżym powietrzu oraz podejmować 

aktywności związane z przyrodą 

 odnośniki do zwierząt, przyrody 

 praca w terenie 

 obserwacja 

 łączenie czynności z poznawaniem 

przyrody, zwierząt, roślin 

 klasyfikowanie, kategoryzowanie 

Dziecko jest dobre w: klasyfikowaniu, dostrzeganiu wzorców funkcjonujących w naturze, 

organizowaniu aktywności na łonie natury 

Najłatwiej uczy się przez: projektowanie umieszczone w środowisku naturalnym, rozumienie 

konstrukcji i budowy 

MUZYCZNA 

Inteligencja muzyczna funkcjonuje 

w świecie dźwięków, tonacji i rytmów 

 ćwiczenia intonacyjne 

 ćwiczenia fonetyczne 

 śpiewanie i rytmizowanie wierszy 

  czytanie z dykcją, deklamowanie 

Dziecko jest dobre w: zapamiętywaniu melodii, rytmów, radzeniem sobie z czasem 

Najłatwiej uczy się przez: włączanie rytmów i muzyki w czas pracy 

KINESTETYCZNA  

Ponieważ Howard Gardner uznaje, że 

aktywność fizyczna i psychologiczna są 

ściśle połączone, to umiejętność 

koordynowania ruchów ciała poprzez 

mózg również jest typem inteligencji 

 kalambury 

 pantomima 

 odgrywanie scenek  

 ruch 

Dziecko jest dobre w: sporcie, tańcu, grze aktorskiej, czynnościach manualnych 

Najłatwiej uczy się przez: porównania, współpracę, tworzeniem relacji między rzeczami, 

zadawanie pytań, dyskusję 
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INTERPERSONALNA  

Sprawia, że dobrze rozumiemy otaczające 

nas środowisko naturalne, lubimy w nim 

przebywać i z łatwością się w nim 

poruszamy; osoby o wysoko rozwiniętej 

inteligencji naturalistycznej lubią 

obserwować naturę, zbierać rośliny 

i rozpoznawać przy pomocy drobnych 

szczegółów różnice pomiędzy 

przedstawicielami różnych gatunków 

zwierząt czy roślin 

 ćwiczenia integracyjne  

 praca w parach i w małych grupach 

 praca zespołowa nad projektami 

 pełnienie różnych ról w grupie 

 udzielanie i przeprowadzanie wywiadów  

Dziecko jest dobre w: radzeniu sobie w roli lidera grupy, rozumieniu innych 

Najłatwiej uczy się przez: porównania, współpracę, zadawanie pytań, dyskusję 

INTRAPERSONALNA  

Czyli umiejętność rozumienia  siebie; 

wbrew pozorom, nie każdy dobrze 

odczytuje własne potrzeby, uczucie 

i obawy 

 praca indywidualna  

 pisanie pamiętnika  

 refleksje nad własnym uczeniem się  

 ćwiczenia w rozpoznawaniu własnych 

emocji  

Dziecko jest dobre w: działaniach instynktownych, samoocenie, dążeniu do realizacji własnych 

celów 

Najlepiej uczy się przez: pracę samodzielną, realizowanie indywidualnych zadań 

 

W celu podnoszenia poczucia wartości i pewności siebie oraz wzbudzania 

motywacji uczniów,  nauczyciel może w swojej pracy zastosować następujące metody i 

techniki: 

1. Stworzenie luźnej, nieformalnej atmosfery podczas lekcji, demonstrowanie 

poczucia humoru. Nauczyciel może sprawić, aby nauka przez zabawę stała się 

przyjemnością. 

2. Poszanowanie odmiennego zdania uczniów i zachęcanie ich do samodzielnego, 

krytycznego, twórczego myślenia. 

3. StarWysiłek, aby być lubianym nauczycielem. 

4. Reagowanie na potrzeby uczniów, np. kiedy mówią nauczycielowi, że czegoś nie 

rozumieją lub gdy demonstrują objawy zmęczenia, zniechęcenia lub znudzenia. 

5. Stosowanie pomocy audiowizualnych. 

6. Dostosowanie metody nauczania do stylów uczenia się uczniów. 

7. Dbanie, aby poziom motywacji uczniów nie był zbyt niski (wtedy nic nie robią), ani 

za wysoki (wtedy dochodzi do dezorganizacji myślenia i działania, zwłaszcza 

w trudnych sytuacjach). 
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8. Obniżanie w grupie uczniów poziomu napięcia i lęku (im wyższy lęk, tym mniejsza 

sprawność intelektualna). 

9. Podejmowanie prób zaciekawiania uczniów i rozwijania ich zainteresowania; 

motywy poznawcze (pragnienie wiedzy i rozumienia) dają znacznie lepsze 

i trwalsze efekty niż czysto egocentryczne (rywalizacja, pokazanie swojej 

wyższości) i zewnętrzne (nauka dla stopni i przyjemności innych osób). 

10. Oczekiwanie od uczniów tego, co w nich najlepsze i mówienie im o tym. 

11. Dostosowywanie wymagania do górnej granicy możliwości uczniów: niech mają 

poczucie osiągalności celu, ale przy dużym wysiłku (bowiem tylko wtedy nauka 

może być dla nich w pełni satysfakcjonującym wyzwaniem). 

12. Przypominanie  uczniom, że niepowodzenia i błędy to normalny etap na drodze do 

doskonalenia się. 

13. Nauka wyciągania konstruktywnych wniosków z porażek. 

14. Zachęcanie do odnoszenia sukcesów. 

15. Omawianie konkretnych korzyści, jakie można odnieść z każdej lekcji. 

16. Częste pochwały dla uczniów, także za najdrobniejsze osiągnięcia. 

17. Nagradzanie za współpracę. 

18. Przyznawanie  się do błędów, umiejętność okazywania, że jest się omylnym, gdyż 

to zwiększa sympatię uczniów do nauczyciela i modeluje zachowanie uczniów 

(stanowi wzór do naśladowania). 

19. Utrzymywanie na wysokim poziomie własnej motywacji do pracy: bycie 

entuzjastycznym. 

20. Kontrolowanie własnego poziom stresu. 

21. Dostrzeganie osiągnięć oraz tworzenie atmosfery wyjątkowych wyników i odwagi 

angażowania się w sytuacje trudne – uczeń powinien usłyszeć przy każdym 

poprawnie wykonanym zadaniu pochwałę. Jeśli nie będzie chciał podjąć jakiejś 

czynności, bo stwierdzi, że jest zbyt trudna, to nauczyciel może namówić go do 

wykonania jej, poprzez wskazanie jak ma dane zdanie wykonać. Dodatkowo 

powinno być wzmacniane każde zachowanie, świadczące o wyjątkowości 

i zdolności do poradzenia sobie z danym problemem. 

22. Okazywanie uznania i aprobaty,  

23. Bliskość w kontakcie z uczniem i gotowość do pomocy oraz okazywanie empatii i 

troski – deklaracja gotowości pomocy uczniowi, chęć poznania jego sytuacji. 

Pozwolenie na otwarcie się powoduje, że może uzyskać bezpośrednią pomoc 

psychologiczną w zakresie podniesienia poziomu motywacji. Uczeń, który usłyszy, 

że jest rozumiany, ma większą szansę na zwiększenie motywacji do nauki. 

24. Dobra organizacja lekcji – nawet najszczersze chęci bez dobrze przeprowadzonej 

lekcji nie przyniosą pozytywnego skutku. Chaotyczne prowadzenie zajęć, 

tłumaczenie niezrozumiałym językiem, brak kontroli nad klasą, zniechęca do 

nauczyciela oraz do prowadzonego przez niego przedmiotu. 

25. Umiejętność wiązania stanów emocjonalnych z wykonanym zadaniem – polega na 

podkreślaniu radości i dumy, gdy pojawia się sukces.  
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26. Motywacja przez cele – jest to jedna ze skuteczniejszych metod motywacji. Jej 

istota polega na dobrym zdefiniowaniu celu, opracowaniu strategii jego 

osiągnięcia, a następnie podjęcia działań w celu jego realizacji. Na kolejnych 

lekcjach omawiane jest to, co utrudniało lub ułatwiało realizację ustalonego celu. 

Zadania nie są zbyt trudne, ale są kolejnym krokiem do osiągnięcia celu, np. 

poprawy stopnia nauczenia się danego materiału. 

 

RECEPTA DLA NAUCZYCIELA NA SUKCES UCZNIA 

1) Przekonaj ucznia, że naprawdę lubisz go uczyć. 

2) Mów jasno, głośno, wyraźnie. 

3) Dbaj o właściwe tempo mówienia. 

4) Mów z zapałem. 

5) Bądź swobodny i baw się razem z uczniem podczas nauki. 

6) Okazuj mu zaufanie. 

7) Wyraźnie określ cele. 

8) Pokaż korzyści. 

9) Bądź przygotowany do lekcji. 

10) Dobrze organizuj lekcję. 

11) Rób duże, przejrzyste i łatwe do oglądania pomoce naukowe. 

12) Ogranicz do minimum czynniki rozpraszające uwagę. 

13) Dbaj o dobry nastrój ucznia. 

14) Nie nudź. 

15) Przypominaj informację, kiedy uczeń zaczyna ją zapominać. 

16) Polegaj na nim, stawiaj na niego, wierz w jego możliwości. 

17) Bądź dla niego oparciem, bądź po jego stronie. 

18) Nie oszukuj go. 

19) Dotrzymuj przyrzeczeń. 

20) Udzielaj odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. 

21) Jeśli coś mu się nie uda, zrozum go, ale nie okazuj litości, zachęć do dalszej pracy. 

22) Zachęcaj go do chwalenia się kolejnymi osiągnięciami. 

23) Chwal za wszystko, co da się pochwalić. 

24) Mów mu często jak podoba ci się jego praca, doceniaj go. 

25) Nigdy nie przerywaj, kiedy on mówi. 

26) Pozwól mu kontynuować twoją myśl na jego sposób. 

27) Słuchaj uważnie upewniając się, że dobrze rozumiesz. 

28) Rozwijaj jego samodzielność. 

29) Zachęcaj do krytycznego myślenia. 

30) Okazuj mu swoje pozytywne uczucia. 

31) Pokaż mu, że jesteś człowiekiem omylnym i popełniającym błędy. 

32) Stosuj różne metody nauczania – bądź nieszablonowy i ekscytujący. 

33) Odnoś do rzeczywistości to, czego go uczysz – niech praktyka uzupełnia teorię. 

34) Kończ lekcję w takim momencie, żeby uczeń miał poczucie niedosytu (jak w 

dobrym serialu). 
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Podsumowując, można stwierdzić, że nauczanie powinno być procesem, który 

skłania uczniów do przejmowania kontroli nad własnym uczeniem się, ale także 

proponuje poziomy tej kontroli, zależnie od zdolności poszczególnych osób. Wiele zależy 

od nauczyciela, ponieważ on jest motorem do działania, inicjatorem chęci, które 

w procesie uczenia nabywa uczeń. Z racji posiadanej wiedzy, doświadczenia, mądrości 

tylko nauczyciel może stać się, dla dorastającej młodej osoby, wyznacznikiem tego jak i 

po co się uczyć. Może także spowodować swoją postawą i działaniami długotrwałe 

zniechęcenie wychowanka do nauki. Wiele osób poddawanych terapii w wieku 

dorosłym, upatruje źródło swoich życiowych niepowodzeń w szkole. Fakt ten wskazuje, 

jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach i stosowanych przez nich 

metodach pracy i oddziaływania. 

 

Źródła inspiracji: 

1. R. Bandler, G. John, Z żab w księżniczki: jak za pomocą słowa przeobrazić siebie i 

swoje życie?, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. 

2. T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1996. 
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6.6. Komunikacja w relacji nauczyciel – uczeń  

 

Bardzo trudno jest mówić dużo i nie powiedzieć za dużo 

Ludwik XIV 

 

Szukając sposobów oddziaływania na uczniów, należałoby uwzględnić czynniki 

jakimi są fazy rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, a także osobowości 

młodych ludzi. Dzięki analizie faz rozwojowych uzyskujemy wiedzę na temat potrzeb i 

postaw, jakie, w drodze rozwoju, dostrzec można u dzieci i młodzieży. Poprzez to 

nauczyciel ma możliwość dostosowania swojego podejścia w taki sposób, aby uzyskać w 

danym okresie rozwojowym dziecka, określone cele wychowawcze. 

Robert Kegan w książce „The Evolving Self” analizował rozwój JA z perspektywy 

piagetowskiej teorii rozwoju poznawczego, rozwoju moralnego, opartego na teorii 

rozumowania moralnego L. Kohlberga, teorii potrzeb psychicznych A. Maslova, D. 

McClellanda, H. Murraya, a także teorii osobowości J. Leovinger i E. Eriksona. Pozwoliło 

to Keganowi, na stworzenie i wyróżnienie 5 stadiów, etapów rozwoju osobowości: 

 

 

 

Do wyróżnionych stadiów przyporządkowane zostały, na drodze analizy, potrzeby 

dziecka rodzące się na drodze rozwoju, a także dostosowane do nich oddziaływanie 

nauczyciela, które jest pożądane w danym okresie rozwojowym ucznia. 

 

 

http://ecytaty.pl/autorzy/l/ludwik-xiv/
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Stadium  Wiek  

STADIUM 1: JA IMPULSYWNE Wiek przedszkolny, młodszy wiek szkolny 

do III klasy szkoły podstawowej 

Charakterystyka stadium 

Dziecko jest w stadium myślenia przedoperacyjnego: dominuje egocentryzm 

poznawczy, czyli patrzenie z własnego punktu widzenia. Istnieje trudność dostrzegania 

odmienności drugiej osoby. Ważny jest autorytet, gdyż oczekiwania staja się 

oczekiwaniami dziecka, a nieposłuszeństwo budzi niezadowolenie z siebie. W tym 

okresie dziecko nie robi czegoś, gdyż boi się kary lub robi, gdyż ma nadzieję na nagrodę. 

Potrzebuje ono opieki i kontroli zapewniającej mu poczucie bezpieczeństwa. Relacja z 

nauczycielem to przedłużenie więzi z rodzicami. Tym samym kara i jej stosowanie może 

wpłynąć na poczucie krzywdę i rozluźnienie więzi z nauczycielem. 

Stadium  Wiek  

STADIUM 2: JA WŁADCZE Wiek preadolescencji, klasa IV szkoły 

podstawowej 

Charakterystyka stadium 

Dziecko zaczyna dostrzegać odmienność drugiej osoby. Z tego wynika gotowość do 

uwzględniania sprawiedliwości, rozumianej jako przestrzeganie określonych reguł, 

dążenie do równego podziału dóbr, przywilejów. Podstawą własnej oceny stają się 

porównania z rówieśnikami. Dziecko łatwo poddaje się wpływom otoczenia, 

dostosowuje się do nich. Spójność oddziaływań wydaje się ważna na tym etapie, 

ponieważ zachowaniem rządzą aktualnie prezentowane postawy osób znaczących: 

rodziców, nauczycieli, rówieśników. Ważne na tym etapie rozwoju jest dokładne 

ustalenie zasad pomiędzy nauczycielami a rodzicami i wzajemna akceptacja 

odmiennych punktów widzenia, gdyż ich brak będzie powodował zmagania się dziecka 

z dostosowaniem do zasad i nastręczy chaos w wyborze wartości. 

Stadium  Wiek  

STADIUM 3: JA INTERPERSONALNE Wiek preadolescencji, wczesnego 

dorastania  

Charakterystyka stadium 

Rośnie znaczenie relacji wzajemnych. Następuje okres orientacji na zgodę, harmonię 

interpersonalną. Moralność zaczyna znaczyć tyle co robienie czegoś za co jest się 

lubianym. Przyczyną dobrego postępowania jest chęć bycia dobrym, we własnych 

oczach oraz w oczach innych. Rozumienie odmienności perspektywy drugiej osoby oraz 
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empatia umożliwiają zachowywanie się tak, by wzbudzać zaufanie. Dojrzałość 

społeczna pozwala rozróżnić zachowania odpowiednie do roli społecznej: inaczej 

buduje się relacje z nauczycielem, rodzicem, przyjaciółmi. Z tego mogą jednak wynikać 

sytuacje konfliktu lojalności, np. czy dać ściągnąć koledze czy pozostać lojalnym wobec 

nauczyciela, który oczekuje samodzielności. W tej sytuacji ważne jest, aby nauczyciel 

nie rozstrzygał dylematu: ściąga czy nie, a podkreślił znaczenie oceny jako informacji o 

wyniku, a nie traktowania jej wskaźnik wartości dziecka czy też nagrody lub kary. 

Stadium  Wiek  

STADIUM 4: JA INSTYTUCJONALNE Wiek dorastania, wczesna dorosłość 

Charakterystyka stadium 

Struktury poznawcze osiągają wysokie możliwości: pełna sprawność w zakresie 

operacji formalnych. Wzajemne relacje między jednostkami są wyznaczane przez 

miejsce w systemie społecznym i wynikające z niego role. Kohlberg nazywa to stadium: 

„okresem prawa i porządku społecznego”, w którym reguły wyznaczające zachowania 

mają umocowanie w systemie społecznym. Rozszerzenie perspektywy, tak by 

obejmowała reguły rządzące dużą społecznością, niesie rozumienie przywilejów, ale 

także ograniczeń, często niewygodnych. Rozwija się osobowość samoświadoma, dla 

której ważne jest doświadczenie własnej wartości w powiązaniu z autonomią osobistą. 

Poszukiwanie własnej tożsamości – kluczowe doświadczenie na drodze ku dorosłości – 

prowadzi przez identyfikację z różnymi osobami, grupami, które prezentują wzorce 

osobowe do zbudowania, względnie spójnego, obrazu siebie.  To etap poszukiwania 

własnego JA, pytań: kim jestem. Autonomia wymaga natomiast określenia granic 

własnego Ja w relacji z innymi, doświadczania podobieństwa i odmienności czy też 

unikalności. 

Stadium Wiek 

STADIUM 5: JA INTERINDYWIDUALNE Nie dotyczy wieku szkolnego. Może 

dotyczyć wyjątkowo dojrzałych, starszych 

uczniów liceum lub technikum.  

Charakterystyka stadium 

Istotą tego stadium jest zdolność do rozwijania relacji osobistych o charakterze 

intymnym (zakładającym otwartość i gotowość do bliskości). Określenie własnej osoby 

zakłada wzajemne zależności osób, konieczność poświęcenia bez utracenia własnego 

JA. Pojawia się rozumowanie moralne o charakterze postkonwencjonalnym; 

uniwersalne zasady etyczne stają się istotą oceny czynów. 
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Uzupełnijmy wyżej opisaną charakterystykę stadiów rozwojowych o relacje 

z nauczycielem. 

Stadium rozwoju  Relacja  Rola nauczyciela  

JA impulsywne posłuszeństwo opiekun, przewodnik 

JA władcze  wzajemna wymiana przewodnik 

JA interpersonalne dążenie do aprobaty przewodnik/mistrz 

JA instytucjonalne normy i zasady mistrz 

JA interindywidualne wspólnota celów i wartości partner 

 

Poznając potrzeby dziecka, charakterystyczne dla każdego stadium rozwoju, 

nauczyciel może nawiązywać określone relacje z nim tak, aby stanowiły one odpowiedź 

na aktualne potrzeby młodego człowieka. Tym samym może on przyjmować następujące 

role: 

NAUCZYCIEL OPIEKUN - (stadium JA impulsywne, wiek szkolny dziecka: 0-III klasa) 

Dziecko posiada słabą kontrolę emocji, czego pozytywnym skutkiem jest 

spontaniczność. Władza oparta na systemie kar i nagród z jednoczesną dobrą relacją 

emocjonalną z uczniem może zaowocować posłuszeństwem. 

Na tym etapie nauczyciel także jest opiekunem. Trzy metody oddziaływań: 

 sprawowanie władzy skuteczne TYLKO w ograniczonym stopniu, wobec dzieci, 

które pozostają pod stałą kontrolą nauczyciela, 

 manipulowanie poziomem akceptacji metoda skuteczna, ale mająca poważne 

skutki uboczne. Częste doświadczanie dezaprobaty budzi lęk i wpływa na 

obniżenie poczucia wartości. Dziecko przekonane o małej wartości, obniża poziom 

aspiracji. Wyzwala to w dziecku lęk w momencie stawiania mu wymagań. Boi się 

ono nawiązywać relacje rówieśnicze w obawie przed odrzuceniem. Tym samym, 

realizując ten sposób oddziaływania, nauczyciel odnosi porażkę zarówno w sferze 

zadaniowej (nauka) jak i relacyjnej (opiekun), 

 indukcja polega na wskazywaniu przeżyć innych osób, tak by ułatwić rozumienie 

odmiennego punktu widzenia. Indukcja jest trudna dla małych dzieci, ale 

nauczyciel ją stosujący staje się przewodnikiem, wskazującym i uczącym. 

 

NAUCZYCIEL PRZEWODNIK (stadium JA władcze) 

Dziecko zaczyna dostrzegać potrzeby innych osób na zasadzie wzajemności. Tę 

samą zasadę mogą przyjąć nauczyciele, chcąc skłonić dzieci do rozumienia 

i respektowania reguł społecznych. Jeśli dziecko dostaje komunikat typu Jeśli będziecie 
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aktywni podczas lekcji ja to docenię i otrzymacie punkty; Ten kto pomaga innym, może 

liczyć na pomoc z ich strony, uczy się, że relacje międzyludzkie są rodzajem 

sprawiedliwej wymiany. Nie jest to droga do wykształcenia postaw altruizmu i wysokich 

norm moralnych, ale na pewnym etapie pokazuje w prosty sposób reguły społeczne. 

Ważne też jest stosowanie kar i nagród z uwzględnieniem czasu ich realizacji. W wielu 

szkołach jest to błędnie wprowadzane: kara natychmiast, nagroda na koniec semestru. 

Odwzajemnienie to forma nagrody, a te jak wiadomo zyskują na skuteczności tylko 

wówczas, gdy nie są odroczone w czasie. 

Nauczyciel wchodząc w osobisty kontakt z uczniem, dysponuje też nagrodami o 

charakterze psychologicznym, jakimi są: okazanie zainteresowania, serdeczność, 

pochwała za współpracę. Nauczyciel pokazuje wzory zachowań, nagradzając pożądane, 

karząc niepożądane. Ważne jest, aby nauczyciel skłaniał dzieci do refleksji nad 

zachowaniami: im częściej będzie to robił, tym skuteczniej będzie rozwijała się u dzieci 

wrażliwość i zdolność do indukcji w innych sytuacjach.  

