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Wstęp
Publikacja, którą trzymają Państwo w dłoni, jest owocem projektu „Nauczyciel w Nowej Roli” realizowanego w latach 2013 – 2015 na terenie Mazowsza przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy
Q Zmianom w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA i gminą Małkinia
Górna. Celem projektu jest wzmocnienie u nauczycieli umiejętności rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i uczennic.
Publikacja ta stanowi bogatą i wszechstronną bazę wiedzy i spostrzeżeń dla nauczycieli i o nauczycielach. Jest to praktyczny przewodnik po nowej roli nauczyciela. Zawiera informacje o tym, jak zadania
nauczyciela są obecnie definiowane przez różne środowiska. Odpowiada na pytania: czym są kompetencje uczniów, których rozwijania wymaga się obecnie od pedagogów; jakimi metodami warto
je rozwijać; jak wykorzystać do tego nowinki technologiczne. Opisuje także problemy wychowawcze
napotkane przez różnych nauczycieli i nauczycielki podczas wdrażania nowych metod. Znalazło się
w niej także miejsce na poruszenie tak wrażliwego tematu, jakim jest równość szans edukacyjnych
w kontekście pracy aktywnej z chłopcami i dziewczynkami.
W publikacji zawarte jest także spojrzenie z lotu ptaka na dynamicznie zmieniającą się rolę nauczyciela, aby osoby będące pedagogami mogły poznać skalę zmian w różnych środowiskach i usytuować
siebie na tej skali.
Publikacja została napisana głównie w oparciu o doświadczenie. Autorki i autor artykułów są praktykami z poszczególnych dziedzin, dzielą się więc metodami, które sami stosują, i podejściem, które
sami wyznają, co dodaje ich wypowiedziom autentyzmu. Mamy nadzieję, że będzie przyjemną i przydatną lekturą stanowiącą dla Państwa źródło inspiracji do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz do myślenia o współczesnej szkole.
Małgorzata Winiarek-Kołucka, Olga Wieczorek-Trzeciak
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Marta Szymura, Olga Wieczorek-Trzeciak

Jaka jest nowa
rola nauczycieli
i nauczycielek?

Wstęp
Polska szkoła podlega nieustającej zmianie. Modyfikacjom ulega system edukacji i funkcje, jakie
przypisujemy placówkom edukacyjnym. Warto przyglądać się tym przeobrażeniom, które idą w parze ze zmianami w postrzeganiu roli nauczycieli. Dziś już wszyscy wiemy, że nie każdemu uczniowi
i nie każdej uczennicy wiedza akademicka, wymagana w procesie edukacji, przyda się w życiu. Dlatego rodzice, jak i szerzej – społeczeństwo, nie cenią już tak bardzo czerwonego paska na świadectwie.
O sukcesie zawodowym często decydują praktyczne umiejętności – kwalifikacje specjalistyczne oraz
umiejętności interpersonalne. Potwierdzają to również wytyczne ministerialne, które 2015 rok określiły Rokiem Szkoły Zawodowców. Jak mają w tej rzeczywistości odnaleźć się nauczyciel i nauczycielka? Jaką postawę powinni przyjąć, aby być nadal osobami ważnymi i wiarygodnymi dla uczniów? Co
powinni przekazywać dzieciom, czego je uczyć? I jak je przekonać, że szkoła i nauka są ważne mimo
niekorzystnych nastrojów społecznych w tej kwestii? Aby odpowiedzieć na te pytania, prześledziliśmy
wyniki badań i strategii polskich oraz międzynarodowych, a także zapytaliśmy o to samych nauczycieli i nauczycielki biorących udział w projekcie „Nauczyciel w Nowej Roli”.

Rola nauczyciela w świetle badań
W 1991 roku UNESCO powołało Międzynarodową Komisję ds. Edukacji dla XXI wieku, która opublikowała tzw. Raport Delorsa. Przeanalizowano w nim zjawiska, które występują na świecie i skłaniają do
przemyśleń nad rolą edukacji i jej miejscem w każdym społeczeństwie.
Autorzy raportu UNESCO dostrzegli ważną rolę nauczycieli i nauczycielek w procesie edukacji dla
przyszłości. Stwierdzili, że to od nich i ich pracy w dużej mierze zależy stosunek młodych ludzi do nauki i imperatywu uczenia się przez całe życie. Odgrywają oni kluczową rolę w kształtowaniu pozytywnych lub negatywnych postaw wobec nauki. Powinni zatem rozbudzać ciekawość uczniów, rozwijać
ich samodzielność, tworzyć warunki niezbędne do edukacji formalnej i ustawicznej. Dlatego przed
nauczycielami i nauczycielkami, a także szkołą, UNESCO stawia ważne zadanie – uatrakcyjnienie
szkoły i dostarczenie uczniom narzędzi do rzeczywistego zrozumienia społeczeństwa informacyjnego.
W raporcie tym czytamy również, że w obliczu zacierania się podziału między szkołą i światem zewnętrznym, a także w związku z celem edukacji, jakim jest przystosowanie młodych ludzi do skutecznego funkcjonowania w ciągle zmieniającym się świecie, nauczyciele i nauczycielki powinni dbać
o zachowanie ścisłego związku między tym, czego nauczają, a codziennym życiem uczniów. Praca
w szkole nie może polegać wyłącznie na przekazywaniu informacji, lecz na ich podawaniu w formie
problemowej i w powiązaniu z określonymi rzeczywistymi sytuacjami, na ukazywaniu problemów
w taki sposób, aby uczniowie i uczennice mogli uczyć się dostrzegać, definiować, a następnie rozwiązywać je i widzieć w szerszym kontekście. Innym istotnym celem edukacji według tej organizacji
jest dbanie o całościowy rozwój osobowości uczniów i uczennic z poszanowaniem ich autonomii.
W związku z tym praca nauczycieli i nauczycielek powinna opierać się na stałym dialogu, przyczyniać się do kształtowania sądów, zmysłu krytycyzmu i indywidualnej odpowiedzialności, aby młodzi
ludzie potrafili w przyszłości przewidywać i tworzyć zmiany, dostosowywać się do nich oraz uczyć się
przez całe życie. Nauczycielki i nauczyciele powinni porzucić dotychczasową rolę „solistów” – dostarczycieli wiadomości. Powinni stać się „akompaniatorami” – przewodnikami uczniów i uczennic w ich
poszukiwaniu, organizowaniu i posługiwaniu się wiedzą; raczej kierować ich umysłami niż modelo-
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wać je, wskazując jednak fundamentalne wartości będące istotnymi drogowskazami życia (UNESCO
1998, s. 147 – 152).

Jaka jest nowa rola nauczycieli i nauczycielek? Perspektywa
nauczycieli i trenerek
Postrzeganie roli nauczyciela i nauczycielki przez nich samych jest szczególne. Opisują ją nie tylko na
podstawie idei i wyobrażeń ale również przez pryzmat własnego doświadczenia. Wszyscy dostrzegają
ducha zmian – inne są czasy, inni wychowankowie, musi więc zmienić się system nauczania a w nim
nauczyciele. Jak dokonują się te zmiany w czasie i różnych dekadach, mogły doświadczyć trenerki i nauczycielki jednej z grup uczestniczących w warsztatach w ramach projektu „Nauczyciel w Nowej Roli”.
Swoje doświadczenie opisuje Olga Wieczorek-Trzeciak, trenerka wiodąca:
Podczas warsztatów zaplanowałyśmy uczestnikom ćwiczenie – podróż w czasie. Zostało ono oparte na metodzie dramowej i wykorzystane po to, abyśmy wspólnie mogli się zastanowić nad rolą nauczyciela we współczesnej szkole i klasie. Uczestnicy bardzo wczuli się w role i dość sugestywnie przedstawili cechy charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych. Niektóre epoki wyglądały dość karykaturalnie i można było
przyglądać się im w krzywym zwierciadle. Gdy doszliśmy do współczesności, osoby odgrywające scenkę usiadły
na dywanie w kręgu. Wywołało to falę interpretacji i pytań. Nauczyciele podnosili obawy o utratę dystansu
pomiędzy nauczycielem a uczniem w takim układzie, o brak autorytetu. Podzielam te obawy, gdyż pozostawanie z kimś młodszym i o niższej pozycji społecznej w partnerskich relacjach bywa trudne; uczniowie mogą
prowokować nauczycieli, badać ich granice. Wymaga to od pedagogów wielu umiejętności interpersonalnych,
m.in. z zakresu asertywności. Z drugiej jednak strony nie mogę się oprzeć wrażeniu, że taka partnerska i zdrowa relacja więcej daje współczesnym. Dzisiejsi uczniowie są w znacznej mierze już na nią przygotowani. Tak
właśnie postrzegam tę aktualną rolę nauczyciela – jako partnera i przewodnika proponującego pójście ścieżkami zdobywania wiedzy i umiejętności.
Agata Sekular, nauczycielka w Zespole Szkół Publicznych
im. Adama Mickiewicza w Mrozach:
Nauczyciel musi wyzwalać w uczniach kreatywność, służyć pomocą, kierować
ich samokształceniem, pomagać przy dokonywaniu wyborów. A jednocześnie
nauczyciel nadal musi uczniów rozliczać. To jest ważne zadanie, żeby nauczyciel był ciągle egzaminatorem, który na bieżąco sprawdza wiedzę, umiejętności. Prowokuje do mierzenia się z różnymi wyzwaniami, np. egzaminacyjnymi.
Bożena Koziara, nauczycielka w Szkole Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Glinie:
Nauczyciel jako przewodnik, który podpowiada, wsłuchuje się w dzieci – każde
jest inne, ma inne zainteresowania. A nauczyciel jest obserwatorem, poznaje te
dzieci, próbuje je zachęcić do aktywności. Obecnie dzieci mają wpływ na zajęcia – pytamy o ich zdanie i pomysły; mogą głosować, większość decyduje. Kiedyś
pozycja nauczyciela była dyktatorska.
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Ważnym wyzwaniem stawianym współcześnie jest konieczność budowania autorytetu wśród
uczniów i uczennic. Według wcześniejszych doświadczeń nauczycieli i nauczycielek autorytet był im
nadany z racji pełnionej funkcji. Obecnie zdobycie autorytetu i zaufania wśród wychowanków jest
jednym z ważniejszych zadań nauczycieli i nauczycielek.
Jak nauczyciele i nauczycielki mogą budować autorytet? Jedną z możliwych dróg przedstawia trenerka wiodąca Małgorzata Winiarek-Kołucka:
Bycie autentycznym i autentyczność są w cenie u uczniów. Autentyczność, czyli mówienie o tym, jakie cenię
wartości jako nauczyciel i człowiek, czego będę oczekiwać od was i na co będę stawiać w swojej pracy oraz konsekwentne realizowanie tego. Może to być niepopularne, ale skuteczniejsze od spoufalania się z uczniami. Bycie
sobą jako człowiek i niewykorzystywanie swojej władzy jako nauczyciel.
Nauczyciele i nauczycielki mogą również budować autorytet, pokazując swoim podopiecznym, że „są
na czasie”, znają technologie komputerowe atrakcyjne dla młodzieży. Wielu nauczycieli i nauczycielek
twierdziło, że najłatwiejszą drogą dotarcia do uczniów i uczennic jest Internet. Pokazując znajomość
komputera, nauczyciele i nauczycielki mogą nie tylko przykuć uwagę uczniów, ale jednocześnie im
zaimponować, pokazać się z innej strony. Ponadto, wykorzystując aplikacje wspierające uczenie się,
szkoła może wydać się ciekawsza i nowoczesna. Korzystanie z aplikacji multimedialnych sprawia, że
uczniowie i uczennice mają okazję do wykorzystywania i utrwalania zdobytej wiedzy w praktyce.
Beata Wąsowska, nauczycielka w Zespole Szkół Publicznych im. Adama
Mickiewicza w Mrozach:
Nauczyciel musi się zmieniać, dostosowywać się do czasów. Autorytet może
budować, znając technologie informacyjne i pokazując uczniowi, z czego może
korzystać. Nauczyciel powinien być osobą, która prowadzi i wspomaga ucznia,
a nie tylko zadaje materiał z podręcznika i odpytuje.

Role nauczyciela i nauczycielki nie są jednorodne. O tym, jaka jest ich funkcja, mówi Emilia Grabowska, trenerka Stowarzyszenia Q Zmianom:
Nauczyciel jest w dwóch najważniejszych rolach: z jednej strony jest wychowawcą i wspiera uczniów w ich rozwoju, z drugiej jest przekaźnikiem wiedzy i wspiera uczniów w ich rozwoju naukowym. To są dwie role, które
się przeplatają i jedna wpływa na drugą. Rola nauczyciela zmienia się, ponieważ zmieniają się też narzędzia,
z pomocą których można realizować cele wychowawcze i naukowe. Wydaje mi się też, że uczniowie są coraz
bardziej bombardowani różnymi bodźcami. W związku z tym oczekują, że w szkole też nie będzie nudno, ale
cały czas będzie się coś działo, nauczyciel będzie ich zaskakiwał, zabawiał. Są przyzwyczajeni do takiej formy
spędzania czasu i oczekują, że wszędzie tak będzie.
Kolejnym wyzwaniem dla nauczycieli i nauczycielek jest nie tylko treść zajęć ale też ich forma.
Uczniom i uczennicom trudno jest skupić uwagę tylko na opracowywaniu treści z podręcznika i kolejnym wypełnianiu zadań czy ćwiczeń. Rozwiązaniem tego problemu może być przeniesienie akcentu
z nauczyciela, który jest jedynym źródłem i dostarczycielem wiedzy, na uczniów i uczennice, którzy
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samodzielnie zdobywają informacje, a na lekcjach wykonują praktyczne ćwiczenia. Nauczyciel lub
nauczycielka pełniliby rolę koordynatorów, którzy nadzorują proces nauczania.

Jolanta Koba-Grochalska, nauczycielka w Zespole Szkół Publicznych
im. Adama Mickiewicza w Mrozach:
Nauczyciel powinien być drogowskazem. Rola nauczyciela uległa zmianie.
Nie jest to osoba, która wykłada, przekazuje wiedzę. Przez wiedzę ma pokazywać i kształtować w sposób praktyczny, doświadczalny. Gdy uczniowie sami
zdobywają wiedzę poprzez zabawę, są bardziej zaciekawieni lekcją.

W czasach współczesnych mamy dostęp do różnorodnych informacji, wręcz można mówić o ich nadmiarze. Docierają do nas różnymi kanałami: poprzez książki, gazety, radio, telewizję, Internet ale też
zauważane w czasie spaceru plakaty, otrzymywane ulotki i oglądane reklamy. Z gąszczu informacji
trudno wyłowić te wartościowe, które będą służyć rozwojowi. Warto nauczyć uczniów i uczennice
selekcji tych komunikatów, które są dla nich ważne, oraz krytycznego myślenia – zadawania pytań,
poszukiwania odpowiedzi. Taka rola nauczycieli i nauczycielek jest bliska trenerce wiodącej Annie
Cieśluk:
Nauczyciel powinien inspirować młodych ludzi do działania, do brania odpowiedzialności za rzeczywistość,
w której żyją, do prognozowania przyszłości i wpływania na nią. Kiedyś nauczyciel był wrotami do wiedzy.
Dzisiaj wiedza jest powszechnie dostępna m.in. przez Internet i dużo łatwiej niż kiedyś ją pozyskać. Następuje
przekierowanie roli nauczyciela w stronę kogoś, kto uczy młodych ludzi efektywnego dostępu do rzetelnych informacji, krytycznego spojrzenia na to, co do nich dociera, świadomego przetwarzania i mądrego korzystania
z tego co widzą, czytają, słyszą. Dodatkowo nauczyciel coraz częściej pełni rolę inspiratora rozwoju, który pomaga młodym ludziom dokonać wyboru, uświadomić sobie jaka wiedza i jakie umiejętności pomogą najlepiej
zrealizować ich indywidualne potrzeby oraz zainteresowania teraz i w przyszłości. Przede wszystkim przygotowuje ich do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie, aby umieli myśleć kreatywnie, brać odpowiedzialność za to, co się wydarzy, i działać samodzielnie, ale nie samotnie.

Jakie kompetencje mogą być pomocne we współczesnym
zawodzie nauczyciela?
Większość nauczycieli i nauczycielek podkreśla, że ważna jest aktywność własna: bycie otwartym,
rozwój siebie i własnej kreatywności, umiejętność wychodzenia z roli, np. przy organizowaniu zajęć
pozalekcyjnych. Cenią w innych bycie konsekwentnym, uczciwym, punktualnym, ale też koleżeńskim,
cierpliwym.

Jaka jest nowa rola nauczycieli i nauczycielek
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Hanna Wysocka, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Grodzisku:
Nauczyciel to koordynator całego procesu nauczania. Jest przewodnikiem,
ale też partnerem ucznia.