 

NAUCZYCIEL JAKO PRZEWODNIK/MISTRZ (stadium JA interpersonalne, wiek 

preadolescencji, wczesnego dorastania) 

W tym stadium rozwojowym pojawia się, obok relacji osobistych, rozumienie 

zewnętrznych zasad i norm moralnych oraz społecznych jako konieczne i traktowanie 

ich jak własne. Bycie mistrzem w tym przypadku to wg Hoffmana wprowadzenie w 

zasady oparte na rozumieniu innych (indukcja). Problemem może stać się przyjęcie 

perspektywy społecznej, a nie osobowej, co wymaga bardziej odwołania do pojęć i 

schematów poznawczych, niż osobistego doświadczenia wynikającego z relacji JA – inni. 

Rolą mistrza jest pomoc w budowaniu schematów i odwoływanie się do już istniejących. 

Autentyczność w relacji wymaga ujawnienia własnych opinii, osobistego stosunku. 

Jednak mistrz pozostawia wolność wyboru i uczy szacunku do poglądów odmiennych od 

własnych, co oczywiście jest rzeczą trudną.  

 

NAUCZYCIEL JAKO PARTNER (stadium: JA interindywidualne) 

JA w tym stadium nie dotyczy wieku szkolnego. Może jedynie występować 

u wyjątkowo dojrzałych licealistów czy uczniów technikum. Na tym etapie występuje 

zdolność rozumienia innych i uwzględniania ich dobra z poświęceniem własnego, 

(altruizm). W sferze rozumowania moralnego występuje pryncypializm, czyli uznanie 

uniwersalnych, niepodważalnych zasad etycznych, co wymaga dojrzałego sumienia, 

które w oparciu o hierarchię wartości pozwala dokonać wyborów o charakterze 

moralnym. W tym wypadku nauczyciel może być partnerem, który towarzyszy swojemu 

wychowankowi.  

Nie będziemy opisywać szerzej relacji nauczyciel – uczeń w tym stadium, gdyż 

podejmowane przez podręcznik tematy odnoszą się do pracy nauczycieli 50+ z uczniami 

w wieku szkolnym tj. do ukończenia klas gimnazjalnych.  
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Podsumowując: dla pięciu form rozwojowych JA możemy wskazać pięć poziomów 

relacji z osobą znaczącą, autorytetem: 

 

 

rys. Przedstawia poziom relacji z autorytetem w odniesieniu do rozwoju JA 

 

Przedstawiony schemat pokazuje przykład ról jakie może pełnić nauczyciel, gdy 

uwzględnia rozwój dzieci i młodzieży. Niektóre relacje mogą oczywiście, w określonych 

warunkach, występować w innych niż typowa czy najbardziej charakterystyczna faza 

rozwoju. 

Na nauczycielach ciąży odpowiedzialność związana z wpływem,  jaki mają na 

kształtujące się osobowości. Jak mówi się językiem psychologii: nie da się nie 

komunikować, tak też nie da się nie oddziaływać. Zawsze w jakiś sposób działamy na 

drugiego człowieka, przekazując mu, nawet swoją biernością, określony komunikat. 

Rozpatrując zagadnienie odpowiedzialności nauczyciela, należy szczególnie 

podkreślić, że: 

 mamy tutaj przede wszystkim do czynienia z odpowiedzialnością jednostki za 

drugiego człowieka i to takiego, który jest podatny na wpływ drugiej osoby, 

 częściej mamy tu do czynienia z odpowiedzialnością moralną niż prawną, 

 poczucie tej odpowiedzialności dotyczy przede wszystkim tego, kim staje się 

uczeń w zestawieniu z jego możliwościami rozwojowymi, 

 nauczyciel powinien poczuwać się do odpowiedzialności za siebie jako 

wychowawcę oraz za poziom swoich kwalifikacji zawodowych,  
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 wychowawca powinien czuć się współodpowiedzialny za to, że uczeń, z którym 

współpracuje, nie realizuje swoich możliwości rozwojowych, 

 wychowawca powinien czuć się odpowiedzialny nie tylko za własne działania (na 

rzecz tworzenia warunków rozwoju ucznia), ale także za niepodjęcie działań. 

 

Źródła inspiracji: 

1. R. Kegan  The Evolving Self: Problem and Process in Human Development, Harvard: 

UNIV PR, 1983.  

2. A. H. Maslov, Motywacja i osobowość, Warszawa: PWN, 2010. 

 

6.7. Język współczesnej młodzieży 

 

Granice mego języka oznaczają granice mego świata 

Ludwik Wittgenstein 

 

Kultura języka wśród młodzieży zmienia się z biegiem czasu. Przekształca się 

rzeczywistość, która nas otacza, przez co ludzkie zachowania również ulegają zmianom. 

W kształtowaniu języka współczesnej młodzieży dużą rolę odgrywają media: telewizja, 

radio, Internet, prasa. Młodzież stara się upodabniać do współczesnych idoli, którzy 

rzadko są właściwymi osobami, na przykładzie których, młodzi ludzie, mogliby 

kształtować swoją osobowość. Idole używają bardzo uproszczonego słownictwa, 

nierzadko wręcz wulgarnego. Ponadto młodzież szczyci się tym, że nie czyta książek. 

Względnie popularne są audiobooki, choć nie ze względu na ich wartość, umożliwiającą 

słuchanie książek, lecz z uwagi na sprzęt, który służy by je odsłuchać. Poza tym to nie 

odsłuchiwanie, a czytanie ,w dużo większej mierze, rozwija intelekt, zasób słów i 

łatwość formułowania zdań. 

Według badań aż 75% Polaków nie rozumie znaczenia prostego pisanego tekstu. 

Jako naród mamy również ogromne problemy z ortografią oraz publicznym 

formułowaniem wypowiedzi. Rozprzestrzenia się na ogromną skalę kultura obrazu 

i jednocześnie kurczy kultura czytania. Na tym gruncie wyrasta język współczesnej 

młodzieży – zjawisko niepokojące, ale charakteryzujące się dużą żywiołowością 

i kreatywnością. 

 

 

 

 

 

Żeby skumać klimat, najlepiej przybakać albo wziąć speeda. Wtedy jest cool, 

totalna zlewka na wszystko – jazda na maksa. Można się też pobujać furą po 

mieście i poobczajać towary. Jak masz flotę to walisz na dżamprezę do klubu 

albo do kogoś na hawirę. Wtedy są akcje. Dostajesz korby i jest masakra 
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 W języku młodzieżowym panuje ogromna tendencja do skrótowości. Powstają 

nowe wyrazy: 

 nara, narcia, narson – na razie, 

 siema, siemanko, siemka, cze – cześć, 

 wporzo – w porządku, 

 witka, heyka – witam, 

 oki, spoko – dobrze. 

Częste słowa w wypowiedziach młodzieży to odjechane, bajeranckie, czadowe, full 

wypas, obciachowe, badziewiaste, wieśniackie. Czasami są to słowa zrozumiałe tylko dla 

grup społecznych, jakie reprezentują. Warto przytoczyć kilka przykładów: 

– wapniaki, mamuty, starzy – rodzice, 

– paszkwil, pokemon, kałamarnica – brzydka dziewczyna, 

– buda, pudło – szkoła, 

– zoo, schron – pokój nauczycielski, 

– psiapsiułka – koleżanka, 

– elo – cześć, witaj, 

– żal – głupi, daremny pomysł, 

– obczaj to – zapoznaj się z tym, 

– hejka – cześć, 

– spoczko Foczko – dobrze, zgadzam się, 

– afterek – spotkanie, impreza domowa,  

– biznes luksus  – o czymś drogim, wytwornym, 

– bema – samochód BMW, 

– hajsowny – zamożny, 

– hajs – pieniądze. 

 

W tej kategorii można umieścić nawet całe zdania: 

– mów do mnie drukowanymi literami – mów głośniej, wyraźniej, 

– nie gadaj tyle, bo ci się zęby spocą – przestań wreszcie mówić, 

– dobrze gada, tylko małymi literami – mówi głupstwa, 

– a koń bez głowy siedem kilometrów biegł – opowiadasz niestworzone 

rzeczy, 

– taa... a ja wyczyściłem zęby dradze – nie wierzę Ci. 
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Profesor Halina Zgółkowa, najwybitniejsza znawczyni uczniowskiego języka 

w Polsce, wyjątkową słowotwórczą kreatywność młodych ludzi tłumaczy tym, że jest to 

pierwsza generacja nie znająca, w zasadzie, językowych tabu. Dorośli, kiedy byli 

nastolatkami, wstydzili lub bali się mówić o seksie czy używkach. Ich dzieci nie mają 

w tych kwestiach żadnych zahamowań. A liczba określeń tycząca stosunków 

seksualnych czy narkotyków może być liczona w setkach. Tylko słów określających 

palenie marihuany jest kilkadziesiąt. Oto kilka z nich: 

– bakanie,  

– jaranie,  

– buchanie, 

– nabijanie fai, 

– łykanie dymu. 

 

Same „skręty” nazywane są: 

– blantami, 

– batami, 

– lolkami, 

– jointami, 

– stuffem, 

– ziołem, 

– grassem, 

– trawą, 

– gandzią. 

 

Niesłuszne i krzywdzące byłoby wyciąganie wniosku, że obecnie młodzież zajmuje 

się wyłącznie seksem i narkotykami. Owszem, z badań wynika, że wiek seksualnej 

inicjacji się obniża, a narkotyki są łatwiej dostępne niż kiedyś, ale prawdziwi narkomani 

i erotomani to wciąż kilkuprocentowy margines. 

Jeśli chodzi o język określający szkołę, rozwiną on się w oparciu o media, które 

kreują postawy i sposób nazewnictwa: 

Bin Laden – dyrektor szkoły  

Mac Gyver – woźny  

WC kwadrans – przerwa  

Ty Lepperze, dostałeś Gałczyńskiego – ty, głupolu, dostałeś jedynkę 
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Język współczesnej młodzieży szkolnej tak się różni od języka reszty 

społeczeństwa, że aby go zrozumieć, niezbędne są słowniki. Zaskakuje ogromna liczba 

negatywnych określeń na szkołę i naukę, bo badania dowodzą, iż młodzi chcą mieć jak 

najlepsze wykształcenie i nie mają złudzeń, że można je zdobyć bez wysiłku. Poczciwa 

buda na określenie szkoły to już odległa przeszłość. Dziś o szkole mówi się jako 

o karcerze, czy burdelu. Z kolei grono pedagogiczne to np. pluton egzekucyjny, czy gang 

Olsena, a pokój nauczycielski to na przykład strefa Gazy. Modne jest obecnie, by podczas 

rozmowy rzucić jakimś wymyślnym wulgaryzmem. Właściwie każde słowo można nim 

zastąpić. 

Wiele wskazuje na to, że językowa inwencja polskich nastolatków będzie się 

rozwijać i coraz więcej tych słów trafi do potocznego języka. Świadczy to o sile 

polszczyzny, a jeszcze bardziej wpływie nastolatków na ustanawianie się języka. 

Słowotwórcza siła jakiejś grupy jest przez socjolingwistów uznawana za dynamiczną 

oraz wolną w swoim środowisku. 

Poznanie języka młodzieży pozwoli ją lepiej rozumieć. Jednak przyjęcie całkowicie 

postawy akceptującej, wobec języka jakiego młodzież używa, niekoniecznie jest dobrym 

rozwiązaniem. Zwrócenie ich uwagi na krzywdzący jego charakter, w chwili kiedy taki 

jest jego wydźwięk, jest obowiązkiem dorosłych. Jednakże właśnie język jakiego używa 

młodzież staje się formą umożliwiającą określenie ich potrzeb, zainteresowań i 

poglądów. Na tej płaszczyźnie nauczyciel 50+ może spróbować budować porozumienie i 

sposoby relacji. 

UWAGA: 

Więcej słów, używanych przez współczesną młodzież, można znaleźć korzystając ze 

stworzonego w tym celu słownika: http://www.miejski.pl/a-1.html 

 

Źródła inspiracji: 

1. H. Zgółkow, Gwara uczniowska [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II. 

Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. 

2. B. Chaciński Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków: Instytut 

Wydawniczy ZNAK, 2003. 

3. K. Czeszewski, Słownik slangu młodzieżowego, Piła: Wydawnictwo Ekolo, 2001. 

4. J. Piaget, Mowa i myślenie u dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 

1992. 

5. Strona internetowa: http://www.miejski.pl/a-1.html. 

 

http://www.miejski.pl/a-1.html
http://www.miejski.pl/a-1.html
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6.8. Komunikacja w relacji nauczyciel–rodzic 

 

Do ludzi po rozum, do matki po serce 

przysłowie polskie  

 

Nauczyciele wiedzą, że rodzice każdego ucznia, a zwłaszcza tzw. trudnego, powinni 

współpracować ze szkołą, gdyż są oni skarbnicą wiedzy i informacji o dziecku, widzą je 

w wielu innych sytuacjach niż szkolne, dlatego też uwagi i spostrzeżenia rodziców 

odnośnie ich dziecka mogą być wychowawcy bardzo pomocne. Dobry kontakt rodzica 

i nauczyciela jest nieoceniony w procesie dydaktyczno – wychowawczym dziecka. 

Niestety, kontakty te zwykle ograniczają się do oficjalnych zebrań i wywiadówek, które 

na ogół mają charakter informacyjny. Nauczyciele coraz częściej twierdzą, że rodzice 

niechętnie przychodzą na te spotkania i przejawiają bierną postawę wobec propozycji 

współpracy ze szkołą. Wypowiedzi rodziców wskazują natomiast, że przychodzenie na 

spotkania szkolne traktują jako przykry obowiązek i stratę cennego czasu, gdyż zebrania 

są nudne i nie wnoszą nic nowego, a wychowawca jest nieobiektywny i wciąż narzeka na 

dzieci. Ponadto piętnuje dzieci na forum, jest nieuprzejmy i traktuje rodziców jak 

uczniów, dając reprymendy i nie rozwiązuje problemów. Niektórzy rodzice cierpią 

również na szkolna fobię. Nie lubią spotkań z nauczycielem, ponieważ prześladują ich 

niedobre wspomnienia z czasów, gdy sami chodzili do szkoły. Boją się także przykrych 

informacji o swoim dziecku, wyrażonych w formie pretensji, podważania własnych 

umiejętności wychowawczych i nieprzyjemnych uwag. 

Komunikacja nauczyciela z rodzicem odgrywa bardzo ważną rolę w wychowaniu i 

ukierunkowywaniu ucznia. Aby osiągnąć pożądany efekt, czyli pomóc młodemu 

człowiekowi w trudnościach z dorastaniem, dojrzewaniem i radzeniem sobie z nauką, 

chęć współpracy powinien wykazywać nie tylko nauczyciel, lecz także rodzic. W 

dzisiejszych czasach rola nauczyciela została pomniejszona. Uważa się powszechnie, że 

zawód nauczyciela jest wypierany przez bardziej „atrakcyjne” zajęcia. Zaczęto traktować 

nauczycieli jako osoby, które za karę uczą dzieci zamiast pracować w innych, uznawanych 

społecznie zawodach. Taki przekaz, niestety, uczniowie otrzymują nie tylko z mediów – 

kreujących nauczycieli na osoby nierozumiejące uczniów, bezradne wobec dorastającej 

młodzieży – ale przede wszystkim od rodziców, którzy z różnych przyczyn przestali 

wspierać nauczycieli w procesie edukacyjno-wychowawczym. 

Pozostaje jednak pytanie: Czy ta mniejszość rodziców, która wykazuje chęć 

i potrzebę współpracy z nauczycielami wystarczy, aby wychować pokolenie dojrzałych 

ludzi. Niestety nie i warto spróbować poszukać sposobów nawiązania kontaktu 

nauczyciela z rodzicami. Edukowanie rodziców w tej kwestii przyniosłoby wiele zmian, 

jednak rozważając ten temat z perspektywy nauczyciela,  zacząć można od zadania sobie 

pytania: Jakie korzyści czerpie nauczyciel z kontaktu z rodzicem swojego ucznia ? 



 
109 

– rodzice udzielają nauczycielom informacji, dzięki którym oni mogą lepiej 

zrozumieć ich dziecko, Nie mogą walczyć, gdyż tylko pogorszą sytuację 

dziecka, 

– rodzice mogą dopilnować, żeby dzieci odrabiały prace domowe – 

zakładając, iż będą chcieli wiedzieć co mają one zadane, 

– rodzice pomagają odrabiać dziecku prace domowe, spokojnie tłumacząc 

wykorzystując czas, jaki mają w pracy indywidualnej z dzieckiem (niestety 

możliwe jest to w większości wypadków tylko w pierwszych klasach 

szkoły), 

– rodzice mogą także poinformować nauczyciela jak dziecko odbiera lekcje, 

które ten prowadzi, co może rozwiązać problem nauczyciela w kontakcie 

z dzieckiem trudnym. 

Niepodważalnym staje się fakt, że w procesie edukacji kontakt nauczyciela z 

rodzicem przynosi wiele korzyści samemu uczniowi i staje się ważnym elementem w 

jego prawidłowym rozwoju edukacyjno-wychowawczym. Szczególnie dotyczy to dzieci 

z problemami w nauce. 

Co może wpłynąć na stworzenie dobrego zaplecza do nawiązania otwartych 

i nastawionych na współpracę relacji nauczyciel–rodzic? 

Organizowane zebrania rodziców mogłyby przyjmować mniej oficjalną formę. 

Wielu rodziców kojarzy takie zebrania z wykładem, nieprzyjemnymi przeżyciami, często 

piętnowaniem ich dziecka przed innymi uczestnikami zebrania. Dobrym rozwiązaniem 

wydaje się być w tym przypadku rozluźnienie spotkania z rodzicami przez zastosowanie 

takich elementów jak: 

 zebranie można poprzedzić informacją o mniej sformalizowanej formie i bardziej 

przyjaznej treści, np. wysłać mejla, 

 mniej formalnych wstępów a 

więcej informacji, które muszą 

być przekazane, 

 ułożenie ławek z boku ścian, aby 

nie sadzać rodziców na 

miejscach uczniów, powodując u 

nich złe wspomnienia. Można 

też ustawić krzesła w rzędach, 

lub ławki, ale ułożone w półkole. 

 

Warto zaplanować więcej czasu na indywidualne rozmowy z rodzicami, skracając 

czas wspólnego posiedzenia. Przynosi to wiele korzyści rodzicom dzieci, którzy powinni 

otrzymać informacje o niepoprawnych zachowaniach, ocenach jak również o sukcesach 

i osiągnięciach. Udowodniono, że zwracanie uwagi na osobności przynosi o wiele więcej 

korzyści niż publiczna „chłosta”. 
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Planując zebranie rodziców, słuszne wydaje się stworzenie dokładnego 

harmonogramu spotkania, tak aby maksymalnie skrócić pobyt rodziców w szkole i nie 

narażać ich na niepotrzebne, nietematyczne spotkania. Niestety większość rodziców nie 

lubi przychodzić do szkoły, odczuwa ona duży przymus. Jeśli nauczyciel stworzy plan 

spotkania i rozpisze czas trwania poszczególnych etapów – zyska zapewne opinię 

zorganizowanego i konkretnego pedagoga, a tym samym zaoszczędzi czas na 

rozwiązanie indywidualnych trudności z dziećmi. Plan zebrania powinien uwzględniać 

zapoznanie rodziców z: osiągnięciami uczniów, treścią programu nauczania i metodami 

jego realizacji oraz informacje na temat spraw wychowawczych. Przekazywane treści 

powinny być wcześniej przeanalizowane i wybrane pod kątem ważności i co 

najważniejsze, możliwość przekazania ich w sposób publiczny i indywidualny. 

Czas nauczyciela jest dla niego cenny. Zmęczenie wieczornym zebraniem samo w sobie 

powoduje rozmaite sytuacje. Dlatego planując harmonogram zebrania można 

uwzględnić określony czas na ewentualne spotkania indywidualne, które  nie przerodzą 

się w sesję terapeutyczną dla rodziców nieradzących sobie z dzieckiem. Dobrym 

sposobem jest uprzedzenie rodziców, podczas wspólnego spotkania, jaki czas jest 

przewidziany na rozmowy indywidualne, a konsekwentne przestrzeganie ustaleń, 

pozwoli szybko zakończyć zebranie. W przypadku spraw złożonych, wymagających 

czasu i rozmowy można, dla dobra dziecka, zaproponować rodzicowi inny termin lub 

zasugerować możliwość konsultacji z innymi kompetentnymi osobami, np. 

psychologiem (warto wówczas mieć przygotowane adresy, nazwiska, aby nie 

formułować tylko stwierdzenia potrzebna jest konsultacja psychologiczna, które wywoła 

w rodzicu niechęć i myślenie, że chcemy się go pozbyć, uważając jego dziecko za „ofiarę” 

skazaną na psychologa). 

Rodzice cenią sobie poufność bardziej, niż piętnowanie na forum nieudolności ich 

dziecka w nauce i zachowaniu. Jeżeli nauczyciel ma powód, aby zwrócić uwagę 

rodzicowi na złe zachowanie jego dziecka i chce, aby przyniosło to rezultat powinien 

porozmawiać indywidualnie. Zostanie to docenione i postawa nauczyciela zyska na 

zaufaniu. Podczas zebrania można rozdać kartki z ocenami i informacjami ogólnymi. 

Umieszczenie informacji np. Proszę o kontakt w sprawie dziecka po spotkaniu na 

kartkach tych rodziców, z którymi nauczyciel chce odbyć indywidualne spotkanie i 

dopowiedzieć tylko, że prosimy, by zostali i zgłosili się rodzice z umieszczoną 

informacją/prośbą o konsultacje. Takie rozwiązanie pozwoli im zachować 

anonimowość, uchroni ich dziecko przed piętnowaniem, pomoże zastanowić się i bez 

większego napięcia odbyć rozmowę z nauczycielem. 