Trenerki zgodnie podkreślają wagę umiejętności społecznych, tzw. kompetencji miękkich, obok
wiedzy tematycznej, którą nauczyciele i nauczycielki mają i na bieżąco uaktualniają. Istotne są kompetencje związane z komunikacją, mówienie o tym co się myśli i czuje bez oceny, umiejętność rozwiązywania konfliktów, prowadzenie grupy, radzenie sobie ze stresem. Warto rozwijać umiejętność
uczenia się, ale też dostosowywania i pewnej elastyczności czy otwartości na zmiany. Umiejętności
współpracy z innymi nauczycielami i nauczycielkami oraz dzielenia się z nimi informacjami i swoimi doświadczeniami również są cenne. Ważne są też stawianie pytań i słuchanie – niezbędne do poznania wychowanków, ich osobowości, zainteresowań i potencjałów. Z kolei kompetencje związane
z technologiami komputerowymi mogą nie tylko uatrakcyjnić lekcję i zwiększyć motywację dzieci do
nauki, ale również mogą być przydatne, aby pokazać uczniom i uczennicom alternatywę – w jaki sposób mogą konstruktywnie wykorzystywać czas spędzony przed komputerem.
Jakie kompetencje nauczyciele i nauczycielki rozwinęli w ramach projektu „Nauczyciel w Nowej
Roli” – częściowa ewaluacja projektu
Zmiana roli zawodowej nie jest zadaniem łatwym dla nauczycieli i nauczycielek. Dla większości z nich
będzie to oznaczało zdobycie nowej wiedzy lub aktualizację już posiadanej. Ponadto realizacja zadań
związanych z ich nową rolą będzie się wiązała z potrzebą rozwinięcia nowych umiejętności psychologiczno-pedagogicznych, a nawet dyspozycji osobowościowych.
Czy współcześni nauczyciele i nauczycielki są na to gotowi?
Z badań prowadzonych w Polsce wynika, że gotowość i umiejętność połączenia pracy i ciągłego podnoszenia kompetencji wykazuje 98% nauczycieli i nauczycielek. Specyfika zawodu wymaga skutecznego komunikowania się w rożnych sytuacjach i z różnymi partnerami, rozwiązywania problemów
wynikających z częstych interakcji. Wielu nauczycieli, szczególnie młodszych, potrafi sprawnie poruszać się w świecie nowych technologii. Wszystkie wspomniane uwarunkowania sprawiają, że polscy
nauczyciele i nauczycielki podejmują liczne działania mające na celu podnoszenie swoich kompetencji, takich jak poszerzanie i aktualizacja wiedzy z nauczanego przedmiotu, metod pracy, systemu
oświaty, kompetencji miękkich (Hernik, Przewłocka, Smak, Piwowarski 2014, s.129).
Nauczyciele i nauczycielki najczęściej uczestniczą w doskonaleniu zawodowym dotyczącym nauczanych przez nich przedmiotów: 62% dokształca się w tematyce wiedzy i zrozumienia przedmiotów,
których uczą, a 57% doskonali się w obszarze kompetencji pedagogicznych w zakresie nauczania
swojego przedmiotu. Inne tematy wybierane przez stosunkowo wielu z nich to: praca z uczniami
i uczennicami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ocenianie, znajomość programu nauczania,
indywidualizacja nauczania oraz wykorzystanie technik komputerowych. Warto zauważyć, że dodat-

10 Jaka jest nowa rola nauczycieli i nauczycielek

kowo 39% wskazało dokształcanie z zakresu nowych technologii w miejscu pracy (Hernik, Przewłocka, Smak, Piwowarski 2014, za: TALIS, 2013).
Ciekawym zagadnieniem są również opinie nauczycieli i nauczycielek na temat korzyści z uczestnictwa w różnych formach rozwoju zawodowego. W badaniu TALIS poproszono respondentów o ocenę
wpływu doskonalenia zawodowego w różnych obszarach na sposób nauczania. Na tym tle wyróżniają
się działania doskonalące z zakresu znajomości programu nauczania (co może wynikać z niedawnych
zmian podstawy programowej) i wykorzystania technik komputerowych – ponad 40% osób biorących
w nich udział uznało, że miały one duży wpływ na sposób ich nauczania. Najmniej zróżnicowane są
oceny najpopularniejszych działań doskonalących: zarówno wiedzy i zrozumienia własnego przedmiotu, jak i kompetencji pedagogicznych w zakresie jego nauczania. Blisko 60% uczestniczących
w nich nauczycieli i nauczycielek wskazuje na umiarkowany wpływ, a zaledwie 33% – na duży. Jednocześnie ocena przydatności tych działań jest wyższa wśród osób młodszych stażem niż u ich starszych
kolegów. Wśród działań doskonalących, których wpływ na sposób nauczania oceniany jest nisko,
znalazły się tematy istotne w szybko zmieniającym się społeczeństwie. Spośród osób uczestniczących w doskonaleniu z zakresu nauczania umiejętności międzyprzedmiotowych (np. rozwiązywanie
problemów, uczenie się) zaledwie co czwarty określił te działania jako mające duży wpływ na sposób
nauczania; wśród tych kształcących się w zakresie indywidualizacji nauczania a także poradnictwa
zawodowego, wskazania były niewiele wyższe (29% i 28%). Otwarte pozostaje pytanie, na ile wynika
to z jakości kursów, a na ile z niemożności stosowania nowatorskich sposobów podejścia do uczniów
i uczennic w rzeczywistości szkolnej. Warto też podkreślić, że jedną z przyczyn niemożności wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas doskonalenia może być ich niedostosowanie do potrzeb danej szkoły (Hernik, Przewłocka, Smak, Piwowarski 2014, za: TALIS, 2013).

O projekcie „Nauczyciel w Nowej Roli”
Jednym z narzędzi i sposobów przystosowania się nauczycieli i nauczycielek do nowej roli jest uczestnictwo w różnorodnych projektach temu poświęconych. Takim projektem jest „Nauczyciel w Nowej
Roli”, który powstał w 2013 roku. Jest on skierowany do osób chcących sprostać nowej roli nauczyciela
poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych i społecznych. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i nauczycielek, zwiększenie ich konkurencyjności na rynku
pracy oraz zapobieżenie wypaleniu zawodowemu. Dzięki udziałowi w warsztatach nauczyciele i nauczycielki mają możliwość poznania metod i narzędzi rozwijających kompetencje kluczowe uczniów
i uczennic, zwiększające zaangażowanie i motywację do nauki oraz usprawniające komunikację
i współpracę w grupie. Oprócz poznania wielu technik pracy mają możliwość przyjrzenia się sobie,
podniesienia własnej aktywności i rozwoju kompetencji społecznych oraz dzielenia się własnym doświadczeniem, sukcesami czy trudnościami, jakie napotykają w codziennej pracy.
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W pierwszym roku trwania projektu w warsztatach wzięło udział 80 nauczycielek i nauczycieli. Podczas pierwszego i ostatniego spotkania uczestnicy wypełniali ankietę dotyczącą własnej oceny wiedzy
związanej z następującymi obszarami:

ʎ
ʎ
ʎ
ʎ

techniki uczenia się i motywowania do nauki,
narzędzia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów wykorzystywane w nauce i wychowaniu,
pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole,
wykorzystywanie ICT1 w nauczaniu.

Po upływie trzech miesięcy od ostatnich warsztatów z wybranymi osobami przeprowadzono rozmowę telefoniczną. Nauczyciele i nauczycielki mogli podzielić się swoimi przemyśleniami i refleksjami
na temat przebytego szkolenia.
Analiza odpowiedzi wskazuje na to, że największy wzrost wiedzy nastąpił w obszarze wykorzystywania ICT w nauczaniu. Na początku projektu jedynie 22 osoby zadeklarowały wiedzę na poziomie
dobrym. Po zakończeniu cyklu warsztatów aż 66 osób określało swoją wiedzę na dobrym lub bardzo
dobrym poziomie, co przedstawia poniższy wykres:

wyk. 1 Wiedza dotycząca wykorzystywania
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Równie wysoki wzrost wiedzy nastąpił w obszarze znajomości narzędzi rozwijających kompetencje
kluczowe uczniów wykorzystywanych w nauce. Na koniec projektu 71 osób oceniło swoją wiedzę
jako dobrą lub bardzo dobrą, co w porównaniu z odpowiedziami z ankiet przed warsztatami daje 54%
wzrost wiedzy.

ICT (z ang. Information and Communication Technologies – technologie informacyjno-komunikacyjne) – wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem narzędzi telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.
Za: www.lawp.eu/pdf/ict_definicja.pdf

1
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wyk. 2 Wiedza dotycząca narzędzi rozwijających kompetencje
kluczowe wykorzystywanych w nauczaniu (n=76)
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Również w rozmowach nauczyciele i nauczycielki wskazywali, że najbardziej rozwinęli wiedzę dotyczącą uczenia się i zapamiętywania oraz stosowania mnemotechnik.
Warsztaty poszerzyły uczestnikom perspektywę: w procesie nauczania ważne jest przekazywanie
wiedzy, ale też rozwijanie wśród wychowanków takich kompetencji jak kreatywność, otwartość, poczucie sprawczości. Nauczyciele i nauczycielki są zainteresowani pracą metodami aktywnymi oraz
stosowaniem zabaw i ćwiczeń integrujących grupę. Dużym powodzeniem cieszy się praca metodą
dramy, zarówno w celach wychowawczych, jak i edukacyjnych. Drama daje możliwość sprawdzenia
się w różnych rolach i przećwiczenia działania w trudnych sytuacjach (takich jak np. egzaminy) oraz
rozwija umiejętność spontanicznych wypowiedzi.
Co było ważne dla nauczycieli i nauczycielek uczestniczących w szkoleniu?

ʎ Możliwość nauczenia się wielu nowych rzeczy i odświeżenia wiedzy, kontakt z innymi ludźmi, innowacjami, zabawami, oderwanie się od codziennych obowiązków.
ʎ Prowadzenie warsztatów metodami aktywizującymi, możliwość wcielenia się w rolę ucznia, osobistego
doświadczenia.
ʎ Poznanie zupełnie innej twarzy nauczycieli z którymi pracuję na co dzień –odkrycie niektórych ludzi na
nowo.
ʎ Umiejętności personalne prowadzących, płynne prowadzenie zajęć, pokazanie jak można zaciekawić
sobą i materiałem.
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Na ilustracji 3 przedstawiono mocne strony szkolenia. Wykres został stworzony na podstawie informacji zwrotnych od nauczycieli i nauczycielek po zakończeniu cyklu zajęć:

wyk. 3 Mocne strony szkolenia (n=76)
17%

31%

Profesjonalizm prowadzących
Dopasowanie treści do potrzeb grupy
Materiały dodatkowe

23%

Atrakcyjna forma zajęć
29%

Podczas warsztatów nauczyciele i nauczycielki cenili sobie bezpieczną atmosferę, która sprzyjała rozmowie i dzieleniu się własnym doświadczeniem. Podobało im się dostosowanie treści zajęć do wymagań współczesnej szkoły oraz bieżące dopasowywanie ich do potrzeb grupy. Jako ważne wskazywali
również dodatkowe materiały, jakie otrzymywali podczas zajęć.

Zakończenie
Nowa rola przypisywana nauczycielom w dalszym ciągu się kształtuje. Z przytoczonych badań wynika jednoznacznie, że ta grupa zawodowa próbuje sprostać wymaganiom stawianym przed współczesną szkołą, doskonaląc swoje umiejętności i nabywając nową wiedzę. Napotyka jednak trudności
we wdrożeniu nowego podejścia, wynikające z jednej strony z dawnych przyzwyczajeń, z drugiej ze
słabego przystosowania infrastruktury szkolnej do nowego trybu pracy. Czy nauczycielom i nauczycielkom uda się pokonać te bariery? Czas pokaże!
Bibliografia:
1. Raport Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Warszawa: Wydawnictwa UNESCO, Stowarzyszenie
Oświatowców Polskich, 1998.
2. Raport zespołu ekspertów UNESCO Rethinking Education in a Changing World [online], 2013, dostęp
15.10.2014: unesdoc.unesco.org/images/0022/002247/224743e.pdf
3. Muzyka W., Nowicki W., Krzywosz-Rynkiewicz B., Sakowicz M., Dyscyplina w szkole w oczach nauczycieli, w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji, red. M. Dudzikowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, 1996.
4. Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli między anomią a autonomią, Gdańsk: GWP, 2005.
5. Śliwierski B., Referat wygłoszony na I kongresie zarządzania oświatą, Łódź 27-29.09.2006.
6. Hernik K., Przewłocka J., Smak M., Piwowarski R., Rozwój kompetencji nauczycieli, w: Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013, red. M. Chrobak, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014.
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Kompetencje kluczowe
– co za tym stoi?

Anna Szabuńko

Jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie z hasłem kompetencje kluczowe? Ten termin przywołuje na myśl
urzędowy język, projekty, wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej, politykę Unii Europejskiej.
Najczęściej pojawia się w kontekście obowiązkowych wytycznych i powinności – np. „Powinniśmy rozwijać kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży”. Tylko co to tak naprawdę dla nas znaczy?
Zastanawiając się nad tym, o pierwsze skojarzenia z kompetencjami kluczowymi spytałam również
uczestniczki projektu „Nauczyciel w Nowej Roli”. Wśród odpowiedzi pojawiły się m. in. takie hasła:
trudny temat, sprawdzian szóstoklasisty, ścisłe kompetencje związane z jakąś dziedziną, ale też: podstawowe
umiejętności, najważniejsze kompetencje, które uczeń powinien osiągnąć.
Idąc tropem tych skojarzeń, przyjrzyjmy się bliżej kompetencjom kluczowym. Czym są? Dlaczego tą
nazwą wyróżniono właśnie takie, a nie inne kompetencje? Po co i w jaki sposób rozwijać je u uczniów
i uczennic?

Trudny temat – skąd się wziął?
Latem 2001 roku Komisja Europejska powierzyła grupie roboczej złożonej z narodowych ekspertów
zadanie zdefiniowania pojęcia kompetencji kluczowych. Kolejnym zadaniem badaczy było zidentyfikowanie tych kompetencji, które są cenione i uznawane za niezbędne we wszystkich państwach
członkowskich UE1.
Bazując na wynikach badań ekspertów, Parlament Europejski i Rada Europy w 2006 roku wydały zalecenie w sprawie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie. Zdefiniowano osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Prezentuje je poniższy
graf:

inicjatywność
i przedsiębiorczość

świadomość
i ekspresja
kulturowa

porozumiewanie się
w języku ojczystym

kompetencje
społeczne
i obywatelskie

Kompetencje
kluczowe

porozumiewanie się
w językach obcych

umiejętność
uczenia się

kompetencje
informatyczne

kompetencje
matematyczne
i podstawowe
kompetencje
naukowo-techniczne

1
Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego. Eurydice, Sieć informacji o edukacji w Europie, Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji, 2005.
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Ścisłe kompetencje związane z jakąś dziedziną
czy raczej podstawowe umiejętności?
Kompetencje kluczowe znajdują zastosowanie w szerokim wachlarzu specjalności. Kładziemy zatem
duży nacisk na zdobywanie przez dzieci i młodzież kompetencji, które określono jako niezbędne dla
potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia2. Kompetencje te obejmują szeroki zakres zdolności, otwierają też na zdobywanie i rozwijanie w sobie kolejnych umiejętności. Na tym polega ich kluczowość.
Kompetencja porozumiewania się w języku ojczystym daje możliwość jasnego wyrażania swoich
myśli i uczuć. Pozwala pisemnie i ustnie interpretować pojęcia, fakty i opinie, z którymi na co dzień
się stykamy. Posiadający te kompetencje potrafi ubrać swoje myśli w słowa, sformułować opinie, zrozumieć, co ktoś chce mu przekazać i umie na to odpowiedzieć – to absolutne podstawy komunikacji
niezbędne do funkcjonowania wśród ludzi.
Porozumiewanie się w językach obcych oprócz podstawowych korzyści z komunikacji przynosi dodatkowo szansę na lepsze rozumienie różnic kulturowych. Jest ono szczególnie istotne we współczesnym świecie otwartym na międzynarodową wymianę, przenikanie się tradycji i obyczajów różnych
nacji. Aby ułatwić dzieciom i młodzieży życie w globalnej wiosce, rozwijamy u nich umiejętności porozumiewania się w językach obcych, przekazując zarazem podstawowe wiadomości o innych kulturach.
Kompetencje matematyczne są niezbędne przy rozwiązywaniu problemów wynikających z codziennych sytuacji, a podstawowe kompetencje naukowo-techniczne pozwalają opanować i wykorzystywać wiedzę oraz metody objaśniające świat przyrody i rolę człowieka w świecie. Sami możemy być
nieraz zaskoczeni, jak bardzo nauka obecna jest w naszym codziennym życiu – chociażby jak znajomość podstawowych praw fizyki przydaje się w sporcie. Świadomość tego, jak działa opór powietrza
czy wody, umożliwia sportowcom osiąganie najwyższych wyników w lekkoatletyce czy pływaniu.
Dzięki kompetencjom informatycznym łatwiejsze staje się funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Postępujący rozwój technologii wymaga tych kompetencji, aby umiejętnie
i krytyczne wykorzystywać jego nowe zdobycze. Dzisiejszy świat, w tym kontakty międzyludzkie, przekazywanie i odbieranie różnego typu informacji, w dużej mierze przeniosły się do wirtualnej przestrzeni. Przez Internet robimy przelewy, płacimy rachunki, szukamy pracy, uczestniczymy w kulturze.
Tym, którzy nie posiadają takich kompetencji, grozi tzw. wykluczenie cyfrowe.
Umiejętność uczenia się daje samodzielność i skuteczność w organizowaniu własnego procesu uczenia się indywidualnie oraz w grupach, odpowiednio do aktualnych potrzeb. Pomaga obudzić w sobie
motywację do nauki. Pozwala łatwiej opanowywać kolejne metody pracy i daje podstawy do opanowania wszelkich innych umiejętności. Jest to szczególnie przydatne we współczesnej rzeczywistości,
w której uczenie się przez całe życie staje się realnym wymogiem. Coraz częściej wielokrotna zmiana
pracy w ciągu życia nikogo nie dziwi, a z taką zmianą łączą się konieczność nabywania nowych umiejętności i uczenie się funkcjonowania w nowym środowisku.