Kolejnym elementem budowania bezpiecznej atmosfery między wychowawcą 

a rodzicami jest – szczególnie ważna na pierwszych wywiadówkach – autoprezentacja 

nauczyciela i rodziców. Najpierw dokonuje jej wychowawca, po czym przedstawia 

koncepcję pracy z klasą. Następnie prosi rodziców, aby przedstawili się z imienia i 

nazwiska oraz powiedzieli coś o sobie lub odpowiedzieli na pytania, np. Czym kierowali 

się posyłając swoje dzieci do tej szkoły? Jakie są ich oczekiwania związane ze szkołą? Tego 

typu wymiana zdań pozwala na ogół przełamać pierwsze lody i wprowadzić wszystkich 
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w dobry nastrój. Można również przygotować zestawy pytań dla każdego rodzica, które 

pozwolą wychowawcy zorientować się w postawach wychowawczych rodziców, w 

sytuacji rodzinnej, materialnej, w wymaganiach stawianych dziecku przez rodziców itp. 

Aby odnieść sukces w kontakcie z rodzicami bardzo ważny jest wizerunek 

nauczyciela – ton głosu, mina, wygląd. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku w tym 

wypadku niech zadziała na korzyść nauczyciela, który chce ułatwić sobie pracę i zdobyć 

zaufanie rodziców, którzy, miejmy nadzieję, okażą się bardziej współpracujący niż 

rywalizujący. 

Uśmiech jest zawsze dobrym rozwiązaniem, o którym wiele osób zapomniało. 

Mówi się, że łamie bariery i kruszy mury. Pomimo trudności z jakimi mógł nauczyciel 

spotkać się przed zebraniem, warto o tym zapomnieć, postarać się o zrelaksowanie i nie 

dać pozostałym rodzicom odczuć wrogości, które oni odczytają jednoznacznie i nie 

pozostawią dobrej opinii o nauczycielu w rozmowach z innymi osobami. Co gorzej, będą 

kształtować na tej podstawie zły wizerunek  nauczyciela w oczach dziecka. 

Jeżeli nauczyciel zobowiązany jest do zmotywowania rodziców do wzięcia udziału 

w jakichś zajęciach szkolnych może zrobić to niekoniecznie zaczynając od pytania, np.: 

„Kto z Państwa zgłosiłby się do pracy w trójce klasowej?”. Zamiast rutynowego pytania 

rodziców o deklaracje pracy na rzecz komitetu rodzicielskiego, można w innej formie 

zwrócić się o pomoc. Można wystosować do rodziców list na początku roku szkolnego, 

który będzie zawierał zapewnienie o tym, że aby osiągnąć cel służący ich dzieciom, 

niezbędna jest ich współpraca i wsparcie. List powinien zawierać pytania w jakich 

zakresach i w jakim wymiarze rodzice byliby skłonni zaangażować się na rzecz klasy, do 

której chodzi ich dziecko a tym samym zadbać o jego rozwój. 

Przykłady pytań Czy mogą państwo: 

– pomóc w organizacji wycieczek? 

– pomóc w organizacji uroczystości klasowych bądź szkolnych? 

– pomóc w remontach, dekoracji klasy? 

– posiadają państwo specjalne umiejętności np. fotografowania czy filmowania? 

– mają państwo inne pomysły na współpracę z klasą? 

Można także zorganizować różnego rodzaju uroczystości klasowe i szkolne, które 

stanowią ważny sposób wzajemnego wspierania się rodziców i nauczycieli 

w wychowaniu dzieci. Rodzice, będą mogli zadbać i pomóc w organizacji uroczystości, 

konkursów, imprez sportowych, wycieczek, lub biwaków i staną się 

współwychowawcami dzieci. Te imprezy umożliwiają rodzicom przekonanie się, że 

życie w szkole wcale nie jest monotonne i nie sprowadza się wyłącznie do nauki. Dla 

wielu rodziców to jeszcze jedna okazja do lepszego poznania swych dzieci i panującej w 

szkole atmosfery. Dobrze zorganizowane uroczystości mogą być okazją do relaksu, a 

także dostarczyć niemało przeżyć i wzruszeń emocjonalnych. Zaletą tego typu spotkań 

jest stworzenie uczniom możliwości wykazania się zdolnościami i umiejętnościami. 

Uczniowie podczas uroczystości mają okazję do publicznego wystąpienia przed 

rodzicami, nabierając przy tym większego zaufania i wiary we własne siły. 
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Zaangażowanie rodziców do zajęć i ćwiczeń może okazać się dla dziecka często jedyną 

formą kontaktu i zainteresowania ze strony rodzica.  

 

Kontrakt – rola, zasady, forma 

Kontrakt nauczyciela z rodzicem to przede wszystkim wymiana informacji 

odnośnie oczekiwań i możliwości, jakie obustronnie mogą być spełnione. 

Niejednokrotnie zdarza się, że rodzice mają zbyt wygórowane oczekiwania wobec 

szkoły – poziomu nauczania czy wychowania ich dzieci. Ponadto bolączką obecnych 

czasów jest zrzucanie odpowiedzialności za wychowanie na szkołę, co jest niesłuszne i 

krzywdzące dla dzieci. Kontrakt zawierany pomiędzy nauczycielem, a rodzicami 

pozwala sprecyzować czego oni mogą oczekiwać od nauczyciela, co on sam jest w stanie 

im dać oraz z czego rodzice powinni się wywiązywać w związku z współpracą 

wynikającą w chęci dobrego wyedukowania i wychowania dzieci. 

Niestety należy stwierdzić, że większość pisanych przez szkołę kontraktów jest 

procesem jednostronnym. Nauczyciel przygotowuje listę roszczeń, obowiązków, które 

rodzic musi spełnić i podpisać na 

zebraniu. Psychologia wyjaśnia: 

nasz umysł nie potrafi 

przyjmować słów: musisz, 

nakazuje się, zobowiązany jesteś 

w sposób otwarty na działanie. 

Zamykamy się, czytając tego typu 

słowa i już na początku 

udowadniamy, że nic nie 

musimy. Dlatego też zaczynanie 

kontraktu nakazami w formie 

rozkazu, nie spowoduje otwarcia 

się rodziców na współpracę, ale skutecznie ich do niej zniechęci. Celem nauczyciela jest, 

w tym wypadku, zjednanie sobie rodziców i w ramach tej współpracy ułatwienie 

procesu pedagogicznego. Warto zatem, przygotowując kontrakt, zacząć od zapisania 

roboczych punktów. Można zacząć od wstępu, w którym zostaną nakreślone wspólne 

cele i priorytety, następnie wymienić możliwe punkty odnoszące się do nauczyciela i 

jego obowiązków, wynikające np. z ustawy i zawodu. Dopiero na końcu można określić 

obowiązki rodziców względem szkoły, nauczyciela i ich dzieci wynikające z procesu 

dydaktyczno-wychowawczego. Ważne jest, aby kontrakt miał formę roboczą i został 

dokładnie omówiony na zebraniu z udziałem rodziców. Idealną sytuacją jest możliwość 

przygotowania kontraktu przez rodziców i wychowawcę podczas wspólnego spotkania. 

Tak proponowana forma, pozwoli rodzicom poczuć, że mogą oni oczekiwać od 

nauczyciela świadomego traktowania obowiązków, przygotuje też rodziców, w sposób 

bardziej pozytywny, do realizacji ich obowiązków względem szkoły, w której uczy się i 

wychowuje ich dziecko. Mimo faktu, że najczęściej to rodzice nie współpracują ze 

szkołami i nauczycielami oraz są oporni w kontaktach, także stosowanie nakazów i 
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zmuszanie ich do współpracy (stosując formę z góry ją przekreślającą), nie przyniosą 

oczekiwanego rezultatu i nie wpłyną na polepszenie tego stanu rzeczy. 

Oto przykłady niepoprawnie sformułowanych punktów kontraktu, które budziły 

w rodzicach wyraźną niechęć do współpracy i skutkowały negatywną opinią o 

nauczycielach już w chwili zapoznania się z pismem: 

 w przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami) podjęte zostaną środki 

dyscyplinarne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 nieobecność na zebraniach rodziców jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na 

decyzje na nim podjęte, 

 rodzic lub opiekun musi regularnie kontaktować się ze szkołą i przestrzegać 

wyznaczonych terminów zebrań rodzicielskich, ze względu na dobro procesu 

edukacyjnego i wychowawczego dziecka, 

 na początku każdego roku szkolnego rodzice/opiekunowie pisemnie 

potwierdzają zapoznanie się z kontraktem i tym samym zobowiązują się do 

przestrzegania jego zapisów. 

We współpracy wychowawcy z rodzicami ważne jest, aby uzgodnić działania 

wychowawcze. Chodzi przede wszystkim o ujednolicenie lub wyrównanie sprzecznych 

wymagań, które są stawiane uczniom przez nauczycieli i rodziców, zwłaszcza w zakresie 

wychowania moralnego, społecznego, estetycznego i ideowego, a więc w sferze 

kształtujących u dzieci i młodzieży określone wartości, oceny, zasady, normy, ideały. 

Skutki niejednolitych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców prowadzą w 

konsekwencji do zachwiania, u dzieci, poczucia uznawanych dotąd wartości, ocen czy 

ideałów. Zjednywanie rodziców dla dobra uczniów jest istotne dla usprawnienia pracy 

wychowawczej w szkole. 

 

Zasady współdziałania wychowawcy z rodzicami można ująć w kilka grup: 

– motywacja – aby skutecznie współdziałać należy chcieć się zaangażować, 

– partnerstwo – podkreśla równorzędne prawa i obowiązki nauczycieli oraz 

rodziców, ale też wspólne ponoszenie odpowiedzialności, 

– wielostronny przepływ informacji – pozwala na wielokierunkowy przepływ 

informacji, który umożliwia indywidualne i zbiorowe sposoby komunikowania, 

– jedność oddziaływań – przypomina o konieczności realizowania przez szkołę 

i rodzinę zgodnych celów w pracy wychowawczej, 

– aktywna i systematyczna współpraca – wskazuje na potrzebę czynnego udziału 

i zaangażowania się w wykonywanie zadań, wynikających ze współdziałania 

wychowawcy i rodziców. 

Ważnym warunkiem skutecznego współdziałania wychowawcy z rodzicem, na 

rzecz dziecka, jest systematyczna wymiana obserwacji między nimi podczas rozmów 

indywidualnych. Niestety najpopularniejszym tematem kontaktów wychowawcy 

z rodzicami jest nieodpowiednie zachowanie dziecka. Dla rodziców pozytywne jest, gdy 

obserwują, że dziecko czyni postępy, gorzej jednak, gdy następuje gwałtowne 
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pogorszenie ocen. Rodzice tych dzieci niechętnie przychodzą do szkoły, czasem wręcz 

unikają kontaktu z nauczycielem. Słuchanie złych informacji obniża poczucie własnej 

wartości. Uważają, że nie są dobrymi rodzicami i nie mogą sprostać swojej roli, a skoro 

tak jest to nie wymyślą nic mądrego, aby sytuacja ich dziecka uległa poprawie. Ponadto 

nie mają ochoty słuchać kogoś, kto będzie im wypominał błędy, mówiąc to z pozycji 

srogiego nauczyciela, niejednokrotnie przywołując w nich odczucia z własnych lat 

spędzonych w szkole. W tym wypadku bardzo ważne jest podkreślenie przez 

nauczyciela mocnych stron dziecka np. Pani córka bardzo chętnie wykonuje gazetki 

klasowe, a dopiero później poinformować o tym, z czego nie jesteśmy zadowoleni. 

Ważne jest również wysłuchanie opinii rodzica. Wychowawca krytykując zachowanie 

ucznia ZAWSZE rani rodzica, dlatego bardzo ważne jest, aby tak poprowadzić rozmowę, 

by ten mimo wszystko uwierzył, że jest dobrym rodzicem i może osiągnąć sukces 

wychowawczy. W przeciwnym wypadku skoncentruje się na obronie dziecka i może 

przejawiać agresję lub unikać kontaktów. Trzeba pamiętać, że rodzice mają różny 

temperament i cechy charakteru, dlatego też przekazywanie informacji powinno 

odbywać się w odpowiednim miejscu i czasie, gdy nauczyciel nie jest sfrustrowany i 

zmęczony. 

 

TYPOWE POSTAWY RODZICÓW: 

 

1. Rodzic, który się awanturuje – neurotyczny ma kłopoty ze znoszeniem frustracji, na 

wszystko reaguje wybuchami wściekłości, próbuje wywrzeć presję na nauczycielu, by 

usunął źródło dyskomfortu. Sądzi, że wszystkiemu wina jest beznadziejna szkoła, a jego 

dziecko jest dobre. 

Propozycje zareagowania na relację z tym typem rodzica: 

Najlepiej w takim wypadku stanowczo i grzecznie powiedzieć: Nie będę 

z panem/panią rozmawiać w taki sposób. Chętnie pana/panią wysłucham, jeśli nie będzie 

pan/pani używać obraźliwych słów. 

2. Rodzic bierno-agresywny. Nie wyraża on swoich uczuć bezpośrednio. Jego cechą 

charakterystyczną jest bierny opór. Może on spóźniać się, zwlekać, zapominać, 

krytykować za plecami. Boi się on konfrontować z osobami, od których jest zależny. 

Nauczyciel uczy jego dziecko i rodzic nie chce zepsuć tej relacji. 

Propozycje zareagowania na relację z tym typem rodzica: 

Podczas kontaktów z takim rodzicem nauczyciel powinien jasno i precyzyjnie 

sformułować swoje oczekiwania. Dbać, aby kontrakt między nauczycielem a rodzicem 

był przestrzegany i sformułowany  szczegółowo. Jeśli zdarza się, że rodzic bierno-

agresywny wyraża gwałtowną skruchę, nie należy dopuszczać do pojawienia się 

poczucia winy, nie odrzucać skruchy, ale nie traktować jej jako usprawiedliwienia. Nie 

można atakować rodzica, ale warto odwołać się do wzajemnych zobowiązań. 
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3. Rodzic, który jest biernie-zależny. Może on idealizować nauczyciela, przypisywać mu 

jakieś nadzwyczajne umiejętności. Taki rodzic będzie dążył, aby jego relacja 

z nauczycielem była jak najlepsza. Zwraca się do wychowawcy z błahymi problemami, 

dopytuje, radzi się, tym samym zajmując nauczycielowi czas w sprawach nieistotnych 

dla dziecka i jego wychowania. Jego oczekiwania wobec nauczyciela rosną bardzo 

szybko. Całą odpowiedzialność za swoje trudności próbuje zrzucić na wychowawcę. 

Propozycje zareagowania na relację z tym typem rodzica: 

Właściwe będzie jasne określenie terminu i czasu spotkań. Nauczyciel powinien 

zaznaczyć, że wszelkie sprawy będą omawiane na wyznaczanych spotkaniach i poza 

nimi nie jest wskazane ich podejmowanie, np. telefonując do domu nauczyciela. 

Nauczyciel nie może dawać rodzicowi receptur i gotowych wskazówek odnoszących się 

do wychowania dziecka, gdyż spowoduje to niepowodzenie w kontakcie z takim 

rodzicem. Warto zaznaczyć, że to rodzic odpowiada za wychowanie, a nauczyciel służy 

pomocą i wspiera, odpowiedzialność za dziecko spoczywa jednak głównie na rodzicach. 

4. Rodzic wielkościowy. Skoncentrowany na budowaniu swojego pozytywnego 

wizerunku. Rodzic gwiazda – podczas rozmowy z nauczycielem np. odbiera telefony, 

kieruje firmą itp. Rodzice tacy uważają się za osoby bez skazy, są doskonali, oczekują 

uznania i podziwu, są sami dla siebie wyjątkowi, a swoją doskonałość „przelewają” na 

dzieci. Każdą krytyczną uwagę, pod adresem swoich pociech, traktują jako atak na 

siebie.  

Propozycje zareagowania na relację z tym typem rodzica: 

Nauczyciel powinien traktować takiego rodzica z szacunkiem, wykazać się 

cierpliwością, przyjmując ze spokojem kreowaną przez niego autoprezentację. Jeśli 

istnieje potrzeba przeciwstawienia się takiemu rodzicowi, należy odwołać się do 

własnej wiedzy, podawać konkretne dane, fakty, powoływać się na źródła, być zwięzłym 

i konkretnym w wypowiedziach. 

5. Rodzic, który ma tendencję do dramatyzowania. Bazuje na swoim przekonaniu 

o katastrofie, jaką niesie ze sobą telefon ze szkoły. Robi wrażenie zrozpaczonego lub 

podekscytowanego. 

Propozycje zareagowania na relację z tym typem rodzica: 

Prawdopodobnie taki rodzic na spotkanie z nauczycielem przyjdzie 

podekscytowany, zdenerwowany i będzie tworzył, na wyrost, wrażenie poruszonego i 

zrozpaczonego. Nie należy ulegać stanom emocjonalnym takiego rodzica, nie można też 

dopuścić do tego, aby wzięły górę uczucia nauczyciela wzbudzone przez rodzica. Należy 

chwalić i wyrażać zrozumienie dla zaangażowania rodzica w sprawy dziecka, pozwolić 

rodzicowi na wygadanie się, ale przywracać rzeczom właściwą miarę, mówiąc o faktach, 

podając informację, wyrażać zrozumienie dla zdenerwowanie, jednak wymienić czego 

informacja dotyczy. 

6. Rodzic kontrolujący. Jest osobą dążącą do panowania nad sytuacją. Wykazuje się 

zamiłowaniem do władzy i kontroli. Często jednak pod tym zachowaniem kryje się 



 
116 

niepokój i poczucie bezradności. Często, taki rodzic, wywołuje u nauczyciela uczucie 

złości. 

Propozycje zareagowania na relację z tym typem rodzica:  

Trzeba wyrazić uznanie dla zaangażowania rodzica w sprawy dziecka, trzeba mu 

zezwalać na inicjatywę, wyznaczać mu ważne zadania związane z życiem klasy i szkoły. 

Zachować tolerancję, dystans i poczucie humoru wobec zarzutów o próbie 

przejęcia kontroli przez nauczyciela. Podkreślać fakt, że rozmawia się z nim, gdyż 

docenia się jego zaangażowanie, a nauczyciel może pomóc osiągnąć dobro jego dziecka. 

7. Rodzic podejrzliwy. Ma on skłonności do obwiniania innych o powodowanie 

kłopotów, szczególnie gwałtownie reaguje na krytykę swojego dziecka, przejawia 

przesadne zaniepokojenie, że jest ono celowo krzywdzone, krytykowane czy 

wykorzystywane.  

Propozycje zareagowania na relację z tym typem rodzica: 

Takiego rodzica trzeba traktować życzliwie, uprzejmie, ale bez uległości. Należy 

informować go o faktach, ponieważ to pozwala zmniejszyć podejrzliwość. Ważne jest 

także, aby nauczyciel przyjmował do wiadomości jego zastrzeżenia, podejrzenia 

i uprzedzenia, nie negował ich, ale także nie potwierdzał. Należy zapewnić rodzica o 

swoim zaangażowaniu na rzecz jego dziecka, nawet jeśli pedagog czuje się 

niesprawiedliwie potraktowany. Ważne jest, aby przyjąć obawy i podejrzenia rodzica, 

starać się wykazać zrozumienie i wyjaśnić, że dąży się do rozwiązania konkretnej 

sytuacji dla dobra dziecka.  

8. Rodzic wycofany. To rodzic nieśmiały, zagubiony, zawstydzony, z poczuciem alienacji. 

Najprawdopodobniej takie zachowanie rodzica może wynikać z jego niskiego poczucia 

własnej wartości, płynącego z niekorzystnej, dla niego, sytuacji społecznej. Nie lubi on 

zabierać głosu na forum.  

Propozycje zareagowania na relację z tym typem rodzica:  

Trzeba uszanować prawo rodzica do wycofania i zachowania dystansu. Próby 

zmniejszenia dystansu należy podejmować stopniowo. Można podejść na korytarzu 

i zagadnąć w niezobowiązujący sposób, okazując mu dużo życzliwości, cierpliwości, 

subtelności w kontakcie. Przy każdej okazji, warto wskazywać jakąś  jedną pozytywną 

rzecz, którą zrobił rodzic, co pozwoli na stopniowe otwieranie się rodzica względem 

nauczyciela oraz na lepszą współpracę i zaufanie.  

Omawianie trudnych, bolesnych spraw z rodzicami wymaga zawsze dużego taktu 

i wiedzy pedagogicznej ze strony wychowawcy. Rodzice tylko wtedy będą zwracali się 

do nauczyciela i respektowali jego wskazania, gdy wykaże się on także dobrą 

znajomością wychowanków oraz serdecznym i życzliwym zainteresowaniem. Kultura 

osobista wychowawcy, jego rzetelna wiedza i troska o dobro dziecka ułatwią kontakty 

nawet z tymi rodzicami, którzy nie zawsze mają na nie ochotę. 

Wskazówki do indywidualnych kontaktów z rodzicem: 
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 uważnie należy słuchać tego, co rodzic ma  do powiedzenia, 

 trzeba wykazać się zrozumieniem i precyzować jego wypowiedzi, np. używać 

parafrazy, aby rodzic nie czuł się pouczany, lecz w każdym momencie rozmowy 

wiedział, czego ona dotyczy, 

 dobrze jest stosować pytania otwarte, dające rozmówcy swobodę i dopuszczające 

szeroki zakres zagadnień, np. Nie pytaj: Dlaczego Karol trzeci raz w tym tygodniu 

przyszedł bez zadania?, bo jest to pytanie zamknięte, ale raczej: Karol wydaje się 

ostatnio mniej zainteresowany nauką i pracami domowymi, co pani o tym myśli?. 

Pytania stosuj z umiarem, aby rodzic nie myślał, że jest na przesłuchaniu, 

 nie należy nigdy oceniać dziecka ani rodziny, moralizować, pouczać. Należy 

prezentować swoje prośby życzliwie, jednak stanowczo, nie starać się za wszelką 

cenę o zachowanie powagi, wizerunku osoby nieomylnej, „wszystkowiedzącej”, 

 stosowanie wyważonego żartu i humoru to doskonały sposób na rozładowanie, 

czasem napiętej, atmosfery, 

 uśmiech jest najlepszą formą kontaktu interpersonalnego, łagodzi najbardziej 

zamkniętych i nieprzejednanych rozmówców, zawsze warto z niego korzystać. 