2
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez
całe życie, Dz. U. L 394, 30.12.2006.
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Kompetencje społeczne przygotowują do satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym, a także ułatwiają zrozumienie zasad postępowania i zwyczajów w różnych społecznościach. Powiązane z nimi kompetencje obywatelskie przygotowują do angażowania się w aktywne i demokratyczne działania. Współczesne społeczeństwo staje się coraz bardziej partycypacyjne.
Obywatele i obywatelki mają większy wpływ na to, co dzieje się wokół nich, mogą konsultować z władzami samorządowymi strategie i dokumenty. Rozwinięte kompetencje obywatelskie pozwalają ludziom lepiej zadbać o swoje interesy, wychodzić z inicjatywą i uruchamiać zmiany na lepsze.
Inicjatywność i przedsiębiorczość to zdolności do wcielania pomysłów w czyn i wykorzystywania
pojawiających się szans, dające poczucie sprawstwa, kształtujące samodzielność i gotowość do brania odpowiedzialności za własne działania. Są to kompetencje szczególnie ważne dla młodych osób,
które zaczynają same o sobie decydować i kształtować swoje życie. Ucząc młodzież inicjatywności,
wyposażamy ją w narzędzia ułatwiające start w dorosłość.
Dzięki rozwijaniu świadomości i ekspresji kulturowej lepiej doceniamy twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i emocji w kulturze i możemy sami w niej aktywnie uczestniczyć. Kultura odgrywa ogromną rolę w rozwoju człowieka. Wpływa na jego myślenie i funkcjonowanie. Uczenie dzieci i młodzieży
kodów kulturowych pozwala im odnaleźć się w społeczeństwie.

Sprawdzian szóstoklasisty, czyli kompetencje kluczowe
w podstawie programowej
Wspomniany dokument definiujący kompetencje kluczowe stał się punktem odniesienia dla krajów
członkowskich UE, w tym Polski, przy wyznaczaniu kierunków rozwoju edukacji. Dwa lata po wydaniu
zalecenia Parlamentu Europejskiego wzmacnianie kompetencji kluczowych jako cel nauczania pojawiło się w zmienionej podstawie programowej kształcenia ogólnego w Polsce. Rozwinięto w niej cele
kształcenia ogólnego poprzez wskazanie konkretnych umiejętności, jakie powinni zdobyć uczniowie
i uczennice w trakcie swej edukacji. Te wymagane umiejętności to nic innego jak właśnie kompetencje kluczowe. I tak na przykład na etapie szkoły podstawowej jako konieczne do zdobycia wskazane
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zostały m.in.:
„4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak
i w piśmie;
5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
7) umiejętność pracy zespołowej”3.
Po wdrożeniu zmian w podstawie programowej także sprawdzian szóstoklasisty, egzaminy gimnazjalny i maturalny zorientowano na sprawdzenie poziomu opanowania podstawowych kompetencji
kluczowych. Te decyzje na szczeblu unijnej i krajowej polityki edukacyjnej przekładają się na codzienną pracę nauczycieli i nauczycielek. Wyzwaniem stało się nauczanie, które nie tylko przekazuje wiedzę faktograficzną, ale przede wszystkim rozwija określone umiejętności i kształtuje postawy przygotowujące do wejścia w dorosłe życie i funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.

Jak kompetentna jest polska młodzież?
Niezależnie od tego, jak trudnym jest rozwijanie kompetencji kluczowych młodzieży, możemy w tym
zakresie pochwalić się wysokimi wynikami na tle innych krajów. Pokazały to badania PISA (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności
Uczniów), czyli największe międzynarodowe badania umiejętności uczniów na świecie (więcej informacji: www.ifispan.waw.pl, www.oecd.org). Realizowane są co trzy lata pod agendą OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Development – Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju). W piątej edycji badania PISA z udziałem piętnastolatków w 2012 roku polscy uczniowie
i uczennice uzyskali w zakresie umiejętności matematycznych pierwsze miejsce w Unii Europejskiej,
na równi z uczniami z Holandii, Estonii i Finlandii4.
Średni wynik z matematyki polskich uczniów i uczennic w porównaniu z 2009 rokiem wzrósł aż o 23
punkty. Polska jest jedynym krajem europejskim, który tak znacznie poprawił wyniki. Lepsze rezultaty
(wzrost o 18 punktów) osiągnęli gimnazjaliści także w zadaniach badających umiejętności czytania
i interpretacji, odpowiadających kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym. Takie wyniki przyniosła piąta już edycja badania, która objęła pierwszy rocznik uczniów, którzy w gimnazjum
uczyli się według nowej, zmienionej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zorientowanej na
rozwijanie kompetencji kluczowych.
Można by więc potraktować raport z badań PISA z 2012 roku jako obiecujący sygnał, że nauczanie według nowych wytycznych przynosi lepsze efekty. Nie wszystko jednak przedstawia się tak różowo. Badanie zawierało też między innymi zadania do rozwiązania na komputerze, a w nich polscy uczniowie
i uczennice wypadli poniżej średniej OECD. Było to dużym zaskoczeniem, zwłaszcza w zestawieniu
z bardzo dobrymi wynikami zadań wykonywanych na papierze. Przy rozwiązywaniu zadań w opcji
komputerowej uwidocznił się niski poziom tak podstawowej umiejętności jak wpisywanie tekstu do
komputera. Dalsze rozwijanie kompetencji informatycznych polskiej młodzieży wydaje się zatem,
nomen omen, kluczowe.
3
4

Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, 25.02.2011, dostępny: www.men.gov.pl.
Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów OECD PISA. Wyniki badania 2012 w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2012.
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Najważniejsze kompetencje, które uczeń powinien zdobyć
Na kompetencje kluczowe możemy spojrzeć jak na bazę umiejętności niezbędnych, żeby ruszać dalej w świat i nabywać kolejne, w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i potrzeby. To w dużej
mierze zdobyte w okresie dorastania umiejętności, a nie zasób często tracącej na aktualności wiedzy,
decydują o późniejszej elastyczności młodych dorosłych, o zdolności dopasowania się do zmiennych
warunków, które są tak charakterystyczne chociażby dla dzisiejszego rynku pracy.
Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego z 2011 roku pokazały, że wśród wymagań kompetencyjnych na
stanowiska kierownicze niezależnie od kategorii zawodowej kładziono nacisk na komunikatywność
(31% wskazań), podejmowanie inicjatyw (25%) oraz samodzielność (20%). Często pojawiały się również umiejętność zarządzania czasem, przedsiębiorczość czy umiejętność współpracy w grupie.
Osoby chcące podjąć pracę na stanowisku specjalisty nie tylko powinny odznaczać się komunikatywnością (30% wskazań) ważną dla większości pracodawców, ale także być samodzielnymi (20%)
oraz posiadać umiejętność zarządzania czasem (17%). Podkreślano również umiejętność współpracy
w grupie oraz podejmowanie inicjatyw. Ostatnia cecha (wraz z komunikatywnością) była bardzo ważna również w przypadku techników oraz pracowników biurowych5.
Zapewnienie dzieciom i młodzieży dobrego startu i zwiększenie szansy na utrzymanie się na rynku
pracy są kolejnymi powodami, dla których warto zadbać o rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości, kompetencji społecznych i pozostałych kompetencji kluczowych.
5

Oczekiwania kompetencyjne pracodawców wobec pracowników, 13.11.2013, dostępny: www.rynekpracy.pl.

Pomysły na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
i uczennic
Kompetencje takie jak umiejętność uczenia się czy kompetencje społeczne i obywatelskie traktujemy
jako podstawowe i przekrojowe. To znaczy przydatne w wielu, jeśli nie we wszystkich, dziedzinach
życia i na tyle uniwersalne, że można je rozwijać i kształcić na każdej lekcji bez względu na rodzaj nauczanego przedmiotu. Na przykład prowadząc lekcję wiedzy o społeczeństwie, można zaaranżować
debatę oksfordzką, w której uczestnictwo rozwija umiejętności społeczne. Rozwijanie kompetencji kluczowych jest możliwe również poza szkołą, na drodze edukacji nieformalnej i pozaformalnej.
Uczniowie i uczennice mogą brać udział w zajęciach rozwijających ich zainteresowania, np. warsztatach fotograficznych organizowanych przez Młodzieżowe Domy Kultury, a jednocześnie wzmacniających kompetencje społeczne (umiejętność współpracy przy organizowaniu wspólnej wystawy fotografii) czy inicjatywność (np. dzięki zgłaszaniu się ze swoimi zdjęciami do konkursów, wyszukiwanie
i zapisywanie się na kolejne tego typu zajęcia). Ofertę edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży
rozszerzają organizacje pozarządowe, instytucje kultury, a także ośrodki sportowe, szkoły językowe
itp. Warto podsuwać swoim uczniom i uczennicom pomysły na skorzystanie z tego typu zajęć.
Jak pokazały badania Eurydice 2011/2012, strategię rozwijania kompetencji kluczowych zarówno poprzez edukację szkolną, jak i pozaformalną stosuje większość krajów europejskich. Najczęściej łączy
się w nich kilka sposobów organizacji kształcenia kompetencji przekrojowych: mogą być one nauczane jako oddzielny przedmiot, jako element szerszego programu nauczania, a także mogą być przekazywane w ramach całego programu nauczania; wtedy odpowiedzialność za ich rozwijanie ponoszą
nauczyciele wszystkich przedmiotów6. Jak się zatem do tego zabrać?
Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do tematu kompetencji kluczowych
Na początek, jeśli chcemy zwiększyć wiedzę uczniów i uczennic o kompetencjach kluczowych i jednocześnie zachęcić do własnej pracy nad ich rozwijaniem,
możemy zaproponować im autorefleksję nad swoimi kompetencjami. To ćwiczenie dobrze sprawdzi się w grupie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
Cel: autorefleksja nad własnymi kompetencjami kluczowymi
Materiały: pytania do autorefleksji (przykładowe znajdziemy na stronie programu „Młodzież
w działaniu”: www.mlodziez.org.pl/program/youthpass/kompetencje-kluczowe)
Przebieg: Na pytania każdy odpowiada indywidualnie. Następnie, by zwiększyć motywację do dalszego rozwoju, możemy zadać serię pytań coachingowych: Na ile jesteś zadowolony/a – w skali 1-10 –
z poziomu swoich kompetencji kluczowych? Co możesz zrobić, żeby być bardziej zadowolony/a? Kto
i co może Ci w tym pomóc? Od czego zaczniesz? Kiedy to zrobisz?
Ćwiczenie kończymy indywidualnym spisaniem wstępnego planu na dalsze rozwijanie swoich kompetencji. Ważne, by taki plan zawierał konkretne działania wraz z określeniem ich w czasie.
6
Raport Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy. (Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach
w Europie. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej), Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2012.
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Ćwiczenie 2. Wzmacnianie kompetencji obywatelskich
W ramach budowania kompetencji obywatelskich warto przygotowywać dzieci i młodzież do podejmowania samodzielnego, aktywnego działania na rzecz
własnej społeczności. Pierwszym krokiem może być obudzenie inspiracji działaniami, które już przeprowadzili ich rówieśnicy i rówieśniczki. To rozwiązanie
sprawdzone w projekcie edukacji obywatelskiej „Ja – Młody Obywatel” realizowanym przez Stowarzyszenie Q Zmianom od 2009 roku. Poniższe ćwiczenie
pochodzi z programu warsztatów dla uczniów i uczennic klas IV-VI szkoły
podstawowej.
Cel: inspiracja do działania obywatelskiego
Materiały: opisy działań obywatelskich, najlepiej, gdyby były to działania osób w wieku zbliżonym do
wieku uczniów (przykłady można znaleźć na stronie projektu „Ja – Młody Obywatel”: www.mlodyobywatel.org oraz projektu „Piramida Demokracji”: www.stowarzyszeniecim.pl), kartki A4
Przebieg: Uczniowie i uczennice pracują w parach lub grupach. Każda para lub grupa losuje jeden
przykład działania obywatelskiego. Uczniowie mają się z nim zapoznać i zapisać na kartce odpowiedzi
na pytania: Po co ci obywatele zorganizowali takie działanie? Czego potrzebowali, żeby je zorganizować? (Zwracamy uwagę, że chodzi tu zarówno o materialne rzeczy, jak i o umiejętności, cechy).
Następnie omawiamy każde działanie na forum. Zbieramy odpowiedzi na zadane pytania, zapisując
je hasłowo na tablicy. Odnosimy się do zasobów, których potrzebowali obywatele do działania. Pytamy uczniów i uczennice: Czy mogliby podjąć tego typu działania? Czy mają potrzebne do tego zasoby?
Jakie jeszcze posiadają umiejętności i cechy, które pozwoliłyby im zrealizować działanie obywatelskie? A może mają już pomysł, jakie mogłoby to być działanie i do kogo skierowane?
Lekcja, podczas której uczniowie i uczennice pracują nad tym zadaniem, może być wstępem do realizacji przez nich ich własnego mini projektu na rzecz lokalnej społeczności.
Propozycje ciekawych scenariuszy lekcji wzmacniających umiejętności uczenia się oraz kompetencje
społeczne można znaleźć także na stronie projektu „E-Akademia Przyszłości” Wydawnictw Szkolnych
i Pedagogicznych w zakładce dla nauczyciela: www.eakademiaprzyszlosci.pl/dla_nauczyciela
oraz na stronie projektu „Uczyć się, ale jak?” Stowarzyszenia Q Zmianom: www.jaksieuczyc.org.
Rozwijanie kompetencji kluczowych towarzyszy uczeniu się przez całe życie. Póki mamy kontakt
z uczniami i uczennicami w szkole, możemy ich wspierać w nabywaniu i wzmacnianiu kolejnych
kluczowych umiejętności, takich jak porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych czy
kompetencje informatyczne. Możemy też pomagać im zrozumieć znaczenie każdej z kompetencji
zarówno w obecnym momencie ich życia, jak i w przyszłości. To, co robimy, jest dawaniem impulsu
na starcie, dzięki któremu dzieci i młodzież będą mogli kontynuować swój rozwój w dorosłym życiu.
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Lekcje przyjazne
uczniowi mózgowi

Wstęp
Procesy uczenia się są w ostatnich latach przedmiotem rozległych badań naukowych. Zajmują się tym
tematem przedstawiciele takich dyscyplin jak psychologia poznawcza, neurobiologia, neurodydaktyka czy kognitywistyka. Mózg ludzki to niezwykły i tajemniczy narząd złożony z 86 milionów neuronów. Dzięki nowym metodom, które umożliwiają badanie funkcjonującego organu, możemy lepiej
poznać jego działanie. W związku z wynikami tych badań coraz więcej przesłanek przemawia za tym,
aby wprowadzić różnorodne metody uczenia się do szkół i zmienić kilka paradygmatów stosowanych
od lat w edukacji. Te paradygmaty dotyczą między innymi: roli nauczyciela, sposobu wprowadzania
materiału, sposobu pracy aktywnej na lekcjach, podziału na przedmioty, sposobów oceniania. Aby to
zrobić, warto wziąć pod uwagę kilka podstawowych zasad działania ludzkiego mózgu. Oto one.

Istnieje kilka rodzajów pamięci
Mózg ludzki zapamiętuje na różne sposoby. Psychologowie i psycholożki od lat rozróżniają różne rodzaje pamięci. Tą, która stanowi pierwszą linię frontu dla dopływających do nas informacji, jest pamięć operacyjna. Gdy poznajemy nowe rzeczy, pojęcia czy sytuacje, najpierw trafiają one do pamięci
operacyjnej zwanej także krótkoterminową. Ma ona ograniczoną pojemność. U dzieci pojemność ta
wynosi od trzech do pięciu elementów, u osób z większym doświadczeniem życiowym – około ośmiu.
Ma ona także ograniczoną trwałość – elementy zapisane tylko w niej pamiętamy zaledwie kilkadziesiąt sekund. Po tym czasie albo rozpocznie się proces zapominania, albo przetworzymy te informacje
i włączymy w nasz wewnętrzny bank wiedzy. Bankiem tym jest pamięć semantyczna – o nieograniczonej pojemności, ale słabym dostępie. Oznacza to, że aby informacja mogła wejść do pamięci długotrwałej (czyli semantycznej), musi zostać przetworzona. Wszystkie informacje, z którymi się na co
dzień spotykamy, nie zostaną nam w pamięci długotrwałej i nie przyswoimy większości z nich, gdyż
mózg ludzki nie zapamiętuje samoczynnie. Aby informacje znalazły się w pamięci długotrwałej, trzeba je w jakiś sposób przeanalizować i przyłączyć do już posiadanej wiedzy.
Istnieje też pamięć autobiograficzna, czyli jak sama nazwa wskazuje, pamięć naszych przeżyć. To,
w czym uczestniczyliśmy, czego sami doświadczyliśmy, pamiętamy dłużej.
Jakie z tego można wyciągnąć wnioski dla organizacji procesów uczenia się?