Praca nad autoprezentacją i poprawną komunikacją pozwoli pozyskać współpracę 

wszystkich rodziców, trzeba w swoich działaniach wykazać także wiele cierpliwości 

i umiejętności do tego, aby każdy rodzic zrozumiał, jak ważna jest jego rola w procesie 

wychowania dziecka, we współpracy ze szkołą. Propozycją na pozyskanie opinie 

rodziców (aby dokonać skutecznej zmiany w postawie nauczyciela i sprostać 

oczekiwaniom rodziców) może być ankieta. Aby rodzice rzeczywiście wpływali na życie 

szkoły, należy im stworzyć odpowiednie warunki zachęty np. poprzez: 

– wpisywanie do księgi szkoły zasłużonych rodziców, 

– przekazywanie rodzicom informacji o pracy szkoły, 

– umożliwienie rodzicom prezentacji efektów swoich zainteresowań, 

– udział rodziców w imprezach szkolnych, rajdach, biwakach, wycieczkach, 

dyskotekach, 

–  założenie skrzynki kontaktowej, do której rodzice wrzucaliby np. informacje o 

oczekiwaniach wobec szkoły, a także o propozycjach pomocy, 

– organizowanie spotkań z rodzicami, 

– prowadzenie sondaży, wywiadów, w celu zebrania informacji, jak rodzice 

postrzegają szkołę. 

Dobre, wzajemne relacje zaistnieją wtedy, gdy działania nauczycieli będą czytelne 

dla rodziców, gdy nauczyciele pomogą im zrozumieć co i dlaczego dzieje się w szkole, 

jakie kompetencje mają nauczyciele, co powinien „dać” swojemu dziecku rodzic, jak ma 

go wspierać w szkolnych obowiązkach i w jego rozwoju. Warto przy tym pamiętać, że 

opinia, jaką tworzą media o nauczycielach oraz dewaluacja zawodu, powodują, że 

rodzice traktują nauczycieli z niechęcią, co nie wpływa na dobrą współpracę. Kiedy 

rodzic z takim nastawieniem pojawia się na zebraniu, bądź kontaktuje się z 

nauczycielem, który z kolei sam jest ponury i wyniosły, to tylko utwierdza rodzica w 

przekonaniu, że miał rację, że to zawód którego nie należy traktować poważnie, a 
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nauczyciel to człowiek, przed którym należy chronić dziecko. Zastosowanie metod, 

służących nawiązaniu dobrej współpracy i zrobieniu dobrego wrażenia ułatwi 

nauczycielowi pracę, ochroni przed nieprzyjemnymi następstwami relacji płynących z 

budowania złej opinii.  

 

UWAGA: Podane przykłady postaw rodziców oraz sposobów reagowania stanowią 

wybraną metodę działania. Ważne jest, aby każdy, trudny dla nauczyciela przypadek, 

omawiać indywidualnie. Wówczas dobranie i zastosowanie określonych metod 

przyniesie pożądany rezultat. Stworzona dla państwa platforma umożliwi wymianę 

doświadczeń, przedyskutowanie przypadku oraz konsultację ze specjalistą.  

 

 

Źródła inspiracji: 

1. I. Dzierzgowska, Rodzice w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i 

rodziców,  Wydawnictwo CODN, 1999. 

2. A, Kargulowa  Szkoła i dom – konkurencja czy współpraca?, [w:] A Kargulowa (red). 

Dlaczego dzieci nie lubią szkoły?, Warszawa: WS i P, 1991. 

3. W. Segiet, Rodzice, nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje, Poznań: Książka 

i Wiedza, 1999. 
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6.9. Agresja i trudne zachowania uczniów 

 

Kwiat potrzebuje słońca, aby być kwiatem, 

człowiek potrzebuje miłości, 

aby być człowiekiem 

Phill Bosmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów 

Jeden dla pokazówy palił szluga na lekcji. Nauczyciele nie widzieli albo nie chcieli 

widzieć, bo zaraz mieliby porysowane auta albo przebite opony, a po co komu taki 

problem? 

Podkarpacie: Raport CBOS: Alkohol pije młodzież, piją też dzieci 

(www.nowiny24.pl) 

Przemyśl 

Ponad 100 osób zatrzymano po starciu pseudokibiców przemyskiego klubu MKS 

Polonia Przemyśl z policją. Rannych zostało pięć osób, w tym dwóch policjantów, 

strażnik miejski i dwóch kibiców (…) Jak poinformował oficer prasowy przemyskiej 

policji Mirosław Dyjak, 35 zatrzymanych to nieletni, których przekazano rodzicom. 

Przemyśl: ponad 100 pseudokibiców zatrzymanych (www.wprost.pl) 

 

Rzeszów 

Kilka dni temu do izby wytrzeźwień w Rzeszowie policja przywiozła prosto ze 

szkoły 14-latka. Miał 2 promile. Był tak agresywny, że nauczyciele nie dawali 

sobie z nim rady. Takich pacjentów podkarpackie szpitale i izby wytrzeźwień 

mają niemal codziennie. 

Podkarpacie: Raport CBOS: Alkohol pije młodzież, piją też 

dzieci (www.nowiny24.pl) 

 

Przemyśl 

Od śmierci mojego męża córka robi co chce, nie słucha mnie, nie szanuje. Całymi 

nocami chodzi gdzieś z podejrzanymi typami, potem zawsze jakiegoś ściąga do 

domu, siedzą, piją alkohol. Bóg jeden wie co jeszcze robią. 

Marta, lat 40,  matka zamieszkała w Przemyślu 
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Agresja i trudne zachowania uczniów są problemem trudnym do rozwiązania 

w szkole. Jednakże nauczyciele spotykają się z takimi zachowaniami i zobligowani są 

swoją funkcją do przeciwdziałania takim przypadkom. 

Czym jest agresja i przemoc i jak im przeciwdziałać? 

Agresję można określić jako świadome działanie, które może mieć na celu 

wyrządzenie komuś szeroko rozumianej szkody – fizycznej, psychicznej lub materialnej. 

Jej charakterystyczną cechą jest używanie przez kogoś siły fizycznej lub psychicznej 

wobec osoby o zbliżonych możliwościach, mającej zdolność skutecznej obrony. Agresja 

jest często, lecz nie zawsze, sposobem wyrażania złości. W szczególnych warunkach 

agresja może przeradzać się w przemoc. 

Przemoc to wykorzystanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, 

emocjonalnej, społecznej, duchowej). Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba 

słabsza (ofiara) poddana jest, przez dłuższy czas, negatywnym działaniom osoby lub 

grupy osób silniejszych (sprawcy przemocy). 

Jaki jest powód rosnącej patologii wśród młodzieży? Coraz więcej młodych zatraca 

się w używkach, sięga po alkohol i narkotyki. Coraz częściej dochodzi do utarczek i 

aktów wandalizmu. Niepokojącym jest, że to zjawisko z roku na rok coraz bardziej się 

nasila. Z czego rodzi się owa patologia? Bójki kibiców, rabunki, napady, akty dewastacji 

cudzego mienia, postępująca alkoholizacja coraz młodszych osób. Czy to efekt 

zaniedbania rodziców czy też może wpływ rówieśników? Jaki wpływ ma środowisko, 

w którym młodzież dorasta, na ich późniejsze zachowania? 

Przyczyn zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży jest wiele. Warto pamiętać, 

że nic nie dzieje się bez przyczyny i „ofiary są dziećmi ofiar”, co w bezpośredni sposób 

sugeruje, że zarówno ludzie młodzi, jak i ci którzy są już dojrzali, zostali nauczeni 

zachowań, które nie zawsze rozumieją. Zazwyczaj tkwią one w: 

 środowisku rodzinnym, 

 środowisku rówieśniczym, 

 sytuacjach urazowych, 

 czynnikach biologicznych. 

 

ŚRODOWISKO RODZINNE 

Każdy z nas nabywa w domu rodzinnym szereg zachowań. To pierwsze miejsce i 

środowisko, z którego dziecko wyciąga wzorce. To rodzice powinni zaspokoić wszystkie 

potrzeby dziecka (fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji, miłości, 

szacunku, samorealizacji) oraz zapewnić wszechstronny rozwój, stworzyć jasny system 

norm, uczyć jak dobrze radzić sobie w otaczającym świecie, wiary w siebie, 

samodzielności, odpowiedzialności. Niestety coraz częściej zdarza się, że rozwój 

polityczno-gospodarczy (który determinuje pogoń za pieniądzem, także emigrację 

zarobkową) wpływa na rozluźnienie więzi rodzinnych i tworzenie się zjawiska 
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osierocenia emocjonalnego. Dzieci są pozostawiane same sobie, nierozumiane, 

traktowane powierzchownie w rozmowach i osobistym kontakcie. 

Dysfunkcje w rodzinach mają negatywny wpływ na zachowania uczniów: 

 alkoholizm lub inne uzależnienie, 

 choroba psychiczna, 

 przemoc fizyczna lub psychiczna, 

 emocjonalna nieobecność rodzica/chłód emocjonalny, 

 czynne odrzucenie i dewaluowanie dziecka, 

 nadużycia emocjonalne, czyli używanie dziecka przez dorosłego do zaspokajania 

swoich potrzeb emocjonalnych, 

 stawianie wymagań nieadekwatnych do rozwoju i możliwości dziecka,  

 przerost sztywnych wymagań nad okazywanie miłości i czułości, 

 nadopiekuńczość i nadmierna kontrola, 

 liberalny lub autokratyczny system wychowania, 

 brak konsekwencji w wychowaniu. 

Rodziny dysfunkcyjne są zamknięte, zakłamane, panuje w nich zaburzona 

komunikacja oparta na czterech podstawowych zasadach: 

– nie myśl (zakaz korzystania ze swojego rozsądku w ocenianiu sytuacji), 

–  nie ufaj (nakaz podtrzymywania dysfunkcyjnych relacji w rodzinie), 

–  nie mów (nakaz podtrzymywania tajemnicy rodzinnej), 

–  nie czuj (zakaz wyrażania prawdziwych emocji). 

Dziecko w takiej sytuacji przeżywa trudne emocje: bunt, złość, wściekłość, lęk, 

strach, panikę, przerażenie, smutek, żal, rozpacz, czuje się gorsze, niewiele warte, 

bezradne. Uczy się do tych uczuć przystosować i najczęściej żyje w niezdrowym 

kompromisie, polegającym na przetrwaniu za cenę rezygnacji z własnych potrzeb. 

Dziecko utrwala w sobie złe zachowania, które pozwalają na poradzenie sobie w 

trudnych sytuacjach kosztem zdrowia, satysfakcjonujących relacji z innymi, emocji, 

dobrej samooceny. W takiej sytuacji uczniowie podświadomie prowokują u 

rówieśników i nauczycieli znane z domu reakcje, bo tylko z takimi potrafią sobie 

poradzić. Inaczej mówiąc: stwarzają sobie sytuacje, które znają (choć są one dla nich 

destrukcyjne), by poczuć się bezpieczniej. Bezpieczeństwo daje dziecku zachowanie, 

które zna, które nie jest mu obce, np. uczeń będzie zachowywał się agresywnie, gdyż 

doświadczając ciągle w domu takiego traktowania uznaje to za naturalny stan i sposób 

nawiązywania relacji z drugim człowiekiem. 
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Dzieci pozbawione opieki i uwagi, skazane są na zabawy w samotności, w wypadku 

spędzania czasu na grach komputerowych, pozbawione są także możliwości nauczenia 

się funkcjonowania w przyjętych, poprawnych relacjach interpersonalnych. Najczęściej 

oceniają siebie źle lub bardzo dobrze, mając nieadekwatne do realiów poczucie własnej 

wartości. Inne osoby są według nich lepsze niż oni sami lub, na wyrost, godne zaufania, 

co może powodować sytuacje wykorzystywania i wyśmiewania. Mogą też traktować 

innych ludzi  jako bezwartościowych, odtrącając ich i poniżając. 

Wirtualny świat staje się dla młodzieży alternatywą relacji z drugim człowiekiem. 

Młody człowiek szuka w nim, szczególnie w okresie dorastania, akceptacji, zrozumienia, 

możliwości podzielenia się swoimi poglądami czy też zainteresowaniami. Jednak takie 

funkcjonowanie spłyca sposób postrzegania innych, możliwość nawiązania poprawnych 

relacji, okazania emocji. Niestety coraz częściej młodzież, w krzyku poszukiwania siebie, 

w okresie dorastania, zwraca się ze swoimi problemami do nieznanych osób 

funkcjonujących anonimowo na portalach, czatach czy blogach. W takich momentach 

często nie otrzymują wsparcia lub są pozbawieni prawdziwych doznań z obcowania z 

drugim człowiekiem, tj. z mimiką, trzymaniem się za rękę, wspólnym przeżywaniem 

emocji. W rezultacie młodzi ludzie funkcjonują w oparciu o wyuczoną sztuczną relację 

opartą na wyrachowaniu, braku zrozumienia zachowań czy obojętnym traktowaniu 

uwag. 

Wbrew pozorom takim osobom potrzeba autorytetów, osób odznaczających się 

umiejętnością słuchania, uwagą skierowaną na rozumienie ich inności oraz 

zainteresowań i empatii. 

Ważne, w roli nauczyciela 50+ i szkoły, jest w tym wypadku stworzenie 

środowiska otwartego na ucznia i jego emocje. Środowiska, które próbując nawiązać 

kontakt z rodziną uświadamia jej obowiązki. Współczesny nauczyciel, obarczony 

paragrafami, informującymi czego mu nie można bardziej niż co można, często staje się 

wykonawcą procedur, zapominając o swym powołaniu do roli wychowawcy, powiernika 

i mentora działań, które pozostają na zawsze w pamięci ucznia, gdy ten będzie 

dokonywał późniejszych wyborów. 

Pomocne jest także, przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych 

z trudną sytuacją w szkole udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

 Czy jest to naprawdę trudny uczeń czy to są moje problemy w pracy?  

 Czy trudność, z którą się zmagamy leży po stronie ucznia czy sytuacji w jakiej się 

znajduje? 

 Czy zachowanie ucznia nie jest projekcją moich słabości lub mojej złości w danym 

momencie czy dniu? 

Przeanalizowanie każdej sytuacji, pod tym kątem, pozwoli nauczycielowi na 

zachowanie obiektywizmu i sprawiedliwe podejście do szukania rozwiązań. 

Niestety z wielu przyczyn i w każdym zawodzie zdarzają się człowiekowi błędy w 

odbiorze określonych sytuacji. Stres i napięcie może powodować szybką reakcję, 
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nieproporcjonalną do sytuacji i nasilającą zachowania agresywne. Warto znaleźć, przed 

podjęciem każdego działania tzw. chwilę na spokojną analizę zastanego stanu rzeczy. 

 

ŚRODOWISKO RÓWIEŚNICZE 

Ważną potrzebą w życiu młodego człowieka, ujawniającą się w wieku dojrzewania, 

jest przynależność do grupy. W tym okresie kontakty z rówieśnikami stają się 

najważniejsze. Zdarza się, że uczeń, który nie miał i nie ma zaspokojonych przez rodzinę 

potrzeb psychologicznych, szuka ich realizacji na zewnątrz i trafia do grupy 

kontrkulturowej, przestępczej czy też do sekty, która wyznaje wartości, sprzeczne z 

ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Są też uczniowie tak bardzo pragnący być w 

danej grupie rówieśniczej w klasie, że rezygnują z nauki, ambicji i dążeń, zmieniają 

swoje zachowanie, podporządkowując się zasadom przyjętym przez tę grupę, która 

rzadko potrafi ocenić jego potrzeby i problemy oraz potraktować w sposób korzystny 

dla jego rozwoju. 

 

SYTUACJE URAZOWE 

Uraz to sytuacja, często traumatyczna, z którą dziecko nie potrafi sobie poradzić 

emocjonalnie. Może ona być związana z zagrożeniem fizycznym lub zagrożeniem 

podstawowych potrzeb psychologicznych. Powtarzające się urazy skutkują 

powstawaniem nieprawidłowych sądów o rzeczywistości oraz stereotypowych 

zachowań w różnych obszarach funkcjonowania ucznia: 

 relacjach z dorosłymi, 

 relacjach z rówieśnikami, 

 ustosunkowaniu do zadań, 

 obrazu samego siebie. 

 

CZYNNIKI BIOLOGICZNE 

Trudności w zachowaniu mogą być warunkowane czynnikami biologicznymi, do 

których zaliczamy: 

 uszkodzenia struktury mózgu, 

 nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego, 

 posiadanie nieprawidłowej osobowości, charakteryzującej się niedorozwojem w 

zakresie tzw. uczuć wyższych oraz niskim poziomem lęku, 

 zaburzenia dynamiki procesów nerwowych, objawiające się w sferze 

motorycznej, poznawczej i emocjonalnej. Przybierają one postać 

nadpobudliwości psychoruchowej lub zahamowań. 

Wśród przyczyn agresji wśród uczniów warto przeanalizować także te, które mają 

bezpośredni związek ze szkołą: 
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 hałas, mała przestrzeń i ograniczona ruchliwość, 

 czas spędzony głównie w sposób ukierunkowany, 

 stała sytuacja oceny i narzucony z góry porządek, 

 zbyt dużo wymagań bez uwzględnienia potencjału i możliwości, 

 brak docenienia i podkreślenia wysiłków dzieci, 

 niesprawiedliwość w ocenianiu i traktowaniu uczniów, 

 mało uwagi poświęconej rozładowaniu napięć, 

 nuda i schematyczność podczas lekcji, 

 zbyt wiele sytuacji bez możliwości wyboru, wycofania się z pracy grupy, 

 anonimowość uczniów, wychowanków, nauczycieli i wychowawców, 

 zbyt liczne klasy, grupy, 

 ogólny standard budynku, wystrój pomieszczeń (zbyt mało lub zbyt dużo 

bodźców), oświetlenie, otoczenie. 

Przyczyny wynikające z relacji nauczyciel – uczeń: 

 chłód emocjonalny nauczycieli w stosunku do uczniów, 

 niewłaściwy sposób komunikowania się nauczyciela z uczniem (poniżanie, 

ośmieszanie, straszenie, podkreślanie władzy), 

 agresja i przemoc dorosłych na terenie szkoły, 

  rozwiązywanie konfliktów dorośli – dzieci metodami siłowymi, 

  relacje oparte tylko na wymaganiach bez nagradzania i wzmacniania 

pozytywnego zachowania dzieci. 

Wyeliminowanie bądź ograniczenie wielu z wymienionych przyczyn stanie się 

wstępem do działań profilaktyki przeciwdziałania przemocy i agresji. Ponadto 

uwzględnienie ich pozwoli zrozumieć przyczyny agresywnej postawy ucznia i znaleźć 

możliwości przeciwdziałania takim zachowaniom.  

 

Co czuje uczeń – sprawca agresji  Co myśli uczeń – sprawca agresji  

 
Jestem ważny.  
Czuję swoją siłę.  
Jestem zadowolony, bo mogłem się 
zemścić.  
Jestem zadowolony, wreszcie coś się dzieje 
i nie jest nudno.  
Jestem wściekły, mogę się wyładować na 
kimś, kto się nie broni.  
Trochę mu współczuję, ale inni też tak 
robią.  
Złości mnie, że on jest taki niezdarny, 
ciapowaty.  

 
Dlaczego mam przestać – inni też tak robią.  
Jemu się należało.  
Zemszczę się za to, że jest mi źle.  
Nie wiem, co mógłbym inaczej zrobić.  
Wiem, że robię źle, ale to robię.  
Wreszcie zwrócę na siebie uwagę.  
Nudzę się, to mam zabawę.  
Nie widzę w tym nic złego – nie widzę, by 
ktoś cierpiał.  
Dorośli udają, że nie widzą – to nie ma 
problemu.  
Inni to akceptują – nikt go w klasie nie lubi.  
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 Gdyby to było złe, to bym miał jakąś karę.  
 

 

 

 Przykład ankiety, pomagającej określić zachowanie ucznia: 

Arkusz obserwacji zachowań agresywnych ucznia  

Imię i nazwisko ………….........……………………… klasa …………............………..  

Nauczyciel zna ucznia …….............................................................. 

Data wypełnienia ………….............................................................….  

Proszę określić na skali czterostopniowej natężenie każdej z wymienionych cech 

zachowania występujących u ocenianego dziecka. Przy ocenie należy brać konkretne, 
naprawdę zaobserwowane formy i sposoby zachowania.  

Cyfra „0” oznacza najniższy stopień natężenia danej cechy – zdecydowany jej brak. Cyfra 

„3” oznacza najwyższy stopień natężenia danej cechy – zdecydowanie posiada daną 

cechę zachowana. Pozostałe cyfry są ocenami pośrednimi. Wybraną cyfrę należy zakreślić 

kółkiem.  

1) W sytuacjach konfliktowych nie stroni od przemocy fizycznej  

0 1 2 3 

2) W przypadku konfliktu z kolegami wyżywa się na słabszych  

0 1 2 3  

3) Siłą wymusza coś na kolegach  

0 1 2 3  

4) Lubi dominować, górować nad innymi  

0 1 2 3  

5) Odgraża się kolegom  

0 1 2 3  
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6) Skarży na kolegów  

0 1 2 3  

7) Bije kolegów, szturcha i popycha  

0 1 2 3  

8) Kiedy nie podoba mu się zachowanie kolegów, otwarcie ich krytykuje  

0 1 2 3  

9) Skłóca innych po to, by patrzeć, jak się biją  

0 1 2 3  

10) Rozsiewa plotki o kolegach  

0 1 2 3  

11) Kiedy jest zły, krzyczy na kolegów  

0 1 2 3  

12) Cieszy się, gdy inny uczeń poniesie porażkę czy spotka go coś przykrego  

0 1 2 3  

13) Używa w stosunku do kolegów przezwisk i obraźliwych słów  

0 1 2 3  

14) Nie ufa żadnemu koledze  

0 1 2 3  

15) Drwi z kolegów  

0 1 2 3  

16) Niszczy przedmioty należące do innych  

0 1 2 3  

17) Jest niezadowolony, gdy ktoś z kolegów jest w czymś lepszy od niego  

0 1 2 3  

18) Wdaje się w słowne sprzeczki i utarczki  

0 1 2 3  

19) W trakcie sprzeczek mówi podniesionym głosem, krzyczy, używa wulgaryzmów  
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0 1 2 3  

20) Rozgniewany trzaska drzwiami, uderza pięścią  

0 1 2 3  

21) Reaguje krzykiem na upomnienie, zwracanie na niego uwagi  

0 1 2 3  

22) Gdy ktoś go uderzy – oddaje  

0 1 2 3 
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 Propozycje, które nauczyciel może „przetestować” w praktyce: 

  

 Opisz zachowanie, na które nie wyrażasz zgody. Jest to sygnał, że dokładnie 
rozpoznajesz i rozumiesz niewłaściwe zachowanie. Równocześnie dajesz uczniom 
możliwość jego zmiany: – Karol, nie zgadzam się na to, byś dokuczał Kasi. Przezywanie, 
popychanie i wyśmiewanie jest właśnie dokuczaniem. Rozumiem, że jesteś wściekły i 
potrzebujesz spokoju. Jednak bardzo nie podoba mi się to, co zrobiłeś. Nie zgadzam się na 
takie zachowanie.  
  

 Odwołaj się do kontraktu zawartego z klasą, przypomnij, że wszyscy zgodzili 
się go respektować: – Umówiliśmy się, że nie będziecie się bić ani przezywać. Każdy uczeń 
naszej klasy poświadczył to swoim podpisem. Ty, Karolu, również.  
 
 Powiedz jak się czujesz, gdy uczeń zachowuje się niewłaściwie. Szczerze 
powiedz, co ci przeszkadza, co martwi, co sprawia przykrość, irytuje: – Martwi mnie, że 
bywasz agresywny... Jest mi przykro, że nie respektujesz wspólnych ustaleń... Jestem 
wstrząśnięta i zła, gdy bijesz koleżankę.  
 
 Sformułuj oczekiwanie, wymaganie czy żądanie wobec agresywnego ucznia, 
klasy. Uczyń to spokojnie, bez agresji, ale bardzo stanowczo: – Oczekuję, że przemyślisz 
swoje zachowanie wobec Kasi. Czy chcesz coś zrobić wobec koleżanki? Daję ci 5 minut na 
podjęcie decyzji – ważne, aby określić, co, kiedy, gdzie i jak się stanie. Jeśli uczeń nie 
może znaleźć rozwiązania, można mu zaproponować swoje.  
 
 Powiedz uczniowi, jakie poniesie konsekwencje nagannego zachowania. 
Przywołana sankcja powinna być adekwatna do przewinienia, możliwa do wykonania i 
zgodna z prawem: – O tym, co się stało, muszę powiadomić twoich rodziców... Zgodnie z 
naszym kodeksem ucznia otrzymasz upomnienie wychowawcy. Jeśli takie zachowanie się 
powtórzy, możesz liczyć się z naganą dyrektora, a nawet karnym przeniesieniem do innej 
klasy.  
 
 Zastosuj sankcję, podkreślając jednocześnie, że to uczeń swoim postępowaniem 
doprowadził do takich konsekwencji. W żadnym wypadku nie wycofuj się na tym etapie, 
choćby agresor przepraszał czy nagle zmienił zachowanie. Konsekwencja nauczyciela 
jest bardzo ważna, gdyż daje możliwość zmiany agresywnego zachowania.  
 

Przykład:  
 
Ewelina powtarza klasę I w gimnazjum. Jest uczennicą bardzo zbuntowaną, nie uznaje zasad narzucanych 
jej, jak twierdzi, „odgórnie”. Rówieśnicy się jej boją, bo jest agresywna, wulgarna, zaczepna, lubi się 
odgrażać, ma na swoim koncie kilka bójek. 

W szkole ma tylko dwie koleżanki, dla których jest niewątpliwym wzorem do naśladowania. Razem 
stanowią „babską bandę”. Ewelina podczas lekcji zachowuje się w następujący sposób: leży na ławce, bawi 
się telefonem komórkowym, głośno komentuje słowa nauczyciela i kolegów, nie pisze, spaceruje po klasie 
– a kiedy zechce, to opuszcza ją bez pozwolenia. Potrafi zrzucić kolegę z krzesła, powiedzieć do koleżanki:  

- A ty k…., co się tak na mnie gapisz?  
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Nauczyciele nie darzą jej sympatią, wzbudza w nich złość i poczucie bezradności. Ewelina to czuje i swym 
zachowaniem prowokuje nauczycieli do wybuchu, by potem z miną niewiniątka stwierdzić:  

- Ja nic nie robię, to pani się niepotrzebnie złości i krzyczy na mnie. Pani mnie nie lubi i dlatego tak krzyczy. A 
co ja takiego zrobiłam, ja nie przeszkadzam.  

We wtorek na lekcję geografii przyszła na zastępstwo nauczycielka, która do tej pory nie miała 
„przyjemności” z Eweliną. Dziewczynka weszła na zajęcia 3 minuty po dzwonku. Jak zwykle nie 
powiedziała dzień dobry ani przepraszam, tylko:  

- O ! kto pani jest?  

Klasa w śmiech. Nauczycielka wstała zza biurka, jednym gestem uciszyła uczniów, podeszła do Eweliny i 
wyciągnęła rękę:  

- Beata Kowalska jestem. W tym tygodniu mam w twojej klasie lekcje geografii. A ty kim jesteś?  

Ewelinę zamurowało, bezwiednie wyciągnęła rękę i wyszeptała:  

- Ewelina Zetowska.  
 
Nauczycielka uśmiechnęła się: 

- Miło mi, teraz siadaj na swoje miejsce. Mam nadzieję, że w czwartek na geografię się nie spóźnisz. Byłoby mi 
przykro rozpoczynać lekcję bez ciebie.  

Ewelina usiadła. Klasa ze zdziwieniem bacznie ją obserwowała. Ewelina:  

- No, co się tak, dupki, gapicie, przywalić wam?  

Wstała, podbiegła do Piotrka i uderzyła go w plecy. Nauczycielka opanowanym, ale podniesionym głosem:  

- Ewelina, stój! Dziewczyno, tak nie można! Rozumiem, że nie lubisz, jak ktoś się tobie przygląda, ale nie 
możesz być agresywna. Nie pozwalam na takie zachowanie. Podejdź do mnie.  

Ewelina podeszła.  

- Usiądź przy moim stoliku i spróbuj się uspokoić. A my, kochani – zwróciła się do klasy – pracujemy dalej.  

Ewelina do końca lekcji nie spojrzała ani na nauczycielkę, ani na klasę. Siedziała cicho, ale nie pracowała. 
Gdy zadzwonił dzwonek nauczycielka podeszła do dziewczynki i szeptem poprosiła:  

- Zostań, proszę, chcę chwilę z tobą porozmawiać.  

Gdy uczniowie opuścili salę, nauczycielka rozpoczęła rozmowę:  
Ewelino, zaniepokoiła mnie twoja tak gwałtowna reakcja. Co cię tak zdenerwowało? Nie chciałabym, abyś 
miała przykrości w szkole z powodu irytacji i takich agresywnych wybuchów, a to jest nieuniknione, jeżeli tak 
będziesz się zachowywała. Czy mogę ci w czymś pomóc? 

Komentarz:  
 
 Nauczycielka była świadoma, że uczeń, który zachowuje się agresywnie, 
wyrządza krzywdę przede wszystkim sobie. Rozumiała, że jego agresja wynikała z lęku 
przed porażką, odrzuceniem, utratą pozycji w grupie. Usłyszała w agresywnym 
zachowaniu krzyk: Pomóż mi mniej się bać!  

 Jednoznacznie poinformowała ucznia, że zauważyła przekroczenie normy. 
Wyraziła swoją niezgodę na jego zachowanie. Pokazała klasie, że nie chowa głowy w 
piasek, że nie boi się stosować do obowiązujących zasad, że dostrzega i piętnuje tego 
typu „występki” i jest w swym postępowaniu konsekwentna.  
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 Nie wychowywała ucznia, bo za to odpowiedzialni są jego rodzice. Zadbała jednak 
o to, aby ten przestrzegał reguł, co można uznać za pośrednie wychowywanie w 
poszanowaniu dla prawa.  

 Weszła w osobową relację z uczniem, przekazała własne emocje, jak również 
zainteresowała się jego przeżyciami. Nie pozwoliła, by złość kierowała jej 
postępowaniem. Nie dała się sprowokować.  

 Zadbała o bezpieczeństwo ucznia i jego prawa, nie ośmieszyła go w oczach 
rówieśników, nie podważyła pozycji w klasie.  

 Okazała uczniowi zainteresowanie i szacunek.  

 Oceniała zachowanie, a nie ucznia – człowieka.  

 Zasygnalizowała konsekwencje, jakie poniesie/może ponieść uczeń za swe 
agresywne zachowanie.  
  
 Stworzyła platformę komunikacyjną, która jest szansą na „dogadanie się” z 
uczniem, na powolną, ale systematyczną zmianę jego zachowania z nieakceptowanego 
na aprobowane.  
 Każdy przypadek wymaga indywidualnego traktowania, ponieważ źródła agresji 
mogą być różne i tym samym sposoby działań nie mogą być zawsze takie same. Nie 
można podanego przykładu traktować uniwersalnie to duży błąd.  
 Przedstawiona sytuacja dotyczy interwencji bezpośredniej, bieżącej, 
krótkoterminowej. Jednak uważny nauczyciel nie poprzestaje tylko na tym. Jeśli 
naprawdę chce pomóc w zmianie sposobu bycia i zachowania się ucznia, musi zadać 
sobie trud wnikliwego odszukania prawdziwej przyczyny jego zaburzonego 
funkcjonowania, zmienić sposób myślenia o uczniu, określić metody korygujące 
nieakceptowane zachowanie, podjąć współpracę z rodzicami (o ile jest to możliwe), z 
pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. A to z kolei wymaga czasu, zmusza do 
wielu rozmów z uczniem i jego rodzicami, konsultacji z nauczycielami i pedagogiem 
szkolnym.  
 
GRY KOMPUTEROWE – jeden z  czynników wpływających na wzrost poziomu 

agresji i zachowań aspołecznych wśród młodzieży i dzieci  

 

Warto omówić w tym miejscu wpływ rozwoju techniki i łatwość dostępu do gier 

komputerowych, które prowadzą do uzależnienia i dewaluacji wartości wśród 

młodzieży.  

„Zabawa w zabijanie” wpływa na psychikę dzieci i młodzieży, kształtuje postawy: 

hedonistyczną, konsumpcyjną – „mieć’, wpływa na ich fikcyjną, wysoką samoocenę. 

Powoduje bierność, brak osobistego odniesienia i oceny rzeczywistości.  Gracze, żyjąc w 

świecie wirtualnym, przeżywają niepokój i poczucie zagrożenia płynące, w ich 

przekonaniu, z realnego świata. Im więcej korzystają z agresywnych gier, tym bardziej 

wzrasta ich zapotrzebowanie na przemoc i nasilenie postawy „mieć’. 

Podobnie jak w przypadku oglądania telewizji, dochodzi tu do zjawiska desensytyzacji. 
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Częste oglądanie przemocy i udział w wirtualnej agresji powoduje przekonanie o 

powszechności takich zachowań i nie budzi poczucia winy. Jednak mechanizm ten, w 

przypadku gier komputerowych, działa silniej. Kiedy podczas oglądania telewizji i scen 

przemocy młody człowiek tylko „styka się” z przemocą stosowaną przez innych to 

podczas angażowania się w gry komputerowe sam dokonuje „wirtualnej przemocy”. 

Konsekwencją mechanizmu desensytyzacji, jakiej można się spodziewać, będzie 

pojawienie się, w młodym człowieku, tolerancji wobec przemocy. On ją „ćwiczy”, grając 

w gry, co powoduje,, ze w życiu społecznym nie odczuwa już przykrych uczuć 

związanych z jej pojawianiem się. Uodpornił się, ćwicząc wielokrotnie swój mózg.  

Może się to również łączyć z brakiem pomocy i litości dla ofiar. 

Niewrażliwość moralna w połączeniu z agresywną postawą prowadzą do psychopatii, a 

osobowość charakteryzującą się takimi cechami określa się mianem osobowości 

antyspołecznej. 

Dużą rolę odgrywają rodzice, którzy rzadko stymulują dzieci do aktywności 

fizycznej, często sami, nieświadomie podsuwają im możliwości związane z komputerem. 

Podczas zajęć zostałam zapytana przez pewnego ojca: Jak można pomóc dziecku  5-

letniemu – uzależnionemu od komputera. Było to tym bardziej zaskakujące, gdyż 

dotyczyło dziecka, które w tym wieku nie mogło samo poznać działania komputera. 

Zostało mu to przekazane tylko i wyłącznie przy udziale rodzica.   

Obecnie obserwuje się większy odsetek rodziców, którzy sami zgłaszają się do 

psychologa z prośbą o pomoc w zainicjowaniu terapii u dziecka uzależnionego od 

komputera. Jak sama nazwa wskazuje, uzależnienie ma określone objawy, które rodzic, 

zauważa, niestety dopiero po odstawieniu czynnika uzależniającego, w tym przypadku 

komputera. Pewna matka zgłosiła problem swojego syna, kiedy przypadkiem wyłączono 

im w domu prąd na kilka dni. Jej syn, gimnazjalista, nie mogąc korzystać z komputera, 

obarczył matkę odpowiedzialnością za ten stan rzeczy. Przekazywane argumenty 

dotyczące braku prądu, usprawiedliwiające rodzica, spowodowały wybuch agresji i 

stany apatyczno-depresyjne. Matka chłopaka przyznała, podczas konsultacji, że nigdy 

nie była świadoma, że jej syn może posunąć się do takich zachowań. Z dobrze uczącego 

się dziecka, grzecznego, usłużnego syna, przerodził się, jak sama określiła, w kogoś kogo 

ona nie zna i  kogo się boi. Takich sytuacji jest bardzo wiele. Olbrzymi wpływ na 

zahamowanie takich zdarzeń ma profilaktyka działań. Wielu rodziców i nauczycieli 

oczekuje pomocy od poradni i specjalistów, niestety często w sytuacji kiedy jest już za 

późno, aby zatrzymać procesy działające na dziecko. Ważne jest, aby w szkołach istniały 

programy informujące rodziców o konsekwencjach, ale także możliwościach jakie niesie 

za sobą rozwój techniki. Młodzieży i dorastających dzieci nie da się odizolować od 

świata techniki i postępu. Zawsze jednak można wprowadzić działania, które będą 

kontrolowały proces i informowały zarówno uczniów, jak i rodziców o istotnych 

aspektach związanych z używaniem techniki – w tym komputera.  

Konsekwencje łatwego dostępu do cudów techniki w społeczeństwach  

rozwijających się są bardzo duże. Dzięki nim mamy m.in. bardzo łatwy dostęp do wielu 
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informacji. Jednak,  jak pisze Kazimierz Pospiszyl następuje również psychopatyzacja 

naszych czasów, w której ogromną rolę odgrywają media. "Dzieci komputerowe" są 

przeciwieństwem dzieci preferujących postawy "być", czyli nastawionych na własny 

rozwój, poznawanie świata i działania prospołeczne. Nauczyciele, którzy stosują 

komputery w procesie kształcenia, stwierdzają wzrost aktywności umysłowej, 

zainteresowań poznawczych dzieci. Towarzyszą temu, niestety, zjawiska negatywne. Na 

lekcjach przedmiotów przyrodniczych spada zainteresowanie rzeczywistym zjawiskiem, 

a wzrasta fascynacja animacją, modelowaniem i symulacją. Coraz rzadziej na lekcjach 

przeprowadzane są eksperymenty, które zmuszają ucznia do obserwacji, wysuwania 

wniosków i uogólniania ich w oparciu o teorie rządzące prawami przyrody. "Pewien 

czternastoletni chłopiec napisał program, który symuluje prawo Hooke'a, poznane przez 

niego teoretycznie na lekcji fizyki, opisujące rozciąganie stalowej sprężyny" (M. Sawicki, 

2000). Jednak uczeń nigdy nie rozciągnął sprężyny. 

UWAGA: Rozdział ma na celu zwrócenie uwagi na problem i zainspirowanie do 

działania. Ważne jest,  aby każdy przypadek omawiać indywidualnie. Nie można na 

podanych przykładach opierać wszystkich działań. Prowadzony projekt i stworzona 

platforma umożliwią państwu konsultowanie możliwości i technik pracy z uczniami 

agresywnymi i uzależnionymi od gier i możliwości komputerowych. 

 

Sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole: 

1. Organizowanie cyklicznych spotkań z dziećmi  i młodzieżą, najlepiej w  niezbyt 

licznych grupach, pozwalających na zapoznanie się ze skutkami zachowań 

agresywnych, ale także plusami jakie wynikają z poprawnego zachowania 

względem innych osób. 

2. Organizowanie wyjść do placówek, które organizują szeroko rozumianą pomoc 

społeczną, aby uczniów uwrażliwiać na potrzeby innych ludzi. 

3. Angażowanie uczniów w pomaganie innym oraz, co bardzo ważne, nagradzanie 

ich za działania względem potrzebujących. 

4. Stwarzania sposobności do kontaktów indywidualnych z wychowawcą, 

pedagogiem, psychologiem, umożliwiającym uczniom dzielenie się problemami. 

5. Działanie zawsze, kiedy wiemy, że w rodzinie dziecka dochodzi do zachowań 

agresywnych – przemocy. Nie można tłumaczyć, że to minie, że to nie jest sprawa 

szkoły, pomoże psycholog, są od tego inne instytucje, itd. Niestety potem jest za 

późno, a efekty złego traktowania dziecka w rodzinie przenoszone są na 

rówieśników, a co najgorsze, powodują spustoszenie i urazy u samego dziecka. 

 

Typowe działania interwencyjne szkoły mogą obejmować:  

– oddzielenie ofiary od sprawcy,  

– udzielenie wsparcia ofierze przemocy,  

– ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków, zabezpieczenie 

dowodów,  
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powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy,  

– powiadomienie dyrektora szkoły, odpowiednich organów – zależnie od sytuacji.  

poinformowanie o dalszym postępowaniu i konsekwencjach wobec dziecka,  

– wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy (zastosowanie 

konsekwencji regulaminowych), 

– praca nad zmianą postawy ucznia agresora, np. zobowiązanie go do zaprzestania 

takiego postępowania, rozmowa z pedagogiem, zawarcie kontraktu,  

– objęcie pomocą psychologiczną ewentualnych świadków, zagwarantowanie im 

dyskrecji, 

– monitoring sytuacji.  

UWAGA! Każda szkoła powinna, w ramach swoich struktur, opracować procedury 

postępowania w sytuacjach trudnych.  

 

Proszę pamiętać, że ustawy ulegają zmianie. Powinny być monitorowane przez szkołę i 

konsultowane z określonymi organami. Poniżej podane są przykłady paragrafów, 

odnoszących się do zachowań agresywnych:  

 

Podstawa prawna:  

§ Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze 
zm.) – art. 157; art. 216; art. 217  

§ Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 
89, poz. 555 ze zm.) – art. 60 § 1; art. 304 § 2  

§ Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz.U. z 2002 r. nr 11, poz. 109) 

§ Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 
674 ze zm.) – art. 6  

§ Rozporządzenie MENiS z 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i 
organizacji pomocy psychologiczno- -pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 11, poz. 114) – § 2, § 15 

 

Źródła inspiracji: 

1. B. Urban  Dewiacyjne zachowania młodzieży, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2000. 

2. A. Domaradzka  Skąd tyle agresji?, Edukacja i dialog, nr 3, 2002. 

3. T. Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole, Warszawa: Instytut Wydawniczy 

PAX, 2000. 

4.  J. Strelau, Psychologia, t. I, wyd. I, Gdańsk: GWP, 2000. 

5. K. Pospiszyl, Agresja w gimnazjum, studium porównawcze, Pedagogika Społeczna, 

Artykuł, 2009. 

6. K. Pospiszyl  Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów 

oddziaływa, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2010. 
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6.10. Psychologiczne funkcjonowanie zespołu klasowego 

 

Przyczyną doświadczania 

licznych trudności i niepowodzeń 

edukacyjno-wychowawczych jest 

niewłaściwe funkcjonowanie 

zespołu klasowego. Brak wiedzy i 

umiejętności z zakresu 

psychologicznego 

funkcjonowania zespołów może 

utrudniać rozwiązywanie 

konfliktów klasowych, 

zrozumienie uczniów czy jego 

integrację. Jednym z kluczowych 

aspektów rozumienia zespołu i 

zachodzących w nim procesów 

jest świadomość jego dynamiki i zachodzących w nim procesów. Poniżej zostaną 

omówione wybrane elementy funkcjonowania zespołu pozwalające na lepsze radzenie 

sobie z grupą klasową. 

Zespół klasowy w ujęciu systemowym 

Każdy organizm, rodzina, zespół roboczy, każda grupa, klasa szkolna – tworzą 

system. W każdym systemie wszystkie osoby, należące do niego, działają w nim 

i integrują go na nieskończoną ilość sposobów. Dlatego jest czymś więcej niż sumą jego 

części składowych. Każdy pojedynczy uczeń posiada swoje własne mocne i słabe strony. 

Członkowie klasy są jednak czymś więcej niż tylko sumą pojedynczych jej uczniów. 

Tworzą system, który jest czymś więcej niż sumą osób je tworzących, ponieważ: 

 uczestnicy w grupie zachowują się inaczej niż poza nią, 

 uczestnicy komunikują się ze sobą inaczej niż z nauczycielem, 

 ta sama metoda w jednej grupie sprawdza się, a w innej nie, 

 z każdym uczestnikiem grupy osobno można inaczej rozmawiać niż wtedy, gdy są 

razem. 

Każda pierwsza lekcja z daną klasą jest również początkiem nowego systemu. 

W tej fazie bardzo duży wpływ ma nauczyciel. Jednym z elementów rozumienia 

procesów psychologicznych podczas lekcji i ich wpływu na jej przebieg są zależności 

wynikające z rozwoju grupy. 

Wyróżnia się 4 fazy rozwoju grupy, które oddziałują na przebieg działań grupy. 

I FAZA - ORIENTACJI 

W fazie tej uczestnicy klasy starają się zdobyć informacje, często nieświadomie, na 

temat: 
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 Jaką rolę powinienem tutaj odgrywać? 

 Na kogo powinienem mieć wpływ i komu powinienem się podporządkować? 

 Kto tutaj ma władzę? Kto wpływa na przebieg pracy grupy? 

 Na ile mogę być otwarty, w jakim stopniu mogę uzewnętrznić w tej grupie moje 

emocje, poglądy? 

W tej fazie kontakt jest ostrożny, każdy stara się wybadać innych, jest 

powściągliwy, wybiera wyczekującą postawę. Brak jest jeszcze informacji, panuje obcość 

wobec innych uczestników, znające się osoby skupiają się wokół siebie, przez co wnoszą 

niepewność pozostałych i konkurencję. Dochodzą skąpe lub różnorodne informacje 

o osobach i stylu pracy prowadzącego. Uczestnicy w bardzo różny sposób odbierają obcą 

jeszcze sobie przestrzeń (budynek, jego pomieszczenia, salę, w której przebywają). 