ʎʎ Dobrze, żebyśmy jak najwięcej rzeczy, które chcemy zapamiętać, doświadczyli. Im więcej eksperymentów, wycieczek, wykonywania schematów, robienia ćwiczeń grupowych, tym lepiej dla
naszej pamięci.
ʎʎ Warto na początku wprowadzania tematu zastosować tak zwaną analizę doświadczenia. Polega ona na przypomnieniu sobie własnych przeżyć i doświadczeń związanych z wprowadzanym
tematem. Gdy wprowadzamy na lekcji przyrody temat warstw leśnych, można zadać uczniom szereg pytań o ich własne doświadczenia, a całą lekcję osadzić na analizie odpowiedzi na te pytania:
Przypomnijcie sobie swoją ostatnią wizytę w lesie. Kiedy to było? Jak się czuliście? W jakim byliście
towarzystwie? Jaka była pogoda? Jak wyglądał ten las? Gdzie był położony? Czy był wilgotny, czy
suchy? Jakie elementy się w nim znajdowały? Po czym stąpaliście? Co znajdowało się na wysokości
waszego wzroku? A co nad wami? Czy lubicie chodzić do lasu?
ʎʎ Warto zaprosić dzieci do wczucia się w postać naukowca stojącego na progu dziejowego odkrycia, które właśnie omawiamy na lekcji. Można sobie wyobrazić, co by się zdarzyło, gdybyśmy
się przy nim znaleźli. W ten sposób uruchamiamy pamięć autobiograficzną. Wyobraź sobie, że je-
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steś….biologiem / Karolem Darwinem/ łączniczką w powstaniu warszawskim/ naukowcem, który
właśnie odkrył istnienie komórek macierzystych. Co widzisz? Co czujesz? Co myślisz?

Uczenie się to przyjemność
Uczenie się jest samo w sobie przyjemne, gdyż pobudza w naszym mózgu układ nagrody, a dzięki
temu wydziela się w nim serotonina – hormon szczęścia. Dlatego ludzie mają wrodzoną ciekawość
poznawczą. Uczniowie chcą uczyć się rzeczy, które im się przydadzą. Dlatego problem leży nie tyle
w niemożności nauczenia się czegoś, co w ocenie czy ta informacja jest mi potrzebna. Mimo słabej
motywacji do nauki u młodzieży, ta sama młodzież jest w stanie uczyć się i startować w egzaminie
na prawo jazdy nawet po kilka razy, bo bardzo chce mieć możliwość prowadzenia samochodu. Jednocześnie badania wskazują, że z każdą kolejną klasą uczniowie mają coraz mniejszą motywację. Już
między klasami piątą i szóstą następuje istotny spadek chęci do nauki szkolnej. Dzieje się tak pomimo
czekającego ich testu szóstoklasisty.
Dzieci idą do szkoły z wielką motywacją do nauki. To, co ją zmniejsza w kolejnych latach szkoły, to
między innymi porażki oraz brak świadomości przydatności wiedzy – nabywane informacje są z roku
na rok coraz mniej oczywiste. Brakuje też dostosowania sposobu spędzania czasu w szkole do fizycznych i psychicznych potrzeb uczniów. W klasach I-III uczniowie trochę siedzą w ławkach, trochę na
dywanie. Mają dużo wycieczek. Wiedza, którą nabywają, jest bardzo praktyczna i mogą się nią cieszyć
na co dzień (np. umiejętność obsługi zegarka), pracują wieloma zmysłami i modalnościami, dużo rysując, ruszając się. Na dodatek – spędzają na nauce raptem trzy do czterech godzin dziennie! Jak to się
ma do gimnazjalistów? Nijak. Wiedza przez nich zdobywana nie jest już tak praktyczna, proponuje
się im bardzo mało rodzajów aktywności – głównie siedzą w ławkach i notują. Sprowadza się to do
jednej lub dwóch modalności. Co chwilę muszą zmieniać przedmiot i przekierowywać swoją uwagę
na zupełnie coś innego. I spędzają tak połowę swojego dnia, około sześciu – siedmiu godzin. Wystarczy, że poprosilibyśmy, aby w takim systemie zafunkcjonowały przez miesiąc osoby dorosłe, a od razu
mielibyśmy bunt. Nasza młodzież nie buntuje się jawnie przeciw tej sytuacji. Przejawia to w sposób
bierny, ograniczając swoją aktywność w tym systemie do minimum.
Tymczasem uczenie się zaspokaja ludzką potrzebę samorealizacji. Jest to potrzeba wyższego rzędu,
znajdująca się w słynnej piramidzie potrzeb Abrahama Maslowa. Aby czuć potrzebę samorealizacji,
musimy mieć choć w podstawowym zakresie zaspokojone potrzeby niższego rzędu, takie jak: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji. Innymi słowy, aby uczeń czerpał przyjemność z uczenia się w szkole i by uczenie się traktował jako rozwój siebie, na lekcji musi:

ʎʎ być najedzony, wypoczęty, mieć zaspokojone inne potrzeby fizjologiczne;
ʎʎ czuć się bezpiecznie, swobodnie, nie czuć się przymuszany, tylko móc np. usiąść w wygodnej

pozycji, wstać, gdy potrzebuje się poruszać;
ʎʎ nie czuć się oceniany za swoją aktywność (niemożliwe jest, aby ktoś spontanicznie się rozwijał,
będąc jednocześnie ocenianym);
ʎʎ mieć poczucie bezpieczeństwa i nie bać się popełnić błędu – inaczej nie będzie próbował i myślał kreatywnie;
ʎʎ czuć przynależność społeczną do swojej grupy – czuć akceptację innych osób, integrację w klasie.
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To, co psuje przyjemność z nauki, to także metody oceniania. Dzieci często są bardzo zadowolone ze
swoich postępów i tego, czego się nauczyły. Niestety, doświadczają dużego rozczarowania, gdy okazuje się, że zostały nisko ocenione. Dziecko interpretuje często taką ocenę jako ocenę swojej osoby.
Sprzyja to wyrabianiu u niego nawyku porównywania się do innych. Nie stanowi to dużego zagrożenia, jeśli w tym porównaniu uczeń wypada dobrze. Jeśli jednak dziecko jest słabsze, poprzez ciągłe
porównywanie do innych traci ochotę do dalszej nauki.
Jakie z tego można wyciągnąć wnioski dla organizacji procesów uczenia się?

ʎʎ Warto dawać uczniom zadania dostosowane do ich wieku – gimnazjalistów stać na więcej niż
uczniów szkoły podstawowej; mogą tworzyć na lekcji w grupach schematy, szukać zależności pomiędzy różnymi historiami, samodzielnie szukać wspólnych cech danych regionów, tworzyć modele np. neuronów.
ʎʎ Pozwalajmy na spontaniczność i swobodę podczas uczenia się – dajmy na to określony czas,
dajmy dosyć ogólną instrukcję pozwalającą na twórcze podejście do tematu. Dzieci często przy takiej instrukcji pytają o szczegóły wykonania. Warto odpowiadać: To zależy od Ciebie/Waszej grupy, na co się zdecydujecie. Unikając bardzo szczegółowych wytycznych osiągnięcia celu, dajemy
pole do popisu dzieciom przy realizacji zadania. Niech każdy zrealizuje to sam, zgodnie z własnym
sposobem myślenia. Takie podejście zagwarantuje nam także powstanie różnorodnych rozwiązań
danego zadania. Uczniowie nauczą się od samych siebie, rozwiną także twórcze myślenie i samodzielność. Będą mogli inspirować się wzajemnie.
ʎʎ Dajmy dzieciom czas i możliwość udoskonalenia efektów pracy – nawet po lekcjach. To spowoduje, że uczniowie nie będą czuli się niesprawiedliwie ocenieni albo skrytykowani. Będą mieli
szansę udoskonalić swoje dzieło w oparciu o otrzymane wskazówki. W końcu nie każdy od razu
opanuje materiał prawidłowo, gdyż uczymy się w różnym tempie i na własnych błędach. Szczególnie ważne jest to dla uczniów, którzy mają braki z wcześniejszych etapów edukacji.
ʎʎ Ewaluujmy pracę, zamiast ją oceniać. Dawajmy informację zwrotną i wspierajmy dzieci w analizie swej własnej pracy. Zachęcajmy uczniów do refleksji, zadając pytania: Czego się dzisiaj dowiedziałeś? Co Cię zainspirowało? Co było dla Ciebie ważne? Jak chciałbyś uzupełnić swoją wiedzę? Co
możesz jeszcze udoskonalić? Dawajmy możliwość dzielenia się tymi refleksjami w klasie. W ten
sposób uczniowie mogą się wzajemnie wzmocnić, a nawet zbudować swój entuzjazm. Entuzjazm
jest emocją i, jak każda emocja, jest zaraźliwy.
ʎʎ Wyraźnie oddzielajmy proces nauki od procesu oceny. Gdy się uczymy, dajemy sobie zielone
światło: dla pytań, próbowania różnych rozwiązań i uczenia się na własnych błędach. Proces oceny powinien być z góry ustalony, najlepiej prowadzony w innej scenerii – np. w ławkach inaczej
ustawionych, w innym czasie i na z góry ustalonych zasadach. Najlepiej, gdyby forma oceny była
procentowa.

Ja uczę ciebie, czy ty uczysz się?
„Wiedzy nikomu nie można przekazać” - powtarzali od lat konstruktywiści. Badania nad mózgiem
potwierdzają tę tezę.
Impulsem dla mózgu jest przede wszystkim nasza aktywność. Podejmowane próby powiązań nowych informacji z już zasymilowaną wiedzą o świecie prowadzą do powstania nowych połączeń.
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Te z kolei umożliwiają wejście na wyższy poziom i zdobywanie jeszcze trudniejszych umiejętności.
Warunkiem sukcesu edukacyjnego jest aktywność intelektualna ucznia, w wyniku której powstają
nowe połączenia nerwowe.
Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć swoich połączeń nerwowych i przekazać ich innym, na przykład
naszym uczniom. Jest to zbyt duże uproszczenie językowe, które prowadzi do błędnych założeń –że
prowadząc wykład na dany temat, nawet pokazując obrazy ilustrujące dane zagadnienie, przekazujemy wiedzę. Możemy co najwyżej ją ukazywać lub, jak kto woli, pokazywać. Mózgom niczego się nie
przekazuje. One wytwarzają to samodzielnie.
Odpowiednie wydaje się w tym miejscu porównanie procesu uczenia z przyjmowaniem pokarmu.
Nauczyciel może jedynie przygotować posiłek i zaprosić do stołu, przy którym jego uczniowie będą
mogli zjeść tą wiedzę, przetrawić i włączyć w budulec swojego organizmu. I tak jak w procesach trawiennych samo zjedzenie, czyli rozdrobnienie i połknięcie, trwa najkrócej, procesy trawienia i asymilowania nowych składników odżywczych wymagają znacznie więcej czasu. Tak samo jest w procesach
uczenia się. Wykład i podanie materiału powinno zajmować nie więcej niż ¼ długości całego procesu uczenia się. Cała reszta to trawienie tych informacji przez uczniów w różnych formach – poprzez
uczenie się na pamięć, ale także opracowywanie materiału z tego zakresu, robienie ćwiczeń, zadawanie pytań, tworzenie modeli.
Aktywność w uczeniu się musi być po stronie uczącego się – bo to u niego mają wytworzy się nowe
połączenia neuronalne. Często doświadczamy sytuacji, w której przygotowując materiał do przedstawienia wykładu, nauczyciel sam mimochodem przyswaja sobie nowe informacje lepiej, niż zakładał.
Podobna sytuacja ma miejsce w ćwiczeniu, w którym jeden uczeń dla drugiego musi wymyślić historyjkę o dębach – pomnikach przyrody. Osoba wymyślająca i przedstawiająca tę historyjkę przyswaja ją
lepiej niż słuchacz. Dzieje się tak, gdyż nauka oparta na aktywności pozwala na wykorzystanie wielu
struktur neuronalnych i jest efektywniejsza. Uczeń, wymyślając historyjkę o dębach w celu nauczenia
jej kolegi, sam jest aktywny i przyswaja sobie ten materiał lepiej, niż gdyby przeczytał z podręcznika
gotową historyjkę o drzewach.
Nie jesteśmy w stanie nikogo niczego nauczyć – to on może się nauczyć, a my będziemy mu w tym
procesie współtowarzyszyć, inspirować go, nawigować.
Jakie z tego można wyciągnąć wnioski dla organizacji procesów uczenia się?

ʎʎ Warto stosować metodę płaszcza eksperta. Polega ona na tym, że uczniowie dostają materiał
z jakiegoś zakresu, mają się z nim zapoznać, a następnie przygotować sobie pomoce edukacyjne
i przedstawić ten materiał reszcie uczniów. W ten sposób znacznie bardziej przyswajają wiedzę.
Po tak przedstawionym materiale następuje faza pytań do eksperta, w której cała klasa zadaje
pytania o aspekty, których nie zrozumiała albo które ją ciekawią. To też skłania słuchających do
uważności i utrzymuje dłużej ich koncentrację.
ʎʎ Uczenie się to aktywne poznawanie świata, dlatego warto angażować uczniów w ten proces
np. poprzez konieczność sporządzenia przez nich samodzielnych notatek. Aby samodzielnie
sporządzić notatki, muszą ponownie przeanalizować materiał, ułożyć go sobie w głowie a potem
na papierze.
ʎʎ Można poprosić dzieci, aby podczas lekcji robiły sobie grafy obrazujące omawiany temat. Po
przekazaniu materiału dzieci wymieniają się w parach zrobionymi grafami i wzajemnie sprawdzają, czy dobrze zrozumiały temat.
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ʎʎ Warto metodą japońskich szkół prosić dzieci przy wprowadzaniu nowego materiału, na przy-

kład z matematyki, aby samodzielnie wymyślały sobie ćwiczenia. To pokaże nam natychmiast,
kto zrozumiał temat, a komu trzeba dodatkowo wytłumaczyć go w czasie, gdy pozostali uczniowie
tworzą zadania i je rozwiązują.
ʎʎ Dobrą metodą tworzenia nowych połączeń w mózgu jest układanie skojarzeń. Przy wprowadzaniu nowego pojęcia można poprosić uczniów o wypisanie co najmniej dziesięciu dowolnych
skojarzeń z tą nazwą. Gdy już uda się to uczniom, wprowadzamy znaczenie tego pojęcia i prosimy,
aby dopisali kolejne skojarzenia, które pojawiły się im w głowie po poznaniu znaczenia. Metoda ta
sprawdza się doskonale przy przyswajaniu nowych słówek z języka obcego.
ʎʎ Warto podzielić się odpowiedzialnością za proces uczenia się z osobą uczącą się. Możemy doskonale to zamodelować podczas indywidualnego omawiania z uczniami ich wyników w nauce.
Gdy uczeń otrzymał niskie noty z jakiegoś przedmiotu, warto wyciągnąć do niego rękę i skłonić go
do samodzielnego działania, aby zapewnił sobie pomoc i wsparcie.
Jasiu, z twoich ocen wynika, że masz kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem. To bardzo ważna i potrzebna w życiu umiejętność. Martwię się, że jeśli teraz jej nie posiądziesz, Twoje problemy z nauką będą się pogłębiały. Dlatego chcę Cię zachęcić do pracy nad tą umiejętnością. Czy jesteś na to gotowy? Jak myślisz, co by Ci pomogło udoskonalić umiejętność czytania? Jak ja mogę pomóc Ci w tym zakresie? Czego potrzebowałbyś ode mnie? Może
mogłabym raz w tygodniu się z Tobą spotykać i sprawdzać, jak sobie radzisz. Może chciałbyś, abym zadawała Ci
dodatkowe prace z tego zakresu? Co chciałbyś zrobić, aby udoskonalić tę umiejętność? Czy znasz jakieś sposoby
doskonalące czytanie? Ile czasu potrzebujesz, aby udoskonalić swoje czytanie? W takim razie kiedy chcesz spotkać się ze mną ponownie w celu sprawdzenia Twoich postępów?

Emocje dodają wiedzy pikanterii
Nikogo nie fascynują suche fakty. Aby materiał uznać za interesujący, potrzebne są przeżycia. Kiedy
wzbudzimy w sobie uczucia względem czegoś, przestaje to być nam obojętne, więc dłużej trzymamy
to w pamięci. Dzieje się tak, gdyż pobudzone są wtedy dodatkowe struktury mózgu odpowiedzialne
za emocje – między innymi układ limbiczny. A im więcej struktur mózgu wykorzystujemy do nauki,
tym łatwiej zapamiętujemy.
Układ limbiczny to struktura w mózgu odpowiedzialna zarówno za przeżywanie emocji, jak i za pamięć. Dzieje się tak, gdyż w skład tego układu wchodzi hipokamp odpowiedzialny za zapamiętywanie
informacji. Dlatego jeśli jakieś wydarzenie lub wiedza wywołuje w nas emocje, łatwiej je zapamiętujemy!
Jakie z tego można wyciągnąć wnioski dla organizacji procesów uczenia się?

ʎʎ Łatwiej zapamiętujemy historie, które budzą emocje. Dlatego warto wyszukiwać takie właśnie
historie do wprowadzenia danego tematu na lekcji. Przykładowo, zamiast suchych faktów z historii, można prześledzić historię pewnej rodziny na tle wydarzeń dziejowych.
ʎʎ Zamiast podawania samych mało emocjonujących teorii fizycznych warto prześledzić historię
odkryć różnych teorii. O słynnym jabłku Newtona pamiętamy przez całe życie. Historia Stephna
Hawkinga i jego odkryć być może byłaby równie ciekawa. Koleje życia Marii Skłodowskiej-Curie
i jej śmierć na skutek promieniowania radioaktywnego, historie odkryć Karola Darwina, a także
historia wprowadzenia w Polsce pierwszych przeszczepów serca – to prawdopodobnie zapadnie
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w pamięć naszym podopiecznym.

ʎʎ Przy wprowadzaniu różnych historii warto dodać do nich trochę grozy, humoru lub romanty-

zmu – aby było to fascynujące. Taka metoda jest wprowadzana w różnych bajkach. W słynnym
cyklu filmowym „Było sobie życie” poszczególne elementy ludzkich układów zostają upostaciowione, mają swój niepowtarzalny charakter, ich historie są fascynujące i budzą emocje.