Uczniowie badają sytuację i siebie nawzajem, kontakty między nimi są poprawne i na 

ogół dość powierzchowne. Faza ta charakteryzuje się następującymi cechami: 

 uczniowie uczą się funkcjonowania klasy, 

 rzadko dochodzi w tej fazie do podejmowania ryzyka lub wyraźniejszych wystąpień 

(pozornie cichy uczeń może w kolejnej fazie okazać się kandydatem na lidera i osobą 

dominującą w grupie), 

 otwarcie nie podkreśla się różnic między uczniami, szuka się podobieństw, unika 

konfliktów, 

 w przeżyciach wielu uczniów dominuje pytanie czy będę zaakceptowany przez klasę, 

 uczniowie określają swoje miejsce w strukturze klasy, 

 uczniowie podejmują osobiste decyzje: komu zaufać, na ile można się otwarcie 

wypowiadać, do kogo mogę się zbliżyć, w jakim stopniu warto się zaangażować, 

szukają możliwości otrzymania wsparcia i akceptacji, 

 niektórzy uczniowie usiłują radzić sobie z trudnymi emocjami, próbując wpływać na 

sytuację, narzucając grupie swój sposób pracy i wzajemnego kontaktowania się, 

 czasem dają się zauważyć szczególne zachowania i manifestacje, 

 uczniowie wykazują zdezorientowanie i jednocześnie starają się okazywać pewność 

siebie, 

 zaczynają się pojawiać etykietki – kujon, pozer, itp. 

Problemy, jakie mogą się pojawić w fazie orientacji: 

 słabe zaangażowanie i bierność ze strony uczniów, 

 nieufność, lęk przed innymi i opór, 

 uczniowie mogą zachowywać anonimowość przed klasą, która nie pozwala na 

wyraźne interakcje. 

 

 

II FAZA - RYWALIZACJI 

Uczestnicy grupy dyskutują ze sobą, sprzeczają się, rywalizują, pokazują chęć 

zaimponowania, „zajmują swoją osobą dużo przestrzeni”, itp. 
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Taka walka o nieformalne przywództwo ma zawsze miejsce, jest tylko bardziej lub 

mniej widoczna. Także wtedy, gdy grupa ma formalnego prowadzącego - nauczyciela, 

wyłaniają się z niej nieformalni szefowie. Czasami grupa wykazuje aktywność w tym 

kierunku, by przetestować formalnego szefa-nauczyciela. 

Najczęściej rolę nieformalnego szefa przejmuje osoba ze skłonnościami do 

dominacji, o wysokim potencjale energii i zaangażowana w osiągnięcie nieujawnionych 

celów grupy. Jeśli taka osoba jest wspierana i akceptowana przez grupę, wtedy staje się 

tzw. wyrazicielem opinii. Jest ona bliżej grupy i może mieć dużo władzy. 

Sposób w jaki nauczyciel będzie traktował takiego nieformalnego szefa ma duży 

wpływ na układ władzy i harmonię w grupie. Jeśli nauczyciel da takiej osobie funkcję 

rzecznika grupy, to stanie się ona osobą wspierającą, a nie dezorganizującą proces 

grupowy. 

W tej fazie wzrost poczucia bezpieczeństwa w klasie sprawia, że pojawiają się 

następujące zachowania: 

 pojawienie się konfliktów, ujawnienie się antagonizmów między uczniami (walka 

o pozycję), 

 uczniowie czują się na tyle bezpiecznie, że mają odwagę ujawnić uczucia, które 

wcześniej bali się okazywać, 

 pokazują się wyraźniej zarysowane cechy osobiste i możliwości poszczególnych 

uczniów. 

 

III FAZA – UPORZĄDKOWANIA I ZORGANIZOWANIA 

Po uporządkowaniu problemu przewodzenia grupie, następuje jej 

uporządkowanie, tzn. jasny jest już podział ról, uzgodnione są cele, widoczne są granice 

i możliwości, jest gotowość do podejmowania zadań. 

W zależności od potrzeb społecznych klasy w fazie tej wyszczególniają się 

określone role grupowe. Istotne jest to, że ta sama osoba w różnych grupach może 

przybierać różne role. 

Typowe role w grupach (oprócz roli nieformalnego lidera): 

Lider dominacji (buntownik lub ekspert) 

Próbuje przejąć przywództwo, narzucać cele lub reguły funkcjonowania 

i wypowiadania się. Podporządkowuje sobie innych. Jeśli klasa nie akceptuje jego 

statusu, często podporządkowuje sobie kilkoro „wyznawców” i tworzy podgrupę, na 

ogół destrukcyjną lub wycofaną. W pierwszej fazie rozwoju klasy inni uczniowie chętnie 

przyjmują działania lidera dominacji, gdyż im też zależy na jak najszybszym wyjaśnieniu 

sytuacji. 

Lider sympatii (mediator) 
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Dostarcza kolegom oparcia, okazuje im ciepło i zrozumienie. Wczuwa się 

w nastroje innych ludzi, ma tendencje opiekuńcze. Chroni przed zachowaniami 

agresywnymi. 

Błazen 

Koncentruje uwagę na sobie przez opowiadanie humorów. Źle toleruje napięcie, 

potrafi też wyczuwać je w klasie i robi wszystko, żeby je rozładować. W pierwszej fazie 

jest potrzebny klasie i na ogół jest przez nią akceptowany. 

Kozioł ofiarny 

Przyciąga agresję klasy. Uczniowie, niekiedy z powodu jego odmienności, 

szczególnie się nim interesują. Pełni rolę zastępczego obiektu agresji, staje się obiektem 

ataków, drwin, żartów. Charakteryzuje go specyficzny brak wrażliwości na nastrój 

grupy, źle odczytuje sygnały innych ludzi, kiedy okazują oni wobec niego dystans, 

zniecierpliwienie, złość. 

Prymus 

Pragnie podporządkować się wszelkim zaleceniom i oczekiwaniom nauczyciela 

i kolegów, usiłuje je niekiedy przewidywać i odczytywać z niewerbalnych sygnałów. 

Walczy o akceptację, wyróżnienie lub usiłuje ochronić się przed obojętnością, 

odtrąceniem. 

Outsider (olewacz) 

Pozostaje na uboczu, jest odrzucany lub izolowany przez kolegów. Klasa 

w początkowej fazie może włożyć wiele energii we włączenie kogoś takiego w swoją 

pracę, poznanie go, przekonanie do wypracowywanych norm. Jeśli outsider nie 

odpowiada na te wysiłki, klasa rezygnuje, ogranicza kontakty z outsiderem, przestaje na 

niego liczyć. 

Wyraziciel nastrojów grupowych 

Szczególnie wrażliwie odbiera przeżywane w klasie emocje i dążenia. Trafnie 

potrafi je wyrazić w sposób werbalny i niewerbalny. Jest barometrem emocjonalnym, 

jeśli coś ważnego się dzieje, warto go obserwować. 

Stabilizator emocji grupowych 

Trafnie interpretuje znaczenie wydarzeń w klasie i określa je na poziomie 

poznawczym, dystansując się od silniejszych uczuć. 

Strażnik norm 

Przestrzega norm moralnych i innych, np. norm kontraktu. Dba o to, aby nikt nie 

został niesprawiedliwie potraktowany. Wzbudza poczucie winy w innych uczestnikach. 

Sierotka 
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Okazuje bezradność, niezdecydowanie. Chętnie przyjmuje ochronę przed krytyką 

czy irytacją innych osób. Demonstruje liczne dolegliwości, trudności w kontaktach 

interpersonalnych, niemożliwość wykonania zadań. 

Szalone dziecko 

Z wdziękiem wyraża rozmaite pragnienia i impulsy, także takie, które nie mają 

szans na akceptację. Może demonstrować zachowania rebelianckie, dyskretnie 

podtrzymywane przez grupę. Zyskuje sympatię, gdyż często ujawnia pragnienia, które 

przejawiają także inni, lecz nie chcą ich ujawniać. 

Krytykant 

Kwestionuje poczynania prowadzącego i grupy. Uruchamia w klasie krytyczne 

myślenie grupy. 

 

 

IV FAZA - WSPÓŁRACY 

Przeżycie i przejście przez pierwsze trzy fazy powoduje przejście do czwartej fazy 

współpracy. O ile w poprzednich fazach energia skierowana była na utworzenie grupy, 

znalezienie wspólnych celów, na tyle teraz  trzeba wciąż decydować, w jakim stopniu 

powstałą energię/potencjał grupy należy rozdzielić między: 

 pracę nad wspólnymi zadaniami grupy, 

 utrzymanie dobrej integracji, 

 zaspokojenie indywidualnych potrzeb. 

Dogodna sytuacja w grupie oznacza, że indywidualne cele współgrają ze 

wspólnymi zadaniami grupy. 
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6.11. Budowanie zespołu klasowego i integracja klasy 

 

W większości istniejących zespołów klasowych ma się do czynienia z ustalaniem 

pewnych kontraktów, związanych z celami i normami funkcjonowania. Istnieje na ten 

temat większe lub mniejsze porozumienie. Na przykład między uczniami pracującymi 

wspólnie nad projektem istnieje porozumienie na temat samego projektu, jego 

przeznaczenia, ogólnej idei, podziału zadań, itp. Poniżej przedstawiono matrycę 

opisującą funkcjonowanie zespołu klasowego, grupy w oparciu o dwa wymiary: zaufanie 

i porozumienie. 

 

ZAUFANIE I POROZUMIENIE W MAŁYCH GRUPACH 

 porozumienie brak porozumienia 

zaufanie WSPÓŁPRACA 

 

KONFLIKT 

 
brak zaufania UKŁADNOŚĆ ROZPAD 

 

Pionowo umieszczone zostały parametry emocjonalne: zaufanie i brak zaufania, 

które odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu zespołu klasowego, w 

odniesieniu do stopnia zaufania poszczególnych osób, do siebie nawzajem i do całej 

grupy. 

Najczęściej mamy do czynienia z grupami, w których funkcjonuje pewien poziom 

porozumienia, natomiast istnieje w nich bardzo niski poziom zaufania. Klasy tego typu 

cechuje układność. Istnieje bardzo powierzchowna integracja grupy przejawiająca się 

w opowiadaniu żartów, plotek, omawianiu bieżących spraw itp. Wzajemne emocje, 

ustosunkowanie, opinie i oceny są skrzętnie ukrywane i blokowane. Im bardziej, zresztą, 

są ukrywane, tym mniejszy jest poziom zaufania. Grupa wyraźnie unika problemów 

kontrowersyjnych, konfliktowych. W przypadku pojawienia się takich spraw członkowie 

klasy usiłują je tuszować, na przykład żartem. 

Zwiększone poczucie zaufania w zespole klasowym powoduje sytuację 

zwiększonego poczucia bezpieczeństwa. Wtedy znacznie łatwiej jest poruszać 

zagadnienia kontrowersyjne i konfliktowe. W sprzyjającym klimacie w sposób jawny i 

otwarty mogą uwydatniać się konflikty dotyczące funkcjonowania grupy. Dopuszczalne 

jest tutaj jedynie pozytywne rozwiązanie konfliktu, polegające na pełnym skorzystaniu z 

możliwości otwartego wyrażania swoich poglądów, wysłuchania opinii innych osób, 

rozwiązania zaistniałych między uczniami problemów. 

Po tej fazie zespół klasowy znajduje się w sytuacji, w której istniał wysoki poziom 

zaufania jednocześnie zawiązane zostało na tej podstawie nowe porozumienie. Ustalone 

zostały na nowo normy grupowe, a klasa zaczyna funkcjonować na głębszym poziomie 

porozumienia określanego tutaj „współpracą”. 



 
141 

Następne pole, nazwane na schemacie „rozpad", znajduje się w miejscu, w którym 

nie ma zarówno porozumienia, jak i zaufania. 

Początkowo istnienie jakiejkolwiek grupy oznacza istnienie pewnego, wstępnego 

i być może powierzchownego, porozumienia. Jeżeli w tej sytuacji rośnie poziom 

nieufności, maleje też poczucie bezpieczeństwa członków klasy, zwiększa się zaś ich 

wewnętrzne napięcie i niezadowolenie. Jeżeli utrzymywany jest jednak stan układności 

(a więc blokowana możliwość swobodnego wyrażania emocji i opinii), może dojść do 

jawnych konfliktów, nieporozumień a nawet rozpadu (zmian klasy przez ucznia). 

Powyższy schemat przedstawia w jaki sposób nauczyciel może dążyć do 

stworzenia zespołu klasowego funkcjonującego w oparciu o współpracę. Działania, 

które należy podjąć, powinny być realizowane w oparciu o zwiększanie zaufania i 

porozumienia wśród uczniów. Należeć do nich będzie aranżowanie odpowiednich 

sytuacji wychowawczych i dydaktycznych ułatwiających przebieg procesu grupowego. 

Kształtowanie pracy w klasie powinno tak wyglądać, by płynnie dochodziło do: 

 kształtowania jak największej ilości więzi osobistych, 

 utożsamiania się uczniów z klasą, do budowania jej spójności, 

 rozwoju umiejętności współpracy, 

 uczenia się otwartości, zwłaszcza w nazywaniu i radzeniu sobie z napięciami 

i konfliktami, 

 uczenia się udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych. 
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6.12. Kontrakt 

 

Przykładem działania, polegającego na zbudowaniu zespołu klasowego, jest 

propozycja skonstruowania kontraktu na pierwszych lekcjach klasy gimnazjalnej 

i stworzenie demokratycznej społeczności. 

Celem zawarcia kontraktu byłoby określenie zasad funkcjonowania, w którym 

uczniowie sami mogliby określić: 

 jakie zasady powinny obowiązywać w klasie, 

 jakie będzie postępowania wobec osób, które nie stosują się do tych zasad. 

Samo opracowanie zasad może wyglądać w różnorodny sposób: 

 praca w podgrupach (podkomisjach), regulujących określone obszary 

funkcjonowania, a następnie dyskusja nad propozycjami, 

 samodzielne spisanie na kartkach propozycji wprowadzenie określonych regulacji 

a następnie wrzucenie ich do „kapelusza” i po wylosowaniu omówienie każdego z 

nich, 

 wspólne zastanowienie się, czego członkowie klasy mogą potrzebować od innych, 

by czuć się w niej dobrze i bezpiecznie. 

Dobrze, aby w społeczności obowiązywały poniższe zasady: 

 członkami społeczności są wszyscy członkowie klasy i nauczyciel-wychowawca 

(w zależności od podjętej decyzji mogą być zaproszeni do tej społeczności inni 

nauczyciele, współpracujący z daną klasą), 

 celem społeczności jest pomoc i wspieranie rozwoju jej członków, 

 udział w społeczności może być wyłącznie dobrowolny i wymaga uznania jej 

zasad, 

 warunkiem dobrego funkcjonowania społeczności jest pełna otwartość, szczerość 

i odpowiedzialność jej członków, 

 społeczność podejmuje wszystkie decyzje, dotyczące życia i pracy w danej grupie, 

 każdy członek społeczności ma prawo wypowiadać się swobodnie na temat 

wspólnych spraw, 

 każdy członek społeczności ma prawo zwołać zebranie klasy i zgłosić do 

rozpatrzenia problem, 

 społeczność sama ustala wszystkie zasady i reguły, które w niej obowiązują, 

 zasady te obowiązują zarówno jej członków, jak i nauczycieli, 

 społeczność może ustalić podstawowe zasady, które obowiązują i nie mogą być 

odwołane, 

 społeczność okresowo omawia i ocenia funkcjonowanie wszystkich jej członków 

(również nauczycieli), 

 społeczność może, w określonych sytuacjach, zawiesić wspólnie ustalone zasady 

i uprawnienia. 
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Spisane zasady stanowią swoisty kontrakt, konstytucję klasową, do której powinni 

stosować się uczniowie. Dzięki uporządkowaniu reguł tworzy się bazę do dalszej 

integracji zespołu klasowego. Jest to, tak naprawdę, pierwszy element długiego procesu. 

W dalszej kolejności nauczyciel powinien podejmować kolejne działania 

ukierunkowujące na wzmocnienie integracji. Działania takie może podejmować podczas 

wycieczek szkolnych, w czasie lekcji wychowawczych lub przedmiotowych. 
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7. Uwarunkowania społeczne wpływające na specyfikę 

wychowania i nauczania 
 

7.1. Środowisko lokalne 

 

Praca nauczycieli w sposób bezpośredni dotyczy realizacji zadań w środowiskach 

lokalnych. Oparta jest na współpracy z gminą, grupami wyznaniowymi, kołami 

działającymi w regionie, ale przede wszystkim kształci uczniów wywodzących się z 

danego środowiska i współpracuje z ich rodzicami. 

W wielu przypadkach sami nauczyciele są obywatelami tych wspólnot, grup 

i środowisk. Znają osobiście rodziców dzieci, często są ich bliższymi lub dalszymi 

sąsiadami. Taka sytuacja może powodować zarówno wiele pozytywnych, jak i 

negatywnych, dla wychowania dziecka aspektów. Nauczyciel znający rodzinę dziecka, 

posiada o niej informacje, które pomagają mu w działaniach wychowawczych, np. 

sytuacje związane z patologią w danej rodzinie, informacje te może wykorzystać, aby 

pomóc uczniowi i zrozumieć jego trudności w nauce. Jednak obok aspektów 

pozytywnych pojawia się także sytuacja w której rodzic, znający nauczyciela prywatnie, 

może chcieć wykorzystać tę znajomość, np. kontaktując się z nim poza szkołą, prosząc o 

lepsze traktowanie dziecka, wykorzystując prywatne informacje o nauczycielu i 

przekazywać je innym, wszczynać nieporozumienia, czuć się mniej zobowiązany do 

współpracy (ze względu na prywatne powiązania). Wymienione kwestie nie pomagają 

nauczycielowi, a stanowią problem i wymagają dużego wyczucia i zachowania 

odpowiedniego dystansu. 

Nauczyciele ucząc w danej szkole, są także często angażowani w życie społeczności 

lokalnej przez udział w festynach, spotkaniach lokalnych, obchodach itd. Są także 

współtwórcami spotkań i inicjatyw promujących dane miejsce. Z racji uczestniczenia w 

życiu lokalnym powinni starać się także promować w nim działania szkoły. 

Typowymi działaniami wchodzącymi w zakres promowania placówki oświatowej 

jest: 

– przekazywanie informacji prasie lokalnej i podtrzymywanie dobrych stosunków 

z mediami działającymi w regionie, 

– inicjowanie przedsięwzięć promocyjnych w Internecie (strona www, adres e-

mail), 

– organizowanie działań skierowanych do lokalnej społeczności np. akademie, 

imprezy rozrywkowe i sportowe, uroczystości kościelne itp., 

– opracowywanie środków identyfikacji firmy (logo szkoły, wizytówki, papier 

firmowy), 
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– wydawanie gazetki szkolnej, 

– organizowanie spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnej. 

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym musi być prowadzone w sposób 

uczciwy i solidny. Nie można dopuścić do sytuacji, w której szkoła prezentuje agresywną 

i męczącą dla odbiorcy informację. Trudno wówczas oczekiwać pozytywnych reakcji ze 

strony otoczenia. Dlatego tak ważne jest przemyślane i zaplanowane działanie, które 

ułatwi funkcjonowanie nauczyciela i ułatwi mu pracę dydaktyczno – wychowawczą. 

 

7.2. Sytuacje społeczne (rozwód, wolny związek, emigracja – zjawisko 

eurosierot, rozluźnianie więzi rodzinnych, alkoholizm w rodzinie, sieroctwo, 

półsieroctwo uczniów) a praca nauczyciela 

 

Sytuacje społeczne takie jak:  rozwód, wolny związek, emigracja – zjawisko 

eurosierot, rozluźnianie więzi rodzinnych, alkoholizm w rodzinie, sieroctwo, 

półsieroctwo uczniów są tematami bardzo obszernymi i wymagają niejednej publikacji, 

aby  wyczerpać każdy z nich. Poniżej opisane zjawiska zostały potraktowane wybiórczo i 

odniesiono je tylko do uczniów i ich funkcjonowania w szkole. Ważne jest, aby nie 

traktować podanych w tej publikacji wiadomości jako konkretnych i skończonych, gdyż 

miejsce i możliwości tego podręcznika nie pozwoliły na wyczerpujące ich opisanie. W 

tym celu podano do każdego opisanego zagadnienia źródła inspiracji. Znajdą tam 

państwo obszerniejszy opis zagadnień.  

Ważne jest, aby pamiętać, że podane przykłady nie mogą odnosić się nigdy w 

sposób jednoznaczny do znanych państwu przypadków. Każdą trudną sytuację należy 

omówić indywidualnie, do czego został stworzony portal, na którym możliwa jest 

wzajemna wymiana doświadczeń oraz konsultacja ze specjalistą.  

 

ROZWODY 

Z powodu rozstania rodziców dzieci czują żal, poczucie krzywdy i bezradność. 

Jeżeli dochodzi do sytuacji, gdy jedno z rodziców wyprowadza się, dziecko zaczyna 

tęsknić za nim. Wzmaga się też lęk przed tym, że opuszczą go również ci członkowie 

rodziny, z którymi mieszka na co dzień. W różny sposób dzieci przeżywają rozwód 

rodziców w danym etapie rozwoju. 

Wiek 7–10 lat 

To czas dużych zmian w życiu dziecka, większej aktywności, samodzielności, 

poszerzania zainteresowań, wielu osiągnięć. Dziecko zaczyna uczestniczyć aktywnie 

w życiu grupy rówieśniczej, a przynależność do niej i jej akceptacja stają się dla niego 

bardzo ważne. W swoim otoczeniu znajduje autorytety wśród osób dorosłych 

(nauczyciel lub trener). Zaczyna ono przejawiać pierwszy krytycyzm wobec rodziców 

oraz świadomość odmienności swoich poglądów. 
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Reakcje dzieci, takie jak złość i gniew, wyrażane są zwykle poprzez krytykę, 

zwracanie uwagi, dokuczanie. Nasilają się one w sytuacji rozwodu. Mogą gniewać się na 

rodzica, który odszedł (nawet jeśli nie jest on winien rozpadowi związku) i wchodzić 

w koalicję z drugim rodzicem. 