Zakończenie
Przedstawiony powyżej zestaw cech i charakterystyk procesu uczenia się w odniesieniu do funkcjonowania mózgu, a także wskazówek dla nauczyciela czy osoby organizującej proces uczenia, stanowi subiektywny wybór. Zarówno cech, jak i wskazówek można by podać znacznie więcej, ale nie pozwalają na to ramy tego artykułu. Warto doskonalić umiejętność planowania w ten sposób procesu
uczenia się wychowanków. Można to robić uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, tworząc nowe scenariusze, superwizując swoją pracę z trenerem, metodykiem lub innym nauczycielem.
Zdobywanie umiejętności aktywnego i jednocześnie skutecznego nauczania wymaga wielu ćwiczeń,
a nieraz stworzenia na nowo pomocy edukacyjnych, bardziej dostosowanych do potrzeb współczesnych pokoleń. Nie dziwi więc niechęć części nauczycieli do systematycznej pracy metodami aktywnymi. Jest to tym bardziej zrozumiałe, gdy, jak w całym tym artykule, spojrzymy na budowę mózgu.
To bowiem, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, to fakt, że mózg jest dość leniwy. Niechętnie tworzy
nowe połączenia, a jeszcze mniej chętnie zmienia już istniejące szlaki. Dlatego jeśli przez kilka, kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt lat stosowaliśmy w pracy pedagogicznej inne metody i całkiem
nam się sprawdzały, przestawienie się i zmiana nawyków będzie wymagało od nas wiele pracy nad
sobą, a konkretnie nad własnym mózgiem. Wszystkim czytelnikom i czytelniczkom życzę, aby praca
ta zakończyła się sukcesem!
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Metody pracy bazujące
na aktywności uczniów

Agnieszka Buśk

Edukacja przyjazna mózgowi
Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji tomografów i skanerów neurodydaktycy „zajrzeli” do ludzkiego mózgu podczas jego pracy. Obserwowali proces uczenia się i analizowali czynniki, które mu
służą. Okazało się, że wszystko co nowe, nieznane, nietypowe, tajemnicze, przyciąga naszą uwagę.
Niecodzienne sytuacje lub zaskakujące działania pobudzają aktywność sieci neuronalnej w mózgu
i tym samym inicjują proces uczenia się. W tym artykule przyjrzymy się bliżej metodom pomagającym realizować zasady efektywnego uczenia się. Każda z prezentowanych metod dostosowana jest
do poziomu edukacyjnego uczniów oraz warunków i możliwości jakie niesie za sobą system klasowo-lekcyjny. Na wstępie zaczniemy od tego, że mózg uczy się znacznie szybciej w grupie, zatem pierwszy
warunek spełnia już sama organizacja pracy szkoły.

Jak zintegrować grupę i stworzyć dzieciom bezpieczne warunki do nauki?
Mózg dużo lepiej koduje w pamięci długotrwałej informacje poznane
w bezstresowej, przyjaznej atmosferze.
dr Marzena Żylińska

Przedszkole i wczesne klasy szkoły podstawowej to okres, w którym dzieci zapoznają się ze strukturą
uczenia się obowiązującą w placówce. W tym czasie budują swoje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa związane z pierwszym funkcjonowaniem w grupie i w relacji uczeń–nauczyciel. Zadbanie przez
nauczyciela o to bezpieczeństwo procentuje lepszym przyswajaniem informacji przez uczniów oraz
zmniejszeniem stresu związanego z nowymi doświadczeniami życiowymi. Metody, które wpływają
na budowanie przyjaznej atmosfery w klasie, to między innymi integracyjne rozgrzewki dramowe
oraz Nacobezu.
Zaczynając pracę z nową grupą, nauczyciele i nauczycielki początkowo poświęcają znaczną ilość
czasu na poznanie się wzajemne wszystkich dzieci i integrację grupy. Temu celowi doskonale służą rozgrzewki dramowe. Są to gry i ćwiczenia grupowe organizowane w fikcyjnym świecie
i bazujące na wchodzeniu w role. Nauczyciel proponuje dzieciom przyjęcie bajkowej konwencji,
np. spacer w dżungli, a następnie grupa wspólnie podejmuje różne aktywności adekwatne do tego
świata – może przedzierać się przez wysoką trawę, wypatrywać dzikich zwierząt lub iść po gorących
kamieniach. Stopniowo, kiedy grupa oswoi się z zaproponowaną konwencją, nauczyciel wprowadza
postaci, w które wcielają się dzieci. Zostając przy przykładzie dżungli, mogą to być podróżnicy, którzy
witają się ze sobą zwyczajnie lub w określony sposób (stopą, łokciem, przybijając „piątkę”), mogą też
to być mieszkańcy tamtejszej wioski śpiewający wspólną piosenkę lub tańczący rytualny taniec. Siłą
rozgrzewek dramowych jest właśnie świat fikcji, który umożliwia dzieciom swobodniejsze działanie.
Są wtedy kimś innym, mogą się bawić formą aktywności podejmowanej przez odgrywanego bohatera. Z drugiej strony każda rozgrzewka dramowa zakłada działanie grupowe, więc dzieci jednocześnie
się integrują.
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Przykłady innych rozgrzewek dramowych
Tom & Jerry
Dzieci dobierają się w pary i stają w różnych częściach sali pod rękę, tworząc schroniska dla Jerry’ego.
Dwie wybrane osoby stają oddzielnie, jedna z nich jest kotem Tomem, druga myszką Jerrym. Na klaśniecie prowadzącego Tom zaczyna gonić Jerry’ego, oboje wydają przy tym swoje okrzyki. Jerry ucieka
pomiędzy stojącymi parami-schroniskami, a jeśli się do któregoś przyłączy, osoba z drugiego brzegu
staje się uciekającą myszką. W przypadku gdy Tom dotknie uciekającą myszkę – zamieniają się rolami.
Gonitwa koni
Dzieci stają w zwartym kole. Nauczyciel zaprasza je do gonitwy koni. Bieg koni symulowany jest poprzez rytmiczne uderzanie w ugięte kolana. Konie po wyjściu z boksów będą przejeżdżały obok różnych sytuacji pokazywanych gestem. Możliwości:
przeszkoda (pokazanie skoku obydwoma rękoma i okrzyk „hop!),
podwójna przeszkoda (pokazanie podwójnego skoku obiema rękoma i okrzyk „hop-hop!”),
szuwary (szybkie pocieranie twarzy i „buczenie”),
panowie na trybunach (klaskanie z rękoma podniesionymi do góry i skandowanie
„Dalej! dalej!”) ,
ʎʎ panie na trybunach („lornetka przy oczach” i wymachiwanie ręką z okrzykiem „yeah!”) ,
ʎʎ dziecko na trasie (kciuk wyciągnięty do góry i okrzyki „Daj batonika, daj batonika!”).

ʎʎ
ʎʎ
ʎʎ
ʎʎ

Przez całą gonitwę dzieci uderzają w kolana, symulując bieg koni, a nauczyciel lub nauczycielka opowiada historię, wymieniając powyższe możliwości i obrazując je razem z dziećmi gestami.
Poza celami wychowawczo-rozwojowymi leżącymi w kompetencjach szkoły są także cele edukacyjne,
które powinny być realizowane równolegle. Dbając o wyżej wspomniane poczucie bezpieczeństwa
i bezstresową atmosferę podczas nauki, warto przyjrzeć się momentom, które powodują najwięcej
stresu wśród młodych uczniów. Zazwyczaj są to sprawdziany i sytuacje oceniania ich wiedzy i umiejętności. Jest to naturalne, gdyż w bezpośredni sposób koreluje z ich poczuciem własnej wartości. Metodą, która zmniejsza ten stres jest, NaCoBeZU, czyli Na co będziemy zwracać uwagę. Polega ona
na określeniu przez nauczyciela kryteriów oceniania, które są sformułowane w języku uczniów. Jest
to działanie trzytorowe – początkowo nauczyciel przedstawia cel lekcji, potem określa wspomniane
wyżej kryteria oceniania po tej lekcji a następnie po dokonaniu oceny udziela uczniom informacji
zwrotnej. Każdy z etapów, wraz z przykładami, został przedstawiony poniżej.
1) Przedstawienie celu lub celów lekcji
Nauczyciel określa, czego zamierza nauczyć uczniów oraz w jaki sposób to zrealizuje. Jak najdokładniejsze przedstawienie celu umożliwia potem bardziej szczegółowe przedstawienie kryteriów oceniania. Np.: Na tej lekcji poznacie wzór na obliczanie obwodu kwadratu i będziecie potrafili obliczyć obwód
kwadratu o dowolnej wielkości.
2) Określenie NaCoBeZU
Kiedy uczniowie wiedzą, co zostanie zrealizowane na danej lekcji, nauczyciel przedstawia im kryteria oceniania nabytych przez nich wiedzy i umiejętności. Są to czynniki, które pozwolą nauczycielowi
określić, czy i na ile dany uczeń przyswoił wiedzę lub nabył umiejętność. Z kolei uczniom dają informację, czego konkretnie będzie oczekiwać od nich nauczyciel lub nauczycielka – co zostanie poddane
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ocenie. Pozostając przy tematyce obliczania obwodu kwadratu, NaCoBeZU może brzmieć: Po lekcji
poproszę Was o podanie z pamięci wzoru na obwód kwadratu oraz będę podawać długości boków kwadratów,
a waszym zadaniem będzie obliczyć ich obwody. Będę zwracać uwagę przede wszystkim na poprawność wzoru oraz poprawne rachunki przy obliczaniu obwodów. NaCoBeZU możemy podzielić na dwie kategorie:
doraźne i stałe. Doraźne to kryteria wprowadzane na każdej lekcji, podczas zadawania pracy domowej lub przed planowanym sprawdzianem. Opisane powyżej przykłady NaCoBeZU są przykładem
doraźnych kryteriów. Stałe NaCoBeZU nauczyciel ustala z uczniami na początku roku szkolnego lub
dużego bloku tematycznego i obowiązują one do końca jego trwania. Przykłady stałych kryteriów:
Będę zwracać uwagę na utrzymywanie pisma w liniach i kratkach (staranność pisma), Będę zwracać uwagę
na wchodzenie do klasy tuż po dzwonku na lekcję (punktualność) lub Będę zwracać uwagę na posiadanie
stroju do ćwiczeń (przygotowanie do zajęć). Aby uniknąć różnych interpretacji, kryteria te powinny być
określone jak najbardziej konkretnie i sformułowane w oparciu o fakty, jakich nauczyciel oczekuje od
uczniów.
3) Informacja zwrotna
Ostatnim etapem jest informacja zwrotna udzielona uczniowi po wykonaniu zadania lub ćwiczenia.
Jest to ustny lub pisemny komentarz w odniesieniu do ustalonych wcześniej NaCoBeZU. Najważniejsze elementy informacji zwrotnej to:

ʎʎ podkreślenie i docenienie elementów pracy ucznia spełniających NaCoBeZU,
ʎʎ wyszczególnienie tego, co wymaga jeszcze dodatkowej pracy od ucznia,
ʎʎ wskazówki i rekomendacje w jakim kierunku i w jaki sposób uczeń powinien dalej pracować

(np. Aby poprawić kształt pisma, przez dwa tygodnie codziennie po szkole wykonuj po dwa ćwiczenia
z książki „Grafomotoryka”).
Informacja zwrotna jest tzw. oceną kształtującą i nie powinno się jej łączyć ze stopniem (tzw. oceną
sumującą). Z badań1 wynika, że takie połączenie powoduje, że większość uczniów zwraca wtedy uwagę tylko na stopień i nie zapoznaje się już z komentarzem nauczyciela. Na pierwszy plan wysuwa się
to, jak zostali ocenieni przez nauczyciela i jak wypadli na tle innych. Informacja zwrotna sprawia, że
dzieci wiedzą, co jest ich mocną stroną i co konkretnie mają zmienić. Taka formuła zapewnia większe
poczucie komfortu i sprawia, że nauka kojarzy się z przyjazną atmosferą.
Danuta Sterna – nauczycielka i autorka książki „Ocenianie kształtujące
w praktyce” tak pisze o swoich początkach pracy w tej formule:
Gdy poznałam ocenianie kształtujące, zdałam sobie sprawę, że jest ono właśnie
tym, czego poszukiwałam. Pierwsze próby były dla mnie bardzo trudne. Nie
byłam przekonana, czy moje wysiłki przyniosą pożądane efekty. Miałam wiele
chwil zwątpienia. Jednak efekty (po roku pracy w gimnazjum) okazały się nadspodziewanie dobre. Moi uczniowie docenili to, że chcę im pomagać i współpracować z nimi.

1

Hattie J., Visible Learning - a sunthesis of over 800 meta-analusees relating to achievement, London: Routledge, 2009.
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Klucz do sukcesu to bazowanie na potencjale uczennic i uczniów
Nasze mózgi są przystosowane do rozwiązywania problemów
i przetwarzania informacji.
dr Marzena Żylińska

Już od najmłodszych lat dzieci podejmują wyzwania i starają się rozwiązywać napotkane
problemy – chociażby jak ustawić wieżę z klocków, aby się nie przewróciła. Im dziecko starsze, tym
bardziej staje się ciekawe świata a jego naturalne dążenie do rozwiązywania problemów to ogromny potencjał do wykorzystania przez nauczycieli. Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej są
w okresie rozwojowym, w którym kończy się rozrost mózgu i dokonuje ostateczny rozwój wielu jego
funkcji. To głównie dlatego zabawa zmienia swój charakter i funkcję – młodsze dzieci (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) pochłaniał głównie sam proces zabawy, dzieci starsze coraz bardziej
zaczyna obchodzić rezultat. Istotne stają się gry i zabawy o charakterze intelektualnym, jak warcaby,
domino czy szachy. Jakie metody stosować wtedy na lekcjach, żeby dobrze wykorzystać ten etap rozwojowy? Takie, które pobudzą intelekt dzieci i jednocześnie zaangażują je do wspólnego działania,
przy okazji rozwijając nowe umiejętności, zapoznając z nowymi treściami. Przykładem takich form
pracy są burza mózgów i metoda projektowa.
Burza mózgów to metoda grupowego poszukiwania rozwiązań ujętego bardzo konkretnie problemu. Jej celem jest wygenerowanie jak największej ilości pomysłów, a następnie wybór jednego lub
kilku w oparciu o ustalone kryterium. Stąd można powiedzieć, że ma dwie fazy: fazę zielonego światła, podczas której generowane jest jak najwięcej różnorodnych pomysłów, i fazę czerwonego światła
– wybierania pomysłów i decydowania. Przykładem problemu do burzy mózgów może być: W jaki
sposób można było uniknąć klęski powstania listopadowego? Zgodnie z programem nauczania dla
klasy IV szkoły podstawowej uczeń powinien umieć wytłumaczyć przyczyny wybuchu powstania oraz
wskazać przyczyny jego klęski. Samo czytanie lub opowiadanie o tych zdarzeniach sprawi, że dzieci
zapamiętają informacje na krótki czas, jednak większość zapewne ich nie zrozumie. Podanie takiego
tematu do burzy mózgów sprawi, że uczniowie, aby wygenerować pomysły, będą musieli wcześniej
zapoznać się ze zdarzeniami przedstawionymi w podręczniku lub przez nauczyciela, przeanalizować
je i pomyśleć o innych rozwiązaniach, uwzględniając wszystkie zaistniałe wtedy fakty. Tak przebiegający proces myślowy pomaga w zrozumieniu przyswajanej wiedzy.
Nauczyciel może występować tutaj w dwóch rolach. Może być prowadzącym całe ćwiczenie – wtedy
podaje problem do burzy mózgów, w fazie zielonej zapisuje wszystkie padające pomysły a następnie
podaje kryterium wyboru rozwiązania i w fazie czerwonej klasa decyduje, które z rozwiązań najbardziej spełnia to kryterium. Zostając przy problemie uniknięcia klęski powstania listopadowego, tym
kryterium może być jedność wszystkich Polaków, czyli Które rozwiązanie lub rozwiązania sprawią, że
wszyscy Polacy się zjednoczą?
Nauczyciel może stać się również tylko facylitatorem całego procesu burzy mózgów. Wtedy dzieli
klasę np. na dwie grupy. Jedna z nich generuje i zapisuje wszystkie pomysły, a druga wybiera kryterium, jakie uważa za ważne w danym temacie. Kiedy grupa wypisująca pomysły skończy swoją pracę,
przekazuje kartkę grupie wybierającej rozwiązania według ustalonego kryterium, aby koledzy prze-
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analizowali propozycje i dokonali ostatecznego wyboru rozwiązania lub rozwiązań. Taka forma pracy
z klasą stwarza większą możliwość podsumowania działań uczniów, gdyż nauczyciel nie uczestniczy
w nich bezpośrednio może omówić z nimi np. pracę w grupach: które pomysły padały najpierw, dlaczego zdecydowali się wybrać dane kryterium.
W zależności od celu lekcji przebieg fazy czerwonej może być inny niż opisany powyżej. Uczniowie zamiast wybierać jedno lub kilka rozwiązań, mogą po prostu je pogrupować na kilka kategorii.
Na przykładzie burzy mózgów o powstaniu listopadowym rozwiązania mogłyby mieć kategorie:
z bezpośrednim udziałem innych państw, z poparciem innych państw, z udziałem samej Polski.
Wielowymiarowe zaangażowanie a efektywność w przyswajaniu informacji
Nasze mózgi dobrze zapamiętują informacje łączące wiedzę kognitywną
z emocjami i aktywnością ciała.
dr Marzena Żylińska