Przejawiają próby manipulacji, wciągania opiekuna do rozgrywek przeciw 

drugiemu z rodziców, na którego są złe. Będąc w tym wieku nie mogą zrozumieć, 

dlaczego rodzice rozstają się i nie chcą też przyjąć logicznego tłumaczenia, zakładając, że 

ono w ogóle nie istnieje. Może pojawiać się zdolność do okrucieństwa, ranienia 

rodziców, przy jednoczesnym nadmiernym zamartwianiu się o nich i pragnieniu 

wspierania ich. 

W związku z rozstaniem rodziców w dziecku pojawia się gniew, który może być 

wyrażany poprzez używanie ostrych, obraźliwych słów, konflikty z rodzicami czy 

młodszym rodzeństwem. Dzieci mogą obwiniać i wyrażać silną złość wobec rodzica, 

którego uważają za „sprawcę rozstania” albo wręcz całkowicie go odrzucać. 

W szkole dziecko, przeżywające rozstanie rodziców, może zachowywać się 

agresywnie wobec rówieśników, nauczycieli i innych osób. Taka agresja jest próbą 

rozładowania nagromadzonej złości lub próbą karania kogoś w „zastępstwie” winnego 

rodzica. Pojawia się też wstyd w związku z tym, co stało się w ich rodzinie i wycofanie 

się z dotychczasowej aktywności. Dzieci uciekają w swoje fantazje i unikają rozmów na 

temat swojej sytuacji m.in. z powodu chęci ochrony rodziców. 

Wszystkie wymienione reakcje są formą nieradzenia sobie przez dziecko z zastaną 

sytuacją. Ważne jest aby, w ramach możliwości, nauczyciel porozmawiał na osobności 

z takim dzieckiem. Wyjaśnił mu, że rozumie jego sytuację, że będzie starał się go 

wspierać i że zawsze może zgłosić się do niego, jeśli dozna krzywdy lub będzie chciało 

wyrazić swój żal. 

Wiek 12–16 lat 

Okres dojrzewania, to wiek w którym nasila się wrażliwość na swoim punkcie 

(wyglądu, akceptacji rówieśników, zainteresowania płcią przeciwną). Dorastające dzieci 

ujawniają silną potrzebę przynależności do grupy rówieśniczej. Chcą być akceptowane, a 

rozwód rodziców może powodować wyśmiewanie ich sytuacji, co powoduje postawę 

wycofania. Występuje także skłonność do podejmowania impulsywnych działań i 

„odporność” na racjonalne argumenty. Reakcje na rozwód rodziców tej grupie wiekowej 

mogą być różne. 

Może to być gwałtowna i histeryczna reakcja lub postawa wycofania i pozorny 

brak reakcji. Mogą się zdarzyć ucieczki z domu, wchodzenie w nieodpowiednie 

środowiska, spadek aktywności, zamykanie się w sobie. Częste jest silne zaprzeczanie i 

wypieranie trudnych zdarzeń, skierowanie aktywności na osiąganie wysokich wyników 

w nauce lub sporcie (aby zagłuszyć niewygodne emocje).  Przeżywana burza hormonów 

potęguje odczucie żalu, złości, odtrącenia. Młody człowiek czuje się nie zrozumiany, 

pozostawiony samemu sobie. 
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Częstym zjawiskiem jest wykorzystywanie, przez młodych ludzi, sytuacji rozwodu 

do załatwienia swoich spraw: uzyskanie większej swobody na wyjścia z przyjaciółmi, 

wracanie późno do domu, tolerancji dla wagarowania częstych zwolnień z lekcji.  

Krytycyzm wobec rodziców nasila się gwałtownie, zwłaszcza w sprawach dotyczących 

ich nowych partnerów. 

 

 

Emigracja – zjawisko eurosierot, rozluźnianie więzi rodzinnych 

 

Zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce w bezpośredni sposób wpłynęły na 

funkcjonowanie rodzin i panujące w nich relacje. Z efektem tych zmian nauczyciele 

stykają się na co dzień, próbując pracować z uczniami dotkniętymi np. zjawiskiem 

sieroctwa emigracyjnego. Szukanie sposobów na radzenie sobie z tymi zmianami 

związane jest z analizą danego zjawiska. 

 

Nie trzeba nikogo przekonywać, że dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebni 

są rodzice. Kiedy z powodu zaspokojenia potrzeb materialnych, jedno lub oboje 

rodziców opuszcza rodzinę, dziecko odczuwa pustkę i staje się sierotą (w kontekście 

spustoszenia jakie ma miejsce w jego psychice z powodu braku rodzica). 

 

 

 

 

  

 

 

Definicja eurosieroctwa z „Biuletynu Informacyjnego” Rzecznika Praw Dziecka, 

brzmi następująco: „Mianem eurosieroctwa psychologowie określają zjawisko 

pozostawiania w kraju dzieci przez rodziców wyjeżdżających za granicę (...), zdaniem, 

dzieci, pozbawione stałego kontaktu nawet z jednym z rodziców, czują się jak sieroty”. 

Brak opieki rodziców skutkuje obniżeniem poziomu kontroli rodzicielskiej, a co za 

tym idzie rozluźnieniem dyscypliny. Często opiekę nad dzieckiem przejmują wówczas: 

 dziadkowie, którzy pozwalają wnukom na wiele więcej niż rodzice, gdyż trudno im 

stawiać przed dziećmi wyraźne wymagania. Najczęściej nie potrafią egzekwować 

od dziecka wykonania pracy domowej, chodzenia do szkoły, przestrzegania zasad 

panujących w szkole. Wynikać może to z faktu, że zostali postawieni w sytuacji 

piastowania opieki nad wnukami, a zmiany jakie zaistniały w szkole od momentu 

wychowywania przez nich swoich dzieci zmieniły się i nie znają panujących 

Z danych GUS wynika, że Polskę zamieszkuje 38,2 mln obywateli. Demografowie 

oszacowali, że po 2004 roku ubyło aż 1 mln Polaków. Polacy wyjechali za granicę 

w poszukiwaniu pracy i możliwości zarobkowania, pozostawiając część swoich 

rodzin, w tym dzieci, w kraju. 

Na chwilę obecną nie ma  dostępnych danych określających dokładny poziom 

eurosieroctwa tylko dla  terenu Podkarpacia. 
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obecnie reguł. Dziadkom często jest też żal pozostawionych dzieci i dlatego nie 

chcą ich karać i kontrolować. W efekcie dziecko ma poczucie, że jest „centralną 

osobą w rodzinie”, 

 starsze rodzeństwo, dla którego wychowywanie brata czy siostry, też jest 

problematyczne, bo sami nie są wystarczającym autorytetem dla dziecka. Zadania 

wychowawcze często przerastają ich możliwości, nie radzą sobie oni z 

egzekwowaniem stawianych zasad, 

 ciocie, wujkowie, opiekunowie płatni, którzy nie są traktowani przez dziecko, 

a szczególnie dorastające dzieci, jako osoby bliskie. Tym samym, nie słuchają ich 

upomnień, nie chcą podlegają zasadom przez nich ustalonym. 

Dodatkowo, proces wychowawczy komplikuje się, gdy przyjeżdżający co jakiś czas 

ojciec lub matka, mając poczucie winy wobec dziecka, rekompensuje mu swoją 

nieobecność, „pozwalając na wszystko”, zamiast wychowywać. 

Efektem eurosieroctwa i braku opieki jest wagarowanie, zaniedbywanie nauki, 

porzucanie szkoły, wcześniejszy kontakt z alkoholem, używanie narkotyków 

i wchodzenie w środowiska patologiczne i ponadto: zachwiana psychika, agresja, niska 

samoocena, trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, nieufność. 

Dzieci, które czują się opuszczone, odreagowują, szukając okazji na złagodzenie 

swojej goryczy. Nie przykładają się do nauki, bywają agresywne zarówno w stosunku do 

pedagogów, jak i kolegów i koleżanek. Tłamszą w sobie złe uczucia, wybuchając od czasu 

do czasu dla chwilowego odreagowania. Dzieje się tak dlatego, że dzieci, których rodzice 

wyjechali, rzadko mają dobrą opiekę. 

Dziecko potrzebuje kontaktu z rodzicem i nie ma osoby, która w stu procentach 

może mu ją zastąpić, zaspakajając potrzebę bezpieczeństwa. 

Trudno, bez udziału rodziców, podjąć w tej sytuacji odpowiednie, dla ucznia, 

środki zaradcze. Szkoła może otoczyć opieką i zwrócić uwagę na potrzeby dziecka 

jednak nie ma możliwości, aby zaspokoić u dziecka potrzebę bliskości rodziców/rodzica. 

Wiele rodzin wyjeżdża w celach zarobkowych, gdyż sytuacja w Polsce na rynku 

pracy jest trudna. Z czasem wyjeżdzający mogą tracić chęć i pragnienie  powrotu do 

kraju. Często w takich sytuacjach wybierana jest potrzeba zaspokajania potrzeb 

materialnych, niestety rzadko potzreby emocjonalne dzieci, które zostały pozostawione 

w kraju. 

Nauczyciel, w tym nauczyciel 50+, może próbować zwrócić uwagę tych rodziców 

(podczas umówionych spotkań) na negatywne skutki ich wyjazdu, które pojawiają się 

u dzieci. Dobrym sposobem, w tej sytuacji, będzie życzliwa rozmowa, prowadząca do 

uświadomienia, że szkoła nie ma możliwości zaspokojenia tęsknoty, a co za tym idzie –

potrzeby bezpieczeństwa jaką dziecku daje rodzic. Nie przyniesie także zadowalającego 

dla nauczyciela skutku rozmowa prowadzona w tonie nakazów, zakazów i pouczania. 

Rodzic, który wyjechał za granicę, w celach zarobkowych, może czuć się atakowany, że 

nauczyciel wypomina mu nieobecność, którą on rozumie jako zaspokojenie potrzeb 
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rodziny. Dojdzie wówczas do konfliktu wartości i nauczyciel nie osiągnie zamierzonego 

skutku, a rodzic pozostanie z poczuciem krzywdy, niezrozumienia, co nie rozwiąże 

problemów dziecka. 

W przypadku oporu ze strony rodziców, nauczyciel zobowiązany jest skorzystać 

z innej pomocy, której schemat funkcjonowania przedstawia wykres poniżej. 

Interdyscyplinarne badania nad eurosieroctwem w Polsce w latach 2004–2010 i pomoc 

instytucji w jego rozwiązywaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instytucje świadczące pomoc rodzinie, na równi z pracą szkoły, mają obowiązek 

wpływać na poprawę funkcjonowania dziecka w rodzinie. Nauczyciel nie ma możliwości 

przejąć całkowitej odpowiedzialności za dziecko i jego bliskich. Warto, aby pamiętał, że 

może, a często powinien zwrócić się o pomoc do innych instytucji, scedować na nich 
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sytuacje, które wymagają dużej ilości czasu i zaangażowania, którego nauczyciel 

prowadząc nauczanie po prostu nie posiada. 

 

 

Alkoholizm w rodzinie ucznia  

 

Rodzina z problemem alkoholowym to taka, w której jedna osoba pije w sposób 

przynoszący szkodę. Alkoholik dostarcza członkom rodziny problemów życiowych, 

finansowych i uczuciowych, co sprawia, że wszystkich dotyczy, szeroko rozumiany, 

problem alkoholowy.  

Rodzina alkoholowa jest rodziną dysfunkcyjną, którą charakteryzują cztery 

podstawowe cechy: 

– zamknięcie – skłania do izolacji, odosobnienia. Rodzina przestaje zapraszać 

innych z obawy przed tym, co mogą zastać. Dominuje w niej uczucie wstydu. Nie 

odwiedza innych z obawy przed tym, jak zachowa się alkoholik. Dzieci nie 

zapraszają kolegów. Nie zwracają się o pomoc. Rodzina chroni te przykre 

tajemnice jak skarbu. Kontakty z innymi są coraz bardziej powierzchowne i 

konwencjonalne. 

– zakłamanie – nie wolno głośno mówić, że tatuś się upił – tylko zawsze, że tata źle 

się czuje lub mama jest zmęczona. Omija się niewygodny temat. Wstyd i lęk każą 

ukrywać prawdę nawet przed samym sobą. Członkowie rodziny nie rozmawiają 

ze sobą na temat alkoholu, jakby nie było z nim żadnego problemu. 

– brak wzajemności – nikt nikomu nie pomaga, każdy jest egoistą, myśli tylko o 

sobie. Członkowie rodziny nie dają sobie oparcia w trudnych chwilach lub 

występuje nadopiekuńczość. Brak wzajemności w rodzinie alkoholowej 

powoduje poczucie krzywdy, które nawarstwia się latami, powoduje utratę 

zaufania do ludzi, poczucie braku własnej wartości, 

– sztywny podział ról – ogólny typ reagowania na świat, polegający na 

wytrenowaniu postawy obronnej wobec zagrożeń, jakie przeżywają dzieci, żyjące 

z pijącym i coraz bardziej nieodpowiedzialnym alkoholikiem oraz z drugim 

rodzicem, obsesyjnie pochłoniętym utrzymaniem kontroli nad uzależnionym. 

Dzieci alkoholików (DA) są napiętnowane cierpieniem! Zakłócenia w 

funkcjonowaniu rodziny przeżywają o wiele bardziej niż inne dzieci mające 

zwykle poczucie bezpieczeństwa. Doświadczają wiele więcej napięć, lęku, 

dezorientacji i samotności. Towarzyszy im ciągłe piętno niepokoju, braku oparcia i 

chaosu. Nigdy nie wiedzą, na co mogą liczyć, ponieważ wszystko zależy od chwilowego 

nastroju. 

W szkole można zaobserwować trudne uczucia, które towarzyszą dzieciom żyjącym z 

osobą uzależnioną. Należą do nich: 
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 wstyd – przed rówieśnikami, sąsiadami, rodziną (dzieci pozostają same z 
chaosem i rozpaczą), 

 bezradność – pojawia się chęć zwiększenia kontroli, co powoduje poczucie 
sprawczości, 

 niepewność – brak oparcia w pijącym i niepijącym, rozbicie podstawowego 
porządku świata, huśtawkę nastrojów, chaos, 

 lęk i strach – o życie, przetrwanie i rodziców, 
 poczucie winy – dzieci często słyszą taki komunikat – piję przez ciebie, co jest 

zrzucaniem na nie odpowiedzialności za picie, 
 gniew, złość, agresja – kierowana do całego świata ludzi dorosłych, 
 poczucie krzywdy – które rodzi się z wielokrotnego doświadczenia 

niezaspokojenia własnych potrzeb oraz związanego z tym cierpienia i 
rozczarowania. 

 

Tego rodzaju chaos sprawia, że dziecko odrywa się od rzeczywistości, a efektem tego 

rodzaju przeżyć może być dostosowanie się do nienormalności. Życie w rodzinie 

organizują trzy zasady, co przekłada się w sposób bezpośredni na funkcjonowanie 

społeczne w szkole: 

NIE UFAJ! – zasada ta wymaga od dziecka, aby nie obdarzało swoim zaufaniem ani 

członków rodzin ani innych dorosłych, gdyż ufając naraża się na doznanie krzywdy. 

Brak zaufania sprawia, że dziecko nie może uzyskać poczucia bezpieczeństwa, natomiast 

stale doświadcza poczucia zagrożenia. Przeżycia te znacznie zaburzają poczucie własnej 

wartości, 

NIE MÓW! – należy zachować milczenie na temat tego, czego dziecko doświadcza w 

rodzinie. Dorośli oczekują od dziecka, aby ukrywało swoje przeżycia zarówno wewnątrz 

rodziny, jak i na zewnątrz Nie można mówić, że ojciec jest alkoholikiem, bo nie powinno 

się mówić źle o rodzicach, 

NIE ODCZUWAJ! – dziecko nie powinno się zagłębiać w swoje uczucia. Instynkt obronny 

dystans do siebie samego może nauczyć dzieci sztywnego sposobu działania, narzucać 

pewne schematy postępowania, które pozwalają unikać kontaktu z bolesną 

rzeczywistością.  

 

Opisuje się często pięć obronnych wzorów funkcjonowania dzieci z rodzin o problemie 

alkoholowym. Wzory te dotyczą także dzieci z wszelkich innych rodzin dysfunkcyjnych. 

Dzięki tym opisom można znaleźć sposoby pomocy i wsparcia w szkole:  

 

BOHATER RODZINNY W SZKOLE:  

To najczęściej najstarsze dziecko. Osoba 
pełna wyrzeczeń i poświęceń dla rodziny. 
Rezygnuje z ważnych, osobistych celów 
życiowych,  by godzić rodziców, kształcić 

Zazwyczaj jest bardzo dobrym uczniem. 
Warto jednak pamiętać, że robi to kosztem 
siebie. Wkłada dużo wysiłku i wyrzeczeń 
w zdobywanie wyznaczonego celu. Każdą 
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młodsze rodzeństwo, nakładać na siebie 
liczne obowiązki, by inni mieli lżej. 
Bohater rodzinny nigdy nie powie: Stop! 
Nie mogę już więcej. Ma małą świadomość 
własnych potrzeb i nie potrafi dbać o 
siebie w odpowiedni sposób.  

 

porażkę czy złą ocenę traktuje bardzo 
osobiście i mocno ją przeżywa. Rozmowa, 
zwrócenie uwagi czy danie szansy na jej 
poprawienie będzie pomocą w 
przeżywaniu przez niego trudnej sytuacji. 
Uczy się lub trenuje zbyt dużo, ma 
trudności z rozpoznaniem zmęczenia czy 
sygnałów choroby, nie potrafi dbać o 
siebie, zaprzecza prawdziwym 
potrzebom. Ma nadmierne poczucie 
odpowiedzialności, wymaga od siebie 
bardzo dużo, nie akceptuje błędów czy 
porażek, może być uzależniony od 
osiągnięć. Nie potrafi się bawić, 
odpoczywać, ciągle się kontroluje.  

 

POMOC NAUCZYCIELA: 

Zachęcaj dziecko do korzystania z zajęć, które są dla niego przyjemne, a także do 
czerpania radości z robienia czegoś, a nie tylko z efektu, np. „To przyjemne tak się na 
czymś skupiać, prawda?”.  
Bądź uważny na sygnały przepracowania i zmęczenia u dziecka i pokazuj mu je. Unikaj 
obciążania dziecka nadmierną odpowiedzialnością i oczekiwaniami, nawet gdyby samo 
chciało się podjąć zbyt trudnych wyzwań.  
Na lekcjach podejmuj temat wypoczynku, dbania o siebie, radzenia sobie z porażką.  
Okazuj dziecku uwagę niewartościującą, np. Widzę, że użyłeś wielu kolorów do tego 
obrazka, zamiast Pięknie to namalowałeś.  Okazuj dziecku, że je lubisz i cenisz 
niezależnie od jego osiągnięć. 

 

WSPOMAGACZ W SZKOLE:  

To dziecko najbliższe wzoru 
współuzależnienia. Jego głównym 
zadaniem jest chronić alkoholika przed 
przykrymi skutkami picia, przez co 
nieświadomie sprzyja rozwojowi choroby, 
zamiast pomagać w walce z nią. Dziecko 
ćwiczy się w manipulacjach i sprytnych 
sztuczkach, gdyż postawa alkoholika 
angażuje wiele jego energii życiowej. Nie 
potrafi skupić się na sobie.  

W szkole żyje i funkcjonuje w szkole w 
stałym napięciu: byleby się nikt nie 
dowiedział, że matka/ojciec pije. Jest 
nerwowe i tak reaguje na zaczepki 
związane z tym tematem. Potrzebuje 
wsparcia i obrony. 

POMOC NAUCZYCIELA: 

Traktuj jego zachowanie jak sygnał, że potrzebuje pomocy. 

Życzliwie stawiaj granice, podchodź z szacunkiem do dziecka, unikaj złośliwości, 
karania, oceniania, etykietowania. 
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Nie oceniaj i nie karaj go publicznie za rzeczy, które mówi, aby bronić swoją rodzinę, 
nawet jeśli są nieprawdą.  

Zachęcaj do aktywności w działaniach twórczych, sportowych, do uzewnętrznienia 
trudnych emocji w bezpieczny sposób. 

Zadbaj o wsparcie innej dorosłej osoby, która byłaby życzliwa dziecku (pedagog, inny 
nauczyciel, katecheta itp.). 

Wspieraj i chwal.  

 

KOZIOŁ OFIARNY (WYRZUTEK) W SZKOLE:  

Jest to dziecko szczególnie narażone na 
niszczącą grę „to przez ciebie”. Często 
odbiorca agresji alkoholowej i upokorzeń.  

 

Często jest to  słaby uczeń, wagarowicz, 
uciekający z domu. Poszukuje aprobaty i 
oparcia w grupach rówieśniczych 
nastawionych antyspołecznie. Oschły i 
ostry wobec ludzi. Podczas lekcji 
przeszkadza, zachowuje się niegrzecznie, 
prowokuje konflikty. 

POMOC NAUCZYCIELA: 

Traktuj jego zachowanie jako sygnał, że potrzebuje pomocy. 

Życzliwie stawiaj granice, podchodź z szacunkiem do dziecka, unikaj złośliwości, 
karania, oceniania, etykietowania. 

Wrażaj negatywne emocje w sposób łagodny, modeluj konstruktywne radzenie sobie ze 
złością. 

Doceniaj każdy wysiłek dziecka włożony w dostosowanie się do reguł, spełnienie 
oczekiwań. 

Wyznacz mu ważne role w klasie, takie, które dostosowane będą do jego możliwości. 

Zachęcaj do aktywności w działaniach twórczych, sportowych, do uzewnętrznienia 
trudnych emocji w bezpieczny sposób. 

Zadbaj o wsparcie innej dorosłej osoby, która byłaby życzliwa dziecku (pedagog, inny 
nauczyciel, katecheta itp.). 

Wprowadzaj zajęcia integracyjne ułatwiające wzajemną akceptację w grupie. 