Uczeń znajdujący się w sytuacji edukacyjnej odbiera docierające do niego bodźce na minimum trzech
poziomach: intelektualnym (poznawczym, kognitywnym), emocjonalnym oraz fizycznym (kinestetycznym). Im więcej tych poziomów połączymy w jednej metodzie, w jednym ćwiczeniu – tym uczenie
się i przyswajanie staje się skuteczniejsze i szybsze. Metodą, która łączy te trzy poziomy, jest bez wątpienia drama, w której bezpieczny świat fikcji umożliwia swobodne eksplorowanie tematu. Inna metoda to debata oksfordzka, która bazuje na wydarzeniach w realnym świecie, jednak obrona swojego
stanowiska angażuje emocjonalnie oraz fizycznie, ponieważ mocno związana jest z autoprezentacją.
Stymulatory – technika dramowa bazująca na pracy z zestawem przedmiotów wprowadzających do
określonego świata fikcji. Przedmioty pobudzają wyobraźnię i twórczość. Uczniowie, oglądając poszczególne przedmioty, tworzą wspólną dla nich historię, z niej najczęściej wyłaniają się bohaterowie
oraz problem lub konflikt jaki ich dotyczy. Tak powstały fikcyjny świat stwarza możliwość dalszego
eksplorowania np. poprzez wcielenie się uczniów w role bohaterów historii i zaimprowizowanie możliwych rozwiązań ich problemu. Poniżej został opisany przykład wykorzystania techniki stymulatorów na języku polskim w gimnazjum.
Przygotowanie do czytania lektury „Koniec wakacji”
Nauczyciel przynosi na lekcję starą walizkę, w której znajdują się:

ʎʎ kilka chłopięcych ubrań,
ʎʎ książka o gołębiach,
ʎʎ przedarte zdjęcie dziewczyny na rowerze z napisaną z tyłu dedykacją „Na pamiątkę tego jak się

poznaliśmy – Ela”,
ʎʎ koperta bez listu zaadresowana do ojca Jurka przez matkę (z adresu jej siostry),
ʎʎ zgnieciony telegram z Kołobrzegu od matki Jurka do jej siostry (o tym, że nie może przyjechać
ze względu na chorobę Henryka i żeby nic nie mówiła Jurkowi).
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Uczniowie po kolei oglądają przedmioty i układają historię. Następnie wcielają się w role bohaterów
i improwizują wybrane elementy historii. Szukają różnych możliwości rozwiązań sytuacji, w której
znalazł się Jurek. Na zakończenie wszyscy wychodzą z ról np. poprzez pantomimiczne zdjęcie kombinezonu płetwonurka. Wyjście z ról jest symbolicznym przejściem ze świata fikcji do rzeczywistości,
aby móc potem spojrzeć na doświadczenia z odgrywanych ról z perspektywy obserwatora. Następnie nauczyciel omawia krótko z uczniami problem i zaproponowane rozwiązania oraz podaje tytuł
książki, na której oparta jest historia – do przeczytania przed kolejną lekcją. Drama łączy w sobie
wspomniane wyżej wszystkie trzy poziomy zaangażowania. Uczniowie w rolach mogą, jak w podanym przykładzie, analizować problematykę lektury szkolnej, a samo jej czytanie będzie potem dużo
ciekawsze, bo w pewnym sensie czytelnicy poznali już bohaterów. Dzięki przedmiotom zapraszającym do świata Jurka oraz improwizowaniu historii z jego życia uczniowie są zaangażowani zarówno
fizycznie (wcielają się w role), intelektualnie (analizują sytuację, improwizują przez pryzmat bohaterów) oraz emocjonalnie (role i sytuacje z nimi powiązane, mimo że są fikcyjne, wywołują rzeczywiste
emocje). Ćwiczenia dramowe mogą być zarówno zachęceniem do czytania lektury, jak też punktem
wyjścia w cyklu Kolba (metodzie opisanej niżej).
Wykorzystanie refleksyjności nabytej w trakcie dorastania
Nasze mózgi dużo lepiej zapamiętuja informacje, które potrafią odnieść
do swoich dotychczasowych doświadczeń.
dr Marzena Żylińska

Wszystkie doświadczenia życiowe, które zbieramy, zapisują się w pamięci permanentnej podświadomości. Jest ona zatem ogromną biblioteką zapisanych relacji składających się z obrazów, dźwięków,
emocji i odczuć. Każda nowa wiedza, jeśli odwołuje się do dawnych lub świeżo nabytych doświadczeń,
jest łatwiej przyswajalna, gdyż mózg łączy ją z tym, co już mu znane. Uczniowie na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej mają dodatkowo wysoko rozwiniętą zdolność refleksji: bez problemu potrafią
wyciągnąć wnioski z danego doświadczenia oraz zastosować je w swoim dalszym działaniu. Metody,
które wpisują się w ten etap rozwojowy, to m.in. cykl Kolba oraz drama stosowana.
Amerykański metodyk nauczania David Kolb stoi na
stanowisku, że uczenie się to
proces modyfikacji dotychczasowego
doświadczenia
pod wpływem nowych doświadczeń następujących po
nim. Stąd traktuje on proces
uczenia jako cykl opierający się na doświadczeniach
ucznia i ich analizie. Cykl Kolba obejmuje cztery następujące po sobie etapy ukierunkowane na cel edukacyjny.

Doświadczenie

Zastosowanie
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CEL

Teoria

Refleksja

1. Doświadczenie – uczniowie doświadczają czegoś, mogą zaobserwować, w jaki sposób działają
i jakie efekty to przynosi. Nauczyciel może sam stworzyć sytuację edukacyjną bądź odwołać się do
nabytych już wcześniej doświadczeń uczniów.
2. Refleksja – to etap wyciągania wniosków z doświadczenia. Rolą nauczyciela jest zadawanie pytań, tak by uczniowie mogli przeanalizować, co się wydarzyło na etapie doświadczenia, jak ono
przebiegło i jakie są jego rezultaty.
3. Teoria – kiedy uczniowie mają już własne wnioski, nauczyciel wprowadza odnoszącą się do nich
teorię lub wspólnie z klasą je uogólnia (generalizuje) w odniesieniu do innych podobnych sytuacji.
4. Zastosowanie – to etap, w którym uczestnicy wprowadzają poznaną lub sformułowaną teorię
w życie. Mogą to zrobić jeszcze na lekcji pod okiem nauczyciela bądź w domu. Na tym etapie ważne jest też, aby nauczyciel przedyskutował z uczniami to, jak nabyte doświadczenie i jego analiza
przyda im się w codziennym funkcjonowaniu.
Cykl Kolba idealnie sprawdza się w pracy pedagogicznej, na godzinach wychowawczych. Czas trwania
jednej lekcji umożliwia przeprowadzenie całego cyklu opartego na krótkim doświadczeniu. Najpierw
nauczyciel stawia sobie cel jaki chce osiągnąć, może to być np. Odnalezienie przez uczniów cech efektywnej współpracy w grupie. Następnie projektuje krótkie ćwiczenie umożliwiające grupie doświadczenie
skutecznej współpracy – może to być chociażby znana powszechnie gra pt. „Klucze Babuni” (gdzie zadaniem całej grupy jest zdobycie kluczy od „babci”). Kiedy klasie uda się wykonać zadanie nauczyciel
przechodzi do refleksji i pyta uczniów o to, dzięki czemu ich zdaniem udało się wykonać zadanie – tzw.
czynniki sukcesu. Może też dopytać grupę o to, co utrudniało jej współpracę. Wszystkie odpowiedzi
zapisuje na tablicy lub małych karteczkach post-it, aby w kolejnym etapie pogrupować je na kilka
głównych kategorii (np. komunikacja, role w grupie itp.). Aby świadomie zastosować cechy efektywnej
współpracy, klasa wykonuje kolejne ćwiczenie, którego celem jest wspólne wykonanie określonego
zadania.
Do celów wychowawczych, ale też dydaktycznych doskonale sprawdza się technika dramowa karty
ról. Uczestnicy zostają wprowadzeni do świata fikcji poprzez opisane na kartkach sytuacje. Są to zestawy opisów dwóch postaci, których dotyczy ta sama sytuacja problemowa lub konfliktowa, ale każda z nich ma swoją perspektywę. Na początku nauczyciel dzieli uczniów na dwójki lub prosi ich, aby
sami dobrali się w pary i usiedli na krzesłach na wprost siebie. Następnie rozdaje im kartki z opisami
(każda osoba w parze ma swój indywidualny opis postaci i jej sytuacji, wszystkie pary siedzące na
sali mają takie same karty ról). W ramach instrukcji nauczyciel mówi uczniom, aby przeczytali i zapamiętali opisy zawarte na kartkach, bo za chwilę będą wcielać się w te postaci i odgrywać rozmowę.
Wszystkie dwójki na sali będą rozmawiać w tym samym czasie. Sygnałem do rozpoczęcia i zakończenia rozmowy będzie klaśnięcie. Struktura ćwiczenia może wyglądać następująco:

ʎʎ czytanie przez uczniów kart ról (nauczyciel ustala sygnał, po którym pozna, że wszyscy już przeczytali swoje role, np. odłożenie kartki pod krzesło),
ʎʎ stop-klatka wyjściowa (kiedy wszyscy przeczytali opisy, nauczyciel prosi, aby każda dwójka
ustawiła stop-klatkę, w jakiej rozpoczyna rozmowę i klaśnięciem uruchamia improwizację),
ʎʎ rozmowy w każdej z dwójek (uczniowie w rolach odgrywają kontynuację zarysowanej w kartach sytuacji problemu lub konfliktu),
ʎʎ stop-klatka w rozmowie (po kilku minutach rozmowy nauczyciel klaśnięciem zatrzymuje improwizację uczniów, a oni zastygają w pozycji, w jakiej zatrzymała się ich rozmowa),
ʎʎ pytania do postaci (nauczyciel podchodzi do poszczególnych osób i pyta o to, co się zadziało
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w ich rozmowach, czy udało im się dojść do rozwiązania problemu, czego potrzebują; celem pytań
jest ustalenie, na jakim etapie dochodzenia do rozwiązania są poszczególne dwójki oraz ewentualne wsparcie ich w dojściu do wspólnych ustaleń),
ʎʎ ciąg dalszy rozmowy (uczniowie wracają ponownie do rozmów, nauczyciel może poprosić ich,
by – jeśli poczują, że znaleźli rozwiązanie – zakończyli rozmowę, zastygając w stop-klatce; to będzie dla niego informacja o tym, ile dwójek skończyło improwizację),
ʎʎ linia porozumienia (kiedy wszystkie dwójki zakończą rozmowy, nauczyciel przykleja na środku sali linię z taśmy malarskiej bądź ustala z uczniami umowną wyobrażoną linię i prosi ich, aby
ustawili się w swoich dwójkach po różnych stronach linii naprzeciwko siebie; linia jest metaforą
porozumienia, a każda dwójka ustawia się w takiej odległości od niej, na ile czuje, że doszła do
wzajemnego porozumienia),
ʎʎ wyjście z ról (uczniowie stojąc na przeciwko siebie w dwójkach dziękują sobie za rozmowę podaniem ręki i wymieniają się prawdziwymi imionami),
ʎʎ omówienie (po wyjściu z ról nauczyciel omawia z uczniami doświadczenia z ćwiczenia z kartami ról – omówienie to jest analogiczne do analizy refleksji w opisanym powyżej cyklu Kolba i powinno zakończyć się podsumowaniem całości refleksji, które padły).
Oprócz samej struktury ćwiczenia z kartami ról ważna jest też konstrukcja i zawartość kart. Tworząc
takie karty na lekcję o określonym wcześniej celu, należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Aby
uczniom łatwiej było wejść w role, w takiej karcie powinny znaleźć się:

ʎʎ najważniejsze informacje o postaci (imię, wiek, to czym zajmuje się lub interesuje dana postać),
ʎʎ opis przeszłej i aktualnej sytuacji w jakiej postać się znalazła (problem, konflikt, trudność

w relacji z drugą stroną),
ʎʎ krótka charakterystyka drugiej strony zaangażowanej w sytuację (kim jest dla postaci, co je
łączy),
ʎʎ moment startowy do improwizacji (opis sytuacji w jakiej zacznie się rozmowa wspólny dla obu
postaci).

Karty ról pisane są dla obydwu postaci w drugiej osobie, czyli „jesteś…”, „masz…”, „lubisz…” oraz językiem faktów, bez ocen zdarzeń i osób – tak by osoba odgrywająca sama mogła swobodnie kreować
postać i improwizację w odniesieniu do swoich własnych doświadczeń. Ponadto, mając na uwadze
doświadczenia uczestników ćwiczeń z kartami ról, świat fikcyjny jaki zawarty jest w kartach (miejsce akcji, rodzaj problemu) powinien być im znany, aby mogli swobodnie improwizować zamiast
sztucznie wymyślać jak powinna wyglądać taka sytuacja. Świat fikcji adekwatny dla uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej to np. odniesienie do ich realiów (zajęcia pozalekcyjne, podwórko, boisko, szkoła,
centrum handlowe itp.), świat fikcyjny z utworów literackich bądź wydarzenia historyczne, które poznali na lekcji.
Przykładowe karty ról do lekcji historii znajdują się na końcu tekstu.
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„Pokolenie Z” – wyzwanie i potencjał dla współczesnej
edukacji
Współcześni uczniowie lubią częste zmiany, są ciekawi, gdy coś się wokół nich dzieje, a ich mózg efektywniej pracuje, gdy są angażowani w działanie. Dlaczego tak jest? Wychowują się i dorastają wśród
nowoczesnych technologii, często rozwijają się otoczeni wirtualnym światem gier i internetowych
aplikacji. Socjologowie i eksperci ds. rynku pracy potocznie nazywają ich Pokoleniem Z. Jednak zanim
dotrą oni na rynek pracy, mają przed sobą kilka szczebli edukacji. Rolą nauczycieli jest przeprowadzić
ich przez te etapy, realizując obowiązującą podstawę programową, podjąć wyzwanie doboru metod
pracy do stylu funkcjonowania swoich uczniów. Opisane powyżej metody to tylko część spośród całej gamy metod włączających dzieci i młodzież w działanie. Najważniejszym ich aspektem jest to, że
umożliwiają uczniom aktywne uczestnictwo w procesie edukacyjnym. W przeciwieństwie do metod
podawczych, odpowiedzialność za przekazanie wiedzy leży już nie tylko po stronie nauczyciela – tu
uczeń samodzielnie dociera do źródeł, a nauczyciel go obserwuje i wspiera gdy zachodzi taka potrzeba. Nauczyciel staje się partnerem ucznia i jednocześnie twórcą sytuacji edukacyjnych. W związku z tą
zmianą perspektywy pojawiają się też wątpliwości, np. jak zdążyć z całym materiałem, realizując go
aktywnymi metodami dla 30-osobowej klasy w ciągu 45 minut? Aby odpowiedzieć na to pytanie, nie
można zapominać o perspektywie uczniów – oni też muszą przystosować się do nowej, innej formy
pracy. Pierwsze próby faktycznie mogą okazać się wyzwaniem, ale dokładne zaplanowanie stopniowego dołączania metod aktywnych powinno je ułatwić. Na początku warto wprowadzić jedną metodę lub wybrany jej element i powtarzać ją co jakiś czas. Kiedy zarówno nauczyciel, jak i uczniowie
odnajdą się w nowej strukturze, można dołączać kolejne metody. Druga, często pojawiająca się wątpliwość, dotyczy hałasu. Nierzadko uczniowie zachowują się dużo głośniej podczas aktywnej pracy.
W takiej sytuacji warto zawrzeć dodatkową zasadę w kontrakcie klasowym odnoszącą się do sytuacji aktywnych ćwiczeń – aby wykonywać je bez hałasu, mając na uwadze równolegle odbywające się
lekcje. Puentując opisane wyżej wątpliwości oraz inne, które mogą pojawiać się na bieżąco podczas
włączania nowych form do pracy edukacyjno-wychowawczej, zacytuję Terry’ego Goodkinda: „Nie zastanawiaj się nad problemem, myśl o rozwiązaniu”.
Bibliografia:
1. Sterna D., Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008.
2. Materiały wewnętrzne Klubu Debat Oksfordzkich Uniwersytetu Warszawskiego
3. Kolb D., Experiential Learning: experience as the source of learning and development, New Jersey:
Prentice Hall, 1984.
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Stanisław August Poniatowski
Jest wrzesień 1789, masz 57 lat. Od 25 lat jesteś królem Rzeczpospolitej Obojga Narodów (Litwy i Polski).
Od zawsze byłeś bardzo ambitny, uwielbiałeś się rozwijać, poznawać ciekawych ludzi. Jesteś dobrze
wykształconym człowiekiem. Zwiedziłeś całą Europę. Znasz kilka języków.
Jednym z ważniejszych momentów twojego życia prywatnego było pełnienie roli sekretarza na dworze carskim w Sankt Petersburgu. Poznałeś tam swoją miłość – żonę następcy tronu Katarzynę (dziś
Katarzynę Wielką – carycę Rosji). Waszego romansu nie udało się utrzymać w tajemnicy. Wybuchł
skandal, który z trudem udało się załagodzić. Dziś, już jako władca, odnosisz wrażenie, że żywi do Ciebie urazę, czasem wręcz próbuje Cię upokorzyć. Około 22 lat temu wsparła szlachtę w walce o prawo
do liberum veto, popiera ich prawa do buntu przeciwko władzy królewskiej. Jej wojska razem z wojskami króla Prus stanęły u bram Warszawy i od tego czasu Polska stała się protektoratem imperium
rosyjskiego (uzależniła się w swojej polityce od decyzji Rosji).
Najważniejsze są dla Ciebie sprawy kraju. Pracujesz teraz nad kształtem nowoczesnego dokumentu
– konstytucji.
Będzie to ustawa zasadnicza, która ma najwyższą moc w państwie. Konstytucja będzie określać:

ʎʎ podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa,
ʎʎ organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych,
ʎʎ podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.
Zależy Ci, aby Polska była monarchią dziedziczną – zapewniłoby to ciąg władzy i jej spójność. Przy
tym zniesiona zostałaby wolna elekcja, czyli wybór monarchy przez szlachtę. Chcesz też objąć opieką
chłopów.
Masz poczucie, że taki dokument uporządkuje to, co dzieje się w Polsce. Szczególnie chcesz, aby ograniczył wpływy szlachty na kluczowe decyzje państwowe. Dotychczas wiele prób wprowadzenia takich
dokumentów kończyło się zerwaniem sejmu przez szlachtę.
Prace nad konstytucją są prowadzone w tajemnicy. Masz nadzieję, że za kilka miesięcy, może za rok,
będzie dobry czas, aby ją uchwalić. Rzeczpospolita byłaby drugim krajem na świecie (po Stanach Zjednoczonych), która miałaby taką ustawę. Stany Zjednoczone uchwaliły ją kilka miesięcy temu (marzec
1789) i wywiera ona bardzo pozytywny wpływ na ten kraj. Masz nadzieję, że w Polsce będzie podobnie.
Wiesz jednak, że wprowadzenie tego dokumentu może wywołać konflikt z imperium rosyjskim, które
nie chce osłabienia roli szlachty i utraty wpływów w twoim kraju. Ty masz dość zwierzchnictwa carycy
i chcesz, aby Rzeczypospolita była samodzielnym krajem, bez obcych wpływów.
Dziś przyjechał do Ciebie Twój najmłodszy brat a przy tym prymas Rzeczypospolitej.
Idziesz właśnie do pokoju, w którym oczekuje na spotkanie z Tobą. Wiesz, że opowiada się za polityką
prorosyjską i jest przeciwnikiem radykalnych reform. Zawsze ważne było dla Ciebie jego zdanie. Postanawiasz z nim porozmawiać, aby wybadać, co sądzi o Twoich planach…
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Michał Jerzy Poniatowski
Jest wrzesień 1789, masz 53 lata. Od 5 lat jesteś prymasem Rzeczypospolitej. Twój brat Stanisław August Poniatowski od 25 lat jest królem Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Litwy i Polski).
Od zawsze podziwiałeś swojego starszego brata za jego odwagę, inteligencję. Zawsze mogłeś na niego liczyć. Dotychczas zgadzałeś się z jego wyborami i decyzjami, jednak ostatnio zaczęło Cię niepokoić, że coraz częściej spotyka się z podejrzanymi osobami – zwolennikami osłabienia szlachty w Polsce.
Pamiętasz, że ponad 22 lata temu podejmował już takie próby i wtedy skończyło się to interwencją
Rosji i Prus w Polsce, które stanęły w obronie praw szlacheckich i liberum veto. Od tego czasu Polska
stała się protektoratem imperium rosyjskiego (uzależniło się w swojej polityce od decyzji Rosji).
Obawiasz się, że za postępowaniem Twojego brata kryje się też jego męska ambicja. Pamiętasz, że
jako 23-latek miał z Katarzyną (dziś carycą Rosji) romans i że to była największa miłość jego życia.
Niestety, Katarzyna była już wtedy żoną następcy tronu carskiego. Romansu nie udało się utrzymać w tajemnicy. Wybuchł skandal. Na początku Augustowi udało się utrzymywać dobre kontakty
z carycą, wsparła go nawet w staraniach o polski tron. Niestety, późniejsze zawirowania polityczne
sprawiły, że to piękne uczucie przerodziło się raczej we wzajemną rywalizację. Uważasz, że złamane
serce i duma nie są dobrymi doradcami.
Twoim zdaniem Rzeczypospolita powinna pozostać w dobrych stosunkach z Rosją. Uważasz,
że w obecnej sytuacji może to uchronić kraj przed niebezpiecznymi zapędami Prus, a może nawet
przed podbiciem naszego kraju. Ostatnio uczestniczyłeś w opracowaniu dokumentu, który miał zapewnić Polsce wsparcie Rosji w razie zagrożenia. Uważasz, że dobre stosunki z Rosją to bardzo ważny
kierunek polityki zagranicznej kraju.
W zaufaniu od przyjaciół króla usłyszałeś, że pracuje on teraz nad złowieszczym dokumentem – konstytucją! Chce w niej ograniczyć wpływy szlachty w Polsce i rolę Rosji jako gwaranta ustroju. Stany
Zjednoczone uchwaliły konstytucję kilka miesięcy temu (marzec 1789) i masz wrażenie, że twój brat
chce uchwalić podobny dokument w Polsce (byłby to drugi taki dokument na świecie a pierwszy w Europie). Wiesz, że nie spodoba się to carycy. Chcesz porozmawiać o tym z bratem i zrozumieć o co mu
chodzi.
Siedzisz właśnie w pokoju gościnnym i oczekujesz na spotkanie z królem Stanisławem Augustem.
Wiesz, że musisz ostrzec brata przed tak radykalnymi posunięciami, choć zakładasz, że nie spodoba
mu się to, co powiesz....
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Marcin Grudzień

Nauczyciel w nowej
roli TIK-ać się nie boi!

Wstęp
Nie ma wątpliwości, że technologia informacyjna i komunikacyjna (czyli w skrócie TIK) coraz częściej
zaczyna być obecna w szkołach i coraz trudniej wyobrazić sobie bez niej nowoczesną edukację. Dziś
TIK to już nie tylko szkolne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, to również narzędzia,
programy, aplikacje – słowem ogromne zasoby i możliwości, jakie oferuje sieć globalna i urządzenia,
pozwalając na dzielenie się wiedzą na bardzo szeroką skalę. Praktycznie każdy dysponujący urządzeniem umożliwiającym transfer, zapis i przetwarzanie danych może korzystać z tych zasobów w celach
edukacyjnych. Jednocześnie ma możliwość zdobywania wiedzy i dzielenia się nią z innymi. Dzięki narzędziom i zasobom TIK szkoła może być miejscem współpracy uczniów i nauczycieli, ale ta współpraca może także odbywać się poza szkołą – w domu lub każdym innym miejscu z dostępem do urządzeń
czy Internetu.

Mobilna klasa
Powszechny dostęp do komputerów i innych urządzeń oraz oprogramowania sprzyja zwiększaniu
kompetencji nauczycieli oraz przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój technologii w tym zakresie jest tak dynamiczny, że wymusza kształcenie umiejętności umożliwiających korzystanie z urządzeń mobilnych np. nowej generacji tabletów, smartfonów, notebooków,
miniprojektorów mieszczących się w dłoni oraz najnowszego oprogramowania i aplikacji. Z powodzeniem funkcjonują mobilne klasy, w których nauczyciele pracują z notebookiem wyposażonym w bezprzewodowy Internet oraz specjalne oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie czasem i pracą
uczniów, a uczniowie – z notebookami, tabletami czy iPadami podłączonymi do wspólnej sieci komputerowej. Przykładem szkoły, w której całe klasy i ich opiekunowie pracują z użyciem IPadów, jest
Zespół Szkół im. Leonarda Piwoni w Szczecinie. Tam każdy z uczniów i edukatorów różnych przedmiotów dysponuje swoim urządzeniem, korzysta z setek płatnych i darmowych aplikacji edukacyjnych. Są
to między innymi aplikacje do tworzenia dokumentów tekstowych – Pages, Keynote, nauki języków
obcych – iFiszki Angielski czy wspomagające zajęcia z przedmiotów ścisłych The Elements do nauki
pierwiastków chemicznych. Nauczyciele różnych przedmiotów korzystają w sumie z kilkuset aplikacji
przekazujących wiedzę, tak jak w tradycyjnych podręcznikach lub wspomagających wirtualnie naukę
różnych umiejętności, np. aplikacja How to make origami (Jak zrobić origami). Nauczyciele i nauczycielki, korzystając z wybranych aplikacji, sami mogą tworzyć wirtualne podręczniki dla uczniów, tak
aby odpowiadały one bardziej dokładnie treściom, które chcą przekazać na lekcji. Aplikacje są wykorzystywane przy realizacji różnych projektów np. gimnazjalnych, co pozwala wzbudzić u uczniów
i uczennic kreatywność i chęć do działania. Jednocześnie cała szkoła za pomocą specjalnych serwerów
informatycznych jest zintegrowana, co oznacza, że każdy uczeń i nauczyciel może udostępniać innym
materiały edukacyjne i efekty swojej pracy, np. zadania czy prace domowe.
Więcej o samej pracy z użyciem wspomnianych urządzeń i aplikacji można przeczytać tu:
www.imakus.pl/iPad_w_szkole_-_projekt_edukacyjny/Witamy.html

Aplikacje i urządzenia w przypadku tej szkoły w dużym stopniu zastępują zeszyty i książki. To pierwszy krok do realizacji – dla niektórych – rewolucyjnego podejścia do nowej roli szkoły i nauczycieli
oraz nauczycielek w warunkach rosnącej roli nowych mediów i technologii w naszym życiu. To podejście, testowane w USA, niektórych krajach Europy i Azji zakłada, że szkoła jest miejscem, w którym
uczniowie będą tylko bywać, jednocześnie wiele rzeczy przyswajając zdalnie i wirtualnie – w domu
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lub innym miejscu z dostępem do sieci WI-FI. Dzięki aplikacjom dzieci nie muszą uczyć się na pamięć
całych rozdziałów, mogą osiągać kolejne poziomy w programie nauczania w ich własnym, niewymuszonym tempie. W takiej sytuacji zmienia się także rola nauczyciela – jego głównym zadaniem jest
pomaganie w zdobywaniu wiedzy, bycie przewodnikiem, kimś kto zachęca do poszukiwań i inspiruje
uczniów.
Gdy o tym pomyślimy – na początku dla wielu nauczycielek i nauczycieli wszystko wydaje się bardzo
skomplikowane i odległe. Nie warto jednak od razu się poddawać. Poniższy tekst stanowi zbiór potrzebnych informacji, które mają wzmocnić przekonanie, że nauczycielska przygoda z TIK-aniem
jest możliwa! To krótki przewodnik bez nadmiaru zbędnych informacji wyjaśniający krok po kroku,
bezpiecznie i ciekawie… czyli tak, jak chcą być uczeni Wasi podopieczni. A o tym, że TIK daje się oswoić,
świadczą materiały na końcu tego działu. To scenariusze zajęć przygotowane przez nauczycieli i edukatorów. Oni też jeszcze niedawno podchodzili do TIK-ania z dużą nieufnością. Dziś rozumieją, że bez
niego trudno się obejść.

Po co TIK-ać?
Z perspektywy nauczyciela możliwość korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych to
nie tylko dostęp do źródeł wiedzy, ogromnych zasobów o charakterze edukacyjnym do wykorzystania
na lekcji czy możliwość pracy z uczniami w ich naturalnym „wirtualnym” środowisku. Zanim nauczyciele i nauczycielki przystąpią do wprowadzania TIK-u w szkole, warto, aby pamiętali, że narzędzia
oraz zasoby interaktywne pozwalają również na realizowanie aktywnych metod pracy z uczniami,
rozwijanie ich kreatywności (liczne aplikacje do prezentacji uczniowskich działań), naukę poprzez zabawę oraz możliwość pracy zespołowej (np. praca wielu uczniów na jednym lub wielu dokumentach
jednocześnie).