 

MASKOTKA (BŁAZEN) W SZKOLE:  

Zazwyczaj najmłodsze dziecko w rodzinie. 
To ktoś przymilny, sprawnie 
rozładowujący napięcia rodzinne przez 
właściwie opowiedziany dowcip lub 
umiejętność zmiany nastawienia taty czy 
mamy. Śmieszek, ukochana córeczka taty, 
synek mamusi. Maskotki mają trudność z 

Tak silnie koncentruje się na uczuciach 
innych, że w efekcie nie potrafi 
rozpoznawać i adekwatnie wyrażać 
swoich emocji. Jest też często 
traktowane lekceważąco przez innych. 
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koncentracją, źle radzą sobie w sytuacjach 
stresowych, długo pozostają niedojrzałe 
emocjonalnie. Maskotka uśmiecha się, gdy 
jest przerażona, a błazen dowcipkuje, gdy 
wszystko w nim cierpnie. 

 

POMOC NAUCZYCIELA: 

Okazuj dziecku jak najwięcej uwagi wtedy, gdy jest poważne. 

Wprowadzaj na lekcjach wychowawczych tematykę przeżywania i umiejętnego 
wyrażania różnych uczuć. 

Wzmacniaj te zachowania dziecka, które mogą budować jego pozycję w grupie, np. 
udział w rozwiązywaniu poważnych problemów. 

Wspieraj wyrażanie, przez dziecko, trudnych uczuć w bieżących sytuacjach i pomagaj 
mu w radzeniu sobie z nimi. 

 

ZAGUBIONE DZIECKO (ANIOŁEK, 
NIEWIDOCZNE DZIECKO) 

W SZKOLE:  

To ktoś, kogo właściwie nie ma. Dziecko 
wycofane z życia rodzinnego, izoluje się, 
unika konfrontacji. Ucieka w świat swoich 
fantazji i marzeń, w świat książki i jej 
bohaterów. Takie dzieci nie sprawiają 
żadnych kłopotów wychowawczych. Od 
najbliższych uzyskują najmniej 
zainteresowania, uwagi.  

 

Bierny opór to ich podstawowa formuła 
funkcjonowania. Trudność kontaktowania 
się z rzeczywistością i ból, który temu 
towarzyszy mogą w konsekwencji i 
dalszym rozwoju wyzwolić różne sposoby 
„znieczulania”.  

 

POMOC NAUCZYCIELA: 

Zachęcaj dziecko do udziału w pozalekcyjnych zajęciach grupowych. 

Organizuj pracę klasy tak, by dzieci musiały współpracować w różnych grupach lub/i 
parach. 

Podkreślaj znaczenie roli dziecka w grupie, wspieraj rozwijanie jego kompetencji 
społecznych, np. To, co zrobiłeś, było bardzo pomocne/uprzejme. 

Zachęcaj dziecko do wspólnego rozwiązywania zadań w klasie, dzielenia się pomysłami. 

Okazuj dziecku uwagę, nawiązuj z nim kontakt wzrokowy, wzmacniaj jego próby 
nawiązania kontaktu. 

 

Powyższy podrozdział nie wyczerpuje bogactwa wszystkich wzorów funkcjonowania. 

Jedno dziecko może stosować różne wątki obronne, nie musi być „czystym” typem. W 

różnych fazach życia dziecko może też przyjmować kolejne wzory funkcjonowania. 
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JAK IM POMÓC ? 

Cel pomocy: to wspomaganie dzieci w lepszym, konstruktywnym radzeniu sobie z 

sytuacją życiową, w jakiej się znalazły. 

 

Pełny proces pomagania dzieciom z rodzin alkoholowych zawiera pięć odrębnych celów: 

– okazanie własnego zaangażowania oraz gotowość słuchania przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu pełnej dyskrecji, 

– otwarte zajmowanie się sprawą picia lub alkoholizmu w rodzinie, 
– przekazanie podstawowych pojęć i informacji dotyczących alkoholizmu, 
– pomoc dziecku w uświadomieniu sobie uzależnienia rodziców, 
– ułatwienie dziecku korzystania z dalszej pomocy. 

 

Uczniowie, których rodzice/ rodzic jest uzależniony potrzebują pomocy m.in. w: 

 zrozumieniu własnej sytuacji życiowej oraz związku między alkoholizmem 
rodziców a trudnościami przeżywanymi przez siebie, 

 pozbyciu się poczucia winy za chorobę alkoholową rodziny, 
 pozbyciu się uczucia wstydu i osamotnienia, 
 osłabieniu poczucia krzywdy oraz jego wpływu na przeżycia i zachowania 

dziecka, 
 zdobyciu wiary, że może jemu się w życiu „udać”, 
 zwiększeniu poczucia własnej wartości i docenianiu swoich sukcesów, 
 budowaniu własnego życia, niezależnego od problemów domowych, 
 uzyskaniu kontroli nad własnym losem, a ograniczaniu kontroli nad innymi, 
 korzystaniu z zabawy i relaksu. 

 

 

Źródła inspiracji: 

 

1. M. Ochmański, Losy młodzieży z rodzin alkoholicznych i jej charakterystyka 

psychospołeczna, Ciechanów: Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1987.  

2. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, DZIECI alkoholików: indywidualne plany 

pomocy, Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 2006. 

3. Bryan E. Robinson, Lyn J. Rhoden, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, 

wyd. 2, Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005. 

4. W. Sztander, Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa: PARPA, 

2003. 

5. Miesięcznik „Problemy alkoholowe”.  
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Sieroctwo 

 

W Polsce jest około 96 tys. sierot. Większość z nich to sieroty społeczne, czyli dzieci, 

których rodzice żyją, ale z różnych powodów się nimi nie opiekują. Z tego 66 tys. , a więc 

2/3, znajduje się w ,różnego rodzaju, w rodzinach zastępczych a 50 tys. w rodzinach 

zastępczych spokrewnionych (które tworzą zwykle dziadkowie czy dalsza rodzina). 

Sieroctwo ma bardzo poważne konsekwencje i nie sposób ich opisać w jednym 
podrozdziale. Spróbujmy jednak skupić się na tych, które ujawniają się w wieku 
szkolnym do pozostałych treści na ten temat odsyłam do podanych pod rozdziałem 
źródeł inspiracji).   

Dzieci w wieku szkolnym, będące sierotami, mogą wykazywać: niechętny i niedbały 
stosunek do nauki i obowiązków szkolnych te często wagarują. Uderzający jest też brak 
koncentracji wewnętrznej podczas pracy umysłowej skutkujący rozproszeniem i 
osłabieniem uwagi, niechęcią do wszelkich wysiłków intelektualnych, dzieci osierocone 
najczęściej nie mają żadnych trwałych zainteresowań intelektualnych – dzieci takie są 
umysłowo bierne albo też ustawicznie zmieniają swoje zainteresowania.  

Sieroctwo może utrudniać rozwój intelektualny u dzieci. Wiele z nich może źle się uczyć.  
Niedostosowanie do roli ucznia wiąże się z zaburzeniami emocjonalnymi. Nauczyciel 
powinien pamiętać, że siłą napędową działania u dzieci jest uczucie, a opuszczone 
wierzy, że nie ma dla kogo się uczyć. Brak rodzicielskiej miłości powoduje, że dziecko 
czuje się gorsze, skrzywdzone i zagrożone, staje się agresywne lub zamyka w swoim 
świecie.  

Wychowanie w ośrodku wyciska na dzieciach piętno. Mogą czuć, że są inaczej 
postrzegane przez rówieśników w szkole oraz przez nauczycieli. Wychowankowie 
domów dziecka częściej od swoich rówieśników, wychowywanych w rodzinach, są 
posądzani o kradzieże i inne przewinienia. Powoduje to u nich dodatkową blokadę 
społeczną. Schematyczne postrzeganie przez nauczycieli i uczniów nie pozwalają im 
znaleźć społecznego oparcia i zaufać innym osobom.  

Mimo dużego zaangażowania wychowawców w odrabianie lekcji z wychowankami 
wyniki dzieci są niewspółmierne do poświęconego im czasu. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest brak oparcia w rodzicach lub bliskich osobach. Dziecko musi czuć się 
związane emocjonalnie z osobą, dla której się uczy, która mówi mu jak ma postępować. 
Na uwagę zasługują badania przeprowadzone przez Karolinę Kusiek, których celem było 
naruszenie stereotypowego postrzegania dzieci z domu dziecka jako słabych uczniów, 
biernych poznawczo, bez sprecyzowanych planów na przyszłość.  

Według A. Maciarz (1990) negatywne przeżycia związane z sytuacją sieroctwa 

powodują u dziecka powstanie i utrwalenie się swoistych stanów psychoemocjonalnych. 

Autorka wymienia stany psychoemocjonalne, które są charakterystyczne dla dzieci 

osieroconych przebywających w domach dziecka, takie jak: poczucie osamotnienia, 

pejoratywnej odmienności oraz egzystencjalnej tymczasowości. Są to stany właściwe 

także dzieciom nieosieroconym. Jednakże większość dzieci przeżywa je jednak tylko w 
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określonych sytuacjach czy fazach swego życia, np. w czasie pobytu w szpitalu czy w 

okresie dorastania. Po ustąpieniu sytuacji wyzwalającej te stany, dziecko wraca do 

równowagi emocjonalnej, odzyskuje poczucie bezpieczeństwa i harmonii z otoczeniem. 

Dzieci osierocone narażone są przez wiele lat na niezaspokojenie psychicznych potrzeb 

przeżywają te stany stale. Stają się one niejako trwałym elementem ich samopoczucia. 

– Poczucie osamotnienia – stan, który utrudnia zaspokojenie u dzieci potrzeby 
bezpieczeństwa, nasila u nich neurotyczny niepokój i procesy nerwicowe. 
Stąd u wychowanków domów dziecka obserwuje się często znaczną 
chwiejność emocjonalną, zaburzenia snu, przejawy zaburzeń różnych 
układów wewnętrznych, np. moczenie nocne oraz obniżenie odporności 
somatycznej.  

– Stan psychoemocjonalny – poczucie negatywnej odmienności. Spowodowany 
jest złymi reakcjami otoczenia społecznego na odmienne cechy danej osoby 
lub odmienność sytuacji jej życia. Mogą do nich należeć: zaprzeczenie, 
konfabulacja, ucieczka. Świadomość, że jest się innym, gorszym, może 
wyzwalać różne zaburzenia zachowania społecznego, jak: unikanie kontaktu i 
współdziałania z innymi, lękliwe izolowanie się, bierność, demonstrowanie 
wrogości i aspołecznych zachowań.  

– Poczucie egzystencjonalnej tymczasowości – związane jest z 
niezaspokojeniem potrzeby bezpieczeństwa z powodu tymczasowości i 
zmienności otoczenia fizycznego i społecznego dziecka oraz braku trwałej 
więzi z tym otoczeniem. Wychowankowie narażeni są na zmianę warunków 
życia, przejście do nowego, zupełnie obcego, otoczenia.  

Jak wyżej wykazano skutki sieroctwa społecznego są różne w zależności od wieku i 
indywidualnej sytuacji każdego dziecka. Powinniśmy jednak pamiętać, że (...) sieroctwo 
nie zmienia istoty dziecka, jest ono bowiem takie samo, jak każde inne dziecko posiadające 
naturalną rodzinę własną, ma ten sam wachlarz potrzeb i otwarte są przed nim te same 
perspektywy życia w społeczeństwie. Formy opieki całkowitej nie powinny nawet 
przypominać sytuacji sieroctwa czy innych postaci osamotnienia (A. Kelm, 1979, s.149).  
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PÓŁSIEROCTWO 

Rodzina niepełna, to rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jednego z 

rodziców i mieszka jedynie z tym rodzicem. Najczęściej, w Polsce, ten typ rodziny 

stanowi układ matka–dziecko lub matka–dzieci. 

W naszym kraju jest  około 940 000 takich rodzin.  

Przyczyny powstania rodzin niepełnych mogą być różne: rozwód, porzucenie przez ojca, 

decyzja kobiety dotycząca posiadania dziecka bez małżeństwa, przedwczesne 

macierzyństwo, zgon rodzica. WAŻNE Zależnie od przyczyn, na podstawie których 

doszło do sytuacji w której dziecko jest wychowywane tylko przez jednego rodzica, 

powinno ustalać się różne rodzaje pomocy. Pomimo że odczucia dzieci związane ze 

stratą rodzica, są podobne (niezależnie od przyczyn) jednak metody postępowania, 

dobrane do konkretnej sytuacji zapewnią lepsze efekty.  

Rodzina niepełna utrudnia proces socjalizacji dziecka, które ma do czynienia z jednym 

tylko wzorcem osobowym. W przypadku braku ojca można mówić o tzw. zespole braku 

ojca, który polega na zaburzeniach uspołecznienia dziecka, jego równowagi psychicznej i 

trudności w podporządkowaniu się normom. Natomiast w przypadku braku matki w 

procesie wychowania dziecka może rozwinąć się zespół braku matki, który polega  na 

frustracji uczuciowej, zahamowaniu rozwoju emocjonalnego, opóźnieniu dojrzewania 

psychicznego i psychoseksualnego. 

Utrata matki jest wielką tragedią dla dziecka, szczególnie dla dziewczynki, gdyż silnie 

odbija się to na jej psychice i funkcjonowaniu w życiu dorosłym w roli żony i matki. 

Kobieta, która w dzieciństwie nie przebywała z matką , nie miała okazji i sposobności do 

obserwacji oraz uczenia się, przez naśladownictwo i modelowanie, roli związanej z płcią. 

W związku z tym, w dorosłym życiu, sama staje wobec wielu trudności i problemów, a 

nie mogąc się z nimi uporać ma poczucie bezradności i łatwo poddaje się stanom 

depresyjnym. 

W przypadku, kiedy matki  samotnie wychowują dzieci, bardzo często poświęcają się 

dla nich bezgranicznie. Prowadzi to do tego, że kobieta upatruje sobie w dzieciach 

nieobecnego partnera życiowego, czego konsekwencją jest ograniczenie wolności dzieci 

poprzez próby zatrzymania ich jak najdłużej przy sobie. 

 Zbytnia koncentracja matki na dzieciach (która wychowuje je bez udziału ojca lub 

gdy kontakt z nim jest nikły), przejawiająca się w nadmiernej kontroli, dominacji, chęci 

pozbawienia ich samodzielności, co często skutkuje występowaniem w przyszłości, u 

dzieci z takich rodzin, trudności w okazywaniu uczuć miłości w małżeństwie albo 

stwarza skłonności do homoseksualizmu. 

Nieobecność ojca czy też posiadanie ojca, który nie wywiązuje się ze swoich zadań, 

może negatywnie wpłynąć na pełnienie tej roli przez syna w dorosłym życiu, czyli 

konsekwencje ponoszą zarówno syn, jak i wnukowie. Chłopiec, który w swojej rodzinie 
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nie obserwował prawidłowej relacji pomiędzy mężem a żoną, ojcem a dziećmi, będzie 

miał w przyszłości trudności w pełnieniu roli męża i ojca we własnej rodzinie. Mężczyzn, 

którzy w dzieciństwie wychowywani byli bez udziału ojca, będzie cechował większy lęk i 

zahamowania w kontaktach seksualnych z kobietami, wypływający z ich niedojrzałości 

heteroseksualnej. 

Brak ojca w wychowywaniu dzieci wywiera na nich negatywny skutek. Mogą one być  

bardziej lękliwe, mieć  mniejsze poczucie bezpieczeństwa, przejawiać trudności w 

nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi w słabej motywacji osiągnięć i lękliwości. 

Brak ojca wpływa także na trudności w przestrzeganiu norm i zasad moralnych dzieci, 

zwłaszcza synów. Charakteryzuje ich brak poczucia winy po naruszeniu norm 

społecznych oraz mniejsza skłonność do akceptowania napomnień matki (którą 

charakteryzuje zmienność nastrojów psychicznych) gdyż to mężczyzna potrafi lepiej, niż 

kobieta, przestrzegać konsekwentnego stosowania kar i nagród w wychowaniu dzieci. 

Jedną z, obserwowanych w szkole,  konsekwencji wychowywania dzieci w 

pojedynkę może być niedopilnowanie dziecka w nauce. Brak czasu z powodu pracy, by 

zapewnić byt rodzinie i ciągłe przemęczenie mogą nie pozwolić samotnemu rodzicowi 

na prawidłowe dopilnowanie dziecka w nauce.  

70% dzieci z rodzin niepełnych przyznaje, że dziennie poświęca na naukę maksymalnie 

godzinę, ich rodzice zaś myślą, że ten czas jest dłuższy średnio o pół godziny. Warto 

poinformować rodziców, że uczniowie nie poświęcają odrabianiu lekcji zbyt dużo czasu 

oraz zasugerować, że nie zawsze twierdzenie „nic nie jest zadane” jest prawdziwe. 

Z badań wynika, że, większość młodzieży, którą wychowują samotni rodzice, jest 

pozytywnie nastawiona do szkoły; jednak ponad 20% z nich nie lubi szkoły i myśli o niej 

z niechęcią. Można stwierdzić, że negatywne nastawienie powoduje u tych dzieci poważne 

kłopoty w szkole. Wiąże się to z tym, że emocjonalny stosunek do nauki, nauczycieli, 

rówieśników czy szkoły jako instytucji ma duże znaczenie i wpływ na to czy dziecko ma 

ochotę uczy się i z jaką dozą energii to wykonuje. Jak stwierdził J. Łysek, emocje mogą 

podwyższać gotowość organizmu do działania lub ją obniżać. Dodał również, że 

zaburzenia emocjonalne mogą mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole, a więc  

także na powstawanie trudności i niepowodzeń szkolnych. Jak wykazano, duża część dzieci 

z rodzin niepełnych faktycznie odnosi wiele szeroko rozumianych niepowodzeń w szkole. 

Udowodniono również, że występuje duża różnorodność czynników istotnie wpływających 

na ich osiągnięcia. 

 

źródło:http://literka.pl/3/36098/wplyw_wychowania_w_rodzinie_niepelnej_na_niepow

odzenia_szkolne) 

 

W jaki sposób szkoła może wspomóc te dzieci, w jaki sposób wyrównać ich szanse 

dobrego startu w życie?  
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W działaniach zapobiegawczych i profilaktycznych proponuje się, by wychowawcy 

szkolni, w zdecydowany sposób, zabiegali o uściślenie kontaktów z 

rodzicami/opiekunami tych uczniów. Rodzic dobrze poinformowany będzie w stanie 

pełniej kontrolować poczynania szkolne swoich pociech, co z pewnością zwiększy 

szansę na odniesienie sukcesu pedagogicznego. Warto pamiętać, że nie każdą ocenę 

dostateczną czy dopuszczającą należy uznać za niepowodzenie. Rozsądne podejście do 

możliwości, umiejętności i talentów danego dziecka ułatwi mu dobre funkcjonowanie w 

szkole. Dodatkową rzeczą może być zasugerowanie nauczycielom, by np. w trakcie 

godzin wyznaczonych do dyspozycji wychowawcy,  przeprowadzili zajęcia pomagające 

uczniom w opanowaniu podstawowych strategii uczenia się. Dowiedziono bowiem, że 

dziecko, które potrafi się uczyć, dużo lepiej radzi sobie z przyswajaniem nowych treści. 

Ponadto szkoła, jako instytucja, powinna znaleźć środki na organizację bezpłatnych 

zajęć wyrównawczych prowadzonych na kształt płatnych korepetycji, w celu 

wyrównania braków w obowiązującym materiale dydaktycznym. Zachęca się również 

do utworzenia szkolnego funduszu pomocy finansowej dla dzieci z rodzin niepełnych, 

dotkniętych ubóstwem i w których samotny rodzic jest bezrobotny. Szkoła powinna 

dołożyć wszelkich starań, by pomóc tym dzieciom w zakupie niezbędnych podręczników 

i przyborów szkolnych. 

Przy tak zorganizowanej pomocy i planowanych działaniach istnieją duże szanse, że 

dzieci z niepełnych rodzin nie będą, w negatywny sposób, wyróżniały się na tle innych 

uczniów w szkole. 

UWAGA: Należy pamiętać, że każda sytuacja, szczególnie rodzinna, jest odrębnym 

przypadkiem, który trzeba analizować indywidualnie. Dlatego zachęcamy do wizyt na 

platformie, która umożliwia konsultacje ze specjalistami i wzajemną wymianę 

doświadczeń.  
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8. PODSUMOWANIE 

 

Celem, przekazanego państwu, podręcznika nie było podawanie ćwiczeń i 

przykładów odnoszących się do różnorodnych sytuacji mających miejsce w szkole, lecz 

zgromadzenie treści, która może okazać się potrzebna w pracy nauczyciela. Dodatkowo 

nie jest możliwe, aby podane w podręczniku przykłady odpowiadały sytuacji każdej 

szkoły i ucznia na Podkarpaciu. Odejście od prawidłowości na rzecz jednostkowych 

rozwiązań, może nieść ze sobą niebezpieczeństwo niewłaściwego bądź lakonicznego 

podejścia do indywidualnie napotkanego przypadku. Przykłady w treści psychologiczno-

pedagogicznej nie mogą stanowić sposobu na ogólne podejście do problemu i możliwych 

jego rozwiązań. Warto pamiętać, że zawsze każdy przypadek dziecka powinien być 

rozpatrywany indywidualnie. Podręcznik ma służyć treścią i wskazywać źródła, w 

których nauczyciel znajdzie merytoryczne podpowiedzi służące do stworzenia własnego 

modelu rozwiązywania problemów.  

Podręcznik ma również na celu naświetlić bieżące problemy, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych, które mają dziś miejsce lub wkrótce pojawią się w szkołach, a 

które wynikają z szybkich zmian społeczno-gospodarczych w Polsce. Nie sposób 

umieścić w jednym podręczniku pełnego opisu tematów, z których każdy posiada bogatą 

ilość publikacji. Z tego względu, pod każdą omawianą treścią i rozdziałem zostały 

umieszczone odniesienia do materiałów źródłowych, dzięki którym można samemu, w 

ramach potrzeb, zgłębić temat.  

Aby nie pozbawiać nauczycieli możliwości skonsultowania swojego podejścia do 

określonego rozwiązania sprawy, została stworzona platforma na której można uzyskać 

poradę i konsultację specjalisty oraz wymieniać się poglądami i spostrzeżeniami 

dotyczącymi indywidualnych spraw.  

Celem projektu było zapewnienie państwu możliwości odniesienia się do treści 

zawartych w podręczniku, odnalezienia w niej inspiracji i rozwiązania, a następnie 

stworzenie możliwości przedyskutowania, indywidualnie przeżywanego, problemu za 

pomocą platformy. Mamy nadzieję, że tak opracowane rozwiązanie będzie ułatwieniem i 

pomocą w państwa pracy.  