Doceniając wszystkie wymienione wyżej korzyści, trzeba
postawić pytanie: od czego zacząć naszą nauczycielską
przygodę z TIK w szkole?
1. Potoczne jest przekonanie, że najważniejszy jest dobry sprzęt (sprawne pracownie komputerowe, szybki Internet), którym szkoła, a w konsekwencji – nauczyciele, powinna dysponować.
I od razu pojawia się kolejne pytanie – a co, jeśli takim sprzętem nie dysponuję lub mam do niego utrudniony dostęp? Warto wziąć pod uwagę, że taka sytuacja nie powinna stać się wymówką
i powodem rezygnacji z TIK-ania. Przecież, aby zacząć przygodę z technologiami, wystarczy nasz
domowy komputer, tablet, a nawet uczniowskie telefony komórkowe, które nie muszą służyć
wyłącznie do zabijania czasu na nudnej lekcji. Smartfony, które coraz częściej można znaleźć
w uczniowskich plecakach, są doskonałym centrum wiedzy, informacji oraz niezwykłym centrum
obliczeniowym. Mają przecież nie tylko wbudowany kalkulator, ale również aplikacje np. z mapami, czy też programy, które mogą rozwiązać najbardziej skomplikowane zadania matematyczne.
2. Można również, gdy chcemy przeprowadzić lekcję z TIK, korzystając ze szkolnych zasobów, zamienić się z innym nauczycielem i przenieść się z klasą do pracowni komputerowej. Skomplikowane? Na początek – zapewne tak.
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3. Na tym etapie warto wiedzieć, że nie wszystkie elementy TIK-owego świata mogą ze sobą
współpracować. To znaczy np. że ciekawą aplikację edukacyjną, którą wyszperaliśmy na naszym
domowym tablecie, niekoniecznie da się pokazać uczniom w szkolnej pracowni (chyba, że użyjemy do tego uczniowskich smartfonów). Nie powinno nas to zniechęcać. Może warto czasem zapytać uczniów lub kogoś, kto ma podstawową wiedzę na temat informatycznych systemów operacyjnych, o podpowiedź. Niemniej przyda nam się wiedza, czy nasze szkolne i domowe komputery,
tablety i telefony działają „na Androidzie”, „na OS-ie” i czy wybrana przez nas aplikacja ma swoje
odpowiedniki w obu z nich.
4. Jeśli dopiero zaczynamy naszą przygodę z TIK-aniem, np. jesteśmy po warsztatach na ten temat, coś przeczytaliśmy i zdecydowaliśmy „tak, spróbuję”, warto pracować z prostymi aplikacjami
i programami. Jedną z nich są np. mapy Google. Łatwo dostępne (z wyszukiwarki Google korzystamy codziennie, robią to również nasi uczniowie), pozwalają na zdobycie różnorodnej wiedzy i wykonanie różnorodnych czynności. Za ich pomocą możemy np. sprawdzić odległość między miastami, zaplanować trasę szkolnej wycieczki, zobaczyć atrakcyjne zabytki i miejsca w naszej okolicy
lub dowolnym miejscu na świecie. Zmierzona w kilometrach odległość między miastami to również informacja o tym, ile godzin zajmie nam podróż różnymi środkami lokomocji lub pieszo. Jeśli
mamy odległość i czas – możemy z uczniami obliczyć prędkość, z jaką będziemy się poruszać. Ileż
możliwości do nauki i zabawy! Ileż zastosowań na różnych przedmiotach – geografii, fizyce, historii
czy języku polskim.
5. Na bazie mapy Google są zbudowane różnego rodzaju inne aplikacje, np. Geoguesser (www.
geoguessr.com/). To rodzaj gry geograficznej polegającej na zgadywaniu z jakiej części świata
pochodzą zaproponowane przez aplikację fotografie. Gracze otrzymają liczbę punktów odpowiadającą odległości między miejscem zaznaczonym na mapie a faktycznym. Im bliżej faktycznego
miejsca zaznaczyliśmy „nasze” miejsce na mapie, tym więcej zdobywamy punktów. Aplikacja uczy
spostrzegawczości (czasem na zdjęciach są podpowiedzi). To dobry wstęp do rozmowy o zróżnicowaniu krajobrazów na świecie. Element rywalizacji (gra na punkty) wpływa na zaangażowanie
uczniów.
6. Warto pamiętać, że gdy nauczyciele i nauczycielki nie czują się w TIK-aniu pewnie, nie muszą
wyjaśniać uczniom od A do Z działania aplikacji. Może zamiast tego wystarczy omówić uczniom
jej najważniejsze możliwości i korzyści płynące z używania oraz pozwolić im samym odkrywać
resztę w dowolny sposób, oczywiście, pilnując, aby to odkrywanie służyło edukacji.
7. Warto pamiętać, że w czasie pierwszych lekcji z użyciem TIK nauczyciele mogą zetknąć się
z trudnościami w pracy wynikającymi z tego, że w pierwszej kolejności komputer, tablet czy smartfon kojarzą się uczniom z rozrywką i zabawą. Dlatego warto zaplanować, że takie trudności mogą
pojawić się w czasie zajęć. Może więc lepiej będzie, gdy narzędzia TIK będą początkowo wprowadzane powoli, systematycznie, jako element motywujący uczniów do pracy i tylko wtedy, kiedy
będzie to uzasadnione. Jednocześnie wciąż należy mieć świadomość, że uczeń powinien znać cele
uczenia się z TIK, cele wykorzystania technologii właśnie w czasie tych – konkretnych zajęć. Oczywiście – cele ogólne, za którymi stoi zadanie przygotowanie ucznia do funkcjonowania w obecnej
rzeczywistości, w której komunikacja i informacja przy użyciu technologii odgrywają ogromną
rolę, są jasne. Chodzi tu jednak o cele szczegółowe konkretnej lekcji, konkretnych zajęć.
Użycie TIK może dla przykładu zapewnić uczniom stały kontakt wzrokowy z niezbędnymi materiałami edukacyjnymi oraz ułatwić utrwalenie ich np. przez eksponowanie na tablicy interaktywnej, wyświetlenie na ekranie za pomocą projektora czy zapisanie ich przez uczniów na dysku
komputera lub tabletu, które mają do dyspozycji w klasie i w domu.
8. Dzięki TIK nauczyciel i nauczycielka mogą w łatwy sposób udostępnić materiały uczniom po
zajęciach, wysyłając je za pośrednictwem poczty e-mail, udostępniając jako dokumenty Google,
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umieszczając na blogu edukacyjnym, platformie e-learningowej, stronie internetowej szkoły
(w dziale przedmiotowym dla uczniów) czy portalu społecznościowym.
Lista możliwości jest otwarta i każdy pomysł pozwalający na skuteczne przekazanie wiedzy oraz
zwiększenie u uczniów świadomości celów uczenia się może okazać się tym, który „chwyci” w klasie. Można np. wykorzystać do tego znany wszystkim, popularny serwis YouTube. To nie tylko źródło
mniej lub bardziej sensownych filmików, które uwielbiają oglądać nasi uczniowie. Są tam również
filmy z rozwiązywanymi działaniami matematycznymi, np. (www.youtube.com/user/matemaks);
www.youtube.com/watch?v=n6i0lHGKd6Q)
Z kolei nauczyciele biologii mogą przesyłać swoim uczniom filmiki z YouTube kręcone z wykorzystaniem mikroskopu, które pobudzają wyobraźnię, lub też zaprosić ich na wirtualną wycieczkę po safari
w Parku Serengeti w Afryce (www.snapshotserengeti.org). Aplikacja dzięki zainstalowanym na
sawannie automatycznym kamerom sprzężonym z czujnikami ruchu pozwala na oglądanie sfotografowanych zwierząt. Zadaniem internautów jest rozpoznawanie gatunków. Wykorzystanie możliwości
TIK do komunikacji z uczniami i między uczniami w celu przesyłania im ciekawych, inspirujących materiałów to jeden z dobrych sposób rozpoczęcia przygody z technologiami. Innym może być przygotowanie prostej, ale atrakcyjnej prezentacji dla uczniów z wykorzystaniem zdjęć i fragmentów filmów
z użyciem darmowych programów on-line – np. Prezi (www.prezi.com), Animoto (www.animoto.
com) czy Windows Movie Maker. Wystarczy krótki film, przygotowany z użyciem prostych w obsłudze
i intuicyjnych programów z podsumowania projektu, powtórką słownictwa czy zdjęciami wprowadzającymi w temat i określającymi cele zajęć, aby o uwagę uczniów było łatwiej.
Sieć oferuje również coraz więcej darmowych programów, których istotą jest przekazywanie wiedzy
i jej sprawdzanie przy użyciu testów on-line, gier edukacyjnych, zabaw, ćwiczeń. Ich istotnym elementem jest rywalizacja, czyli coś, co jest bardzo często motywacją do korzystania przez młodzież z gier
i programów komputerowych. Niektóre z takich aplikacji on-line np. serwis Learning Apps (www.
learningapps.org) pozwalają nauczycielom na korzystanie z testów i sprawdzianów przygotowanych
przez innych nauczycieli oraz tworzenie i udostępnianie uczniom własnych materiałów w postaci testów. Wykonanie przez ucznia tak przygotowanego wirtualnego testu może odbywać się na lekcji,
ale również w domu (po wysłaniu linku do testu mailem). Taka forma stanowi dużo atrakcyjniejszą
powtórkę informacji przed lekcjami niż czytanie podręcznika i jest przystosowana do myślenia obrazkowego, którym na co dzień posługują się uczniowie. Zamiast nudnych ćwiczeń w podręczniku
stawiamy więc na atrakcyjny w formie quiz ze słówkami z ostatniej lekcji języka angielskiego. Quizy
są niejako połączone z prostymi grami, takimi jak wirtualna krzyżówka (słówka kryją się pod hasłami)
czy milionerzy (prawidłowe słówko – to jedna z czterech proponowanych odpowiedzi).
Korzystanie z TIK to również możliwość dostępu do zasobów legalnych i darmowych zdjęć oraz filmów. Ponadto – korkowe tablice z cytatami i inspirującymi materiałami mogą zostać zastąpione
przez narzędzia wirtualne, do których uczniowie będą mieli dostęp również po lekcjach. Do tego może
posłużyć np. aplikacja społecznościowa Pinterest (www.pl.pinterest.com). To narzędzie społecznościowe służące do dzielenia się materiałami wizualnymi, przypominające wirtualną tablicę korkową,
na której można „przypinać” (z ang. pin – pinezka) lub „przepinać” (repin) z innych źródeł ulubione
zdjęcia, filmy czy odnośniki do interesujących użytkownika zasobów. Pozwala ona na tworzenie i organizację tematycznych kolekcji powiązanych z wydarzeniami, miejscami, inspiracjami czy hobby,
subskrybowanie interesujących tematów, śledzenie tablic innych użytkowników i „lubienie” oraz komentowanie innych postów. Do czego możemy wykorzystać „przypinanie” i „przepinanie” w szkole?
Dzięki tej możliwości możemy dzielić się z uczniami i innymi nauczycielami grafikami, obrazami czy
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pomysłami, zapisywać plany lekcji, realizować wspólne projekty, oglądać filmy video i kolekcjonować ulubione aplikacje i zakładki. Wszystko w jednym miejscu! W pracy szkolnej biblioteki Pinterest
może służyć do promocji książek i czytelnictwa (tworzenie wirtualnych tablic z zamieszczonymi na
nich okładkami książek, zapowiedziami mających się ukazać publikacji, nowości bibliotecznych czy
tytułów, które biblioteka zamierza wkrótce kupić). Na lekcjach aplikacja może posłużyć do organizacji przydatnych zasobów i narzędzi naukowych (tablice z wizualnymi zakładkami odsyłającymi do
stron i artykułów z omawianej na zajęciach tematyki, ilustrowanymi przewodnikami, poradnikami
i instruktażami, bibliografiami on-line, selekcjonowanymi stronami z materiałami z domeny publicznej, które można wykorzystywać na zajęciach i w pracach domowych itp.) czy wymiany i popularyzacji materiałów z konkretnych tematów, przedmiotów lub w określonych formatach (np. zbiorów
książek on-line, zdjęć i filmów dotyczących historii danej miejscowości, tablic oznaczanych hasłami
przedmiotowymi, linkujących do stron z zasobami itp.) oraz wspólnego tworzenia tablic klas, szkół,
rocznic, uroczystości. Podobnie jest z możliwością korzystania z notatek, aktualizowanych i dostępnych dla wszystkich uczniów w tym samym czasie na wirtualnej tablicy – np. w aplikacji Padlet
(www.pl.padlet.com). Możliwości jest bardzo wiele. Tym bardziej ważny jest pomysł na przygotowanie lekcji z wykorzystaniem technologii.

TIK w projekcie i nie tylko
Zapewne do każdej lekcji można wpleść elementy technologii informacyjno-komunikacyjnych, aplikacje czy programy. Warto jednak się wcześniej zastanowić – czy jest to potrzebne, czy narzędzia TIK
pomogą i w jaki sposób w realizacji celów, które sobie jako nauczyciele i nauczycielki stawiamy. Może
się przecież tak zdarzyć – szczególnie na początku naszej przygody z TIK-aniem, że korzystanie z niej
będzie celem samym w sobie, a nauka obsługi nieznanego i niesprawdzonego narzędzia może zdominować lekcje kosztem przyswajania wiedzy czy zdobywania umiejętności. Warto też odpowiedzieć
sobie na pytanie – jak zorganizować 45-minutową lekcję na dany temat z grupą 30 uczniów? Aby
sprostać temu wyzwaniu, szukajmy programów i aplikacji, które angażują jednocześnie wszystkich
uczniów i uczennice w tym samym stopniu. Zamiast najbardziej, wydawałoby się, atrakcyjnych programów na tablicę interaktywną, które będą angażować przede wszystkim tych podopiecznych, którzy będą przy niej stali, warto wybrać interaktywny test na smartfonach, w których nagradzana (plusem lub oceną) będzie najszybciej udzielona poprawna odpowiedź. W tej edukacyjnej grze chętnie
weźmie udział każdy uczeń. Przykładem takiej aplikacji jest Socrative (www.b.socrative.com). Aby
zaangażować uczniów, wystarczy zalogowanie się przez nauczyciela na stronie, przygotowanie testu
w dowolnej postaci – wyboru czy pytań otwartych – i udostępnienie go zalogowanym uczniom w specjalnym klasowym „pokoju”. Test może być udostępniany pytanie po pytaniu (np. po 10 sekundach
czasu na odpowiedź pojawia się kolejne pytanie) lub w całości. Odpowiedzi udzielane przez uczniów
trafiają na konto nauczyciela w taki sposób, że widzi on, ile każdy z uczniów udzielił poprawnych
a ile niepoprawnych odpowiedzi. Gdy przy pomocy rzutnika udostępnimy widok wyników wszystkim, a pytania testu będą się pojawić jedno po drugim, mamy w klasie gwarantowane wielkie emocje. Wtedy o zaangażowanie i uwagę uczniów dużo łatwiej. Podobną aplikację działającą w oparciu
o wspomniany już serwis YouTube jest aplikacja Blubbr TV (www.blubbr.tv). Dzięki niej nauczyciel
i nauczycielka mogą tworzyć i udostępniać uczniom na telefony komórkowe, tablety czy komputery
testy sprawdzające wiedzę przekazywaną za pomocą filmów zawartych w tym serwisie. Wystarczy
wcześniej przygotować konkretny film, dzieląc go na fragmenty i do każdego fragmentu przygotować
pytania w formie testu z podanymi odpowiedziami (w tym z jedną prawidłową).
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Filmy w serwisie YouTube to nie jedyna możliwość wykorzystania filmów w edukacji. Coraz popularniejsze są nagrania Akademii Khana (www.edukacjaprzyszlosci.pl), czyli zbiór kilku tysięcy filmów
do wykorzystania na różnych przedmiotach. Materiały te są w formie wykładów lub też rozwiązywanych na ekranie ćwiczeń czy zadań. O praktycznym wykorzystaniu tego zbioru filmów, w tym wypadku na lekcji matematyki, opowiadają uczniowie jednego z warszawskich gimnazjów (www.youtube.
com/watch?v=wZxZZ3RgWhI). To narzędzie wspierające pracę nauczyciela, pomocne dla uczniów
nieobecnych w szkole, którzy mogą wirtualnie nadrobić zaległości. Pozostali mogą utrwalić materiał.
Efekty pracy uczniów nauczyciel widzi po zalogowaniu się do serwisu Akademii.
TiK pozwala również na wykonywanie zadań indywidualnych, pracę w parach i niedużych zespołach.
Warto więc pomyśleć o doborze przydatnych narzędzi w czasie realizacji szkolnych projektów, np.
w gimnazjum i to na każdym etapie jego realizacji. Można skorzystać nawet z kilku narzędzi w czasie
trwania jednego projektu. Na etapie zbierania i przetwarzania informacji potrzebnych do dalszych
działań uczestnicy projektu mogą korzystać ze stron www. Warto jest jednak również stworzyć wspólny dokument w narzędziach Google, tak aby uczniowie mogli gromadzić tam zebranie linki, teksty,
zdjęcia czy prezentacje. Z perspektywy nauczyciela i grupy projektowej uczniów posiadanie wszystkich materiałów w jednym miejscu, w dodatku z opcją edycji zgromadzonych materiałów, jest bardzo
wygodne. Inne narzędzie Google – kalendarz, do którego również wszyscy członkowie grupy mają
dostęp, ułatwia lepsze planowanie czasu realizacji projektu. Można tam wpisać najważniejsze daty,
wydarzenia, terminy spotkań grupy projektowej. Warto dodać, że wszyscy, którzy mają dostęp do kalendarza i dokumentów Google, mogą otrzymać powiadomienie na wszystkie urządzenia, z których
korzystają (komputer, tablet, telefon), np. że ktoś dokonał edycji wspólnego dokumentu.
Narzędzia TIK śmiało można również wykorzystać do komunikacji między członkami grupy projektowej. Może posłużyć do tego zwykły mail, ale też bardziej rozwinięte narzędzia – grupa w mediach społecznościowych, np. na Facebooku. Tam uczniowie mogą dzielić się pomysłami, linkami, fotografiami,
nagraniami audio i wideo. Dzięki temu uczniowie mogą archiwizować swoje dokonania, co znakomicie przydaje się w momencie prezentacji dokonań i w czasie podsumowania projektu.
Coraz popularniejsze media społecznościowe, takie jak Facebook, pozwalają również na wirtualne wykorzystanie stosowanych dotąd wyłącznie w rzeczywistości metod edukacyjnych, np. dramy. Cóż bowiem stoi na przeszkodzie, aby po szkole, „siedząc na fejsie”, uczniowie wcielili się w rolę przywódców
XIX-wiecznych powstań narodowych i w wirtualnym świecie prowadzili dyskusję o ważnych wydarzeniach historycznych. Metoda dramy na FB to również ciekawa metoda realizacji jakiegoś projektu
wymagającego współpracy uczniów, przygotowania materiałów źródłowych na temat „odgrywanej”
postaci. Pozwala ona również zaktywizować osoby, które niechętnie zabierają głos na forum klasy.
Więcej o praktycznym zastosowaniu metody dramy na Facebooku: (www.superbelfrzy.wordpress.com/2013/02/24/lekcja-na-facebooku/)
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TIK-anie puzzlami
Wykorzystanie TIK w szkole to możliwość czerpania z wielu zasobów, narzędzia, które przyczyniają się
do pobudzenia kreatywności i zaangażowania uczniów, wygodniejsza praca dla nauczycieli – korzyści,
które powoli będą zmieniać procesy edukacyjne. Wiele z aplikacji, które mogą być wykorzystywane
w pracy nauczycieli, to przeniesione do świata wirtualnego gry, zabawy i narzędzia edukacyjne, które
znamy w wersji tradycyjnej od wielu lat. Dzięki technologii zyskały one nowy wymiar i większą możliwość zastosowania. Choćby puzzle. W wersji wirtualnej – w serwisie pod adresem www.jigsawplanet.com to narzędzie, które może być wykorzystywane na lekcji do wielu ze wspomnianych już wyżej
czynności. Poza typowymi edukacyjnymi korzyściami płynącymi z układania puzzli, polegającymi na
nauce cierpliwości, umiejętności skupienia, ćwiczeniu pamięci i koordynacji czy wspomaganiu w nauki o zwierzętach, rozpoznawaniu elementów przyrody i świata, który nas otacza, układanka może
stanowić również dobre wprowadzenie do lekcji. Tematyczny obrazek może skupić uwagę uczniów.
Ponadto układanie wyrazów czy haseł może stanowić wstęp do tłumaczenia ich na obcy język lub wymyślania całych zdań z ich użyciem. Aplikacja pozwala nauczycielowi z dowolnego zdjęcia – własnego
lub proponowanego przez aplikację – stworzyć wersję puzzli, których układanie może być inspiracją
do nauki dat i wydarzeń historycznych (puzzle ze zdjęciem ważnej postaci historycznej) czy rozmowy
o cechach krajobrazu ujętego na puzzlach.
Jak praktycznie wykorzystać wirtualne puzzle? Możemy sami przygotować jakiś obrazek związany
tematycznie z lekcją, a następnie wykorzystać puzzle on-line do połączenia zabawy z nauką. Jeśli
możemy mieć zajęcia akurat w sali komputerowej, wówczas robimy krótki przerywnik, udostępniamy
uczniom link z wcześniej przygotowanym przez nas puzzlami i robimy rozgrywki – kto szybciej odczyta hasło znajdujące się na obrazku, ten zdobywa punkty z aktywności. Oczywiście, możemy nieco
utrudnić zadanie i prosić jeszcze o przetłumaczenie danego słowa, zwrotu, zdania na język polski lub
o ułożenie zdań z podanych na obrazku wyrazów. Na lekcji historii na tym obrazku mogą się znaleźć
na przykład daty albo wizerunki królów. Chodzi o to, aby wprowadzić element zaskoczenia, zabawy,
a przy okazji nauki. Puzzle można wykorzystać również jako zadanie domowe obowiązkowe lub tylko
dla chętnych, wtedy obrazek może mieć w sobie ukryte polecenie, które uczeń ma wykonać. Każdy
uczeń może także otrzymać inny link z innym obrazkiem. Możliwości jest zapewne o wiele więcej.
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Tym możesz śmiało TIK-ać
ʎʎ Narzędzia Google („Google apki”), np. mapy (www.google.pl/maps), serwis z filmami
edukacyjnymi YouTube (www.youtube.com)

ʎʎ Wirtualna gra geograficzna – Geoguesser (www.geoguessr.com)
ʎʎ Programy do tworzenia multimedialnych, atrakcyjnych prezentacji i prostych filmów: Prezi
(www.prezi.com), Animoto (www.animoto.com), Windows Movie Maker

ʎʎ Serwisy do tworzenia atrakcyjnych testów połączonych z prostymi grami: Learning Apps
(http://learningapps.org/) i Zondle (www.zondle.com)

ʎʎ Wirtualne tablice korkowe: Pinterest i Padlet (https://pl.pinterest.com), (www.pl.padlet.

com), na których można „przypinać” (z ang. pin – pinezka) lub „przepinać” (repin) z innych
źródeł ulubione zdjęcia, filmy czy odnośniki do interesujących użytkownika zasobów edukacyjnych
ʎʎ Akademia Khana, czyli zbiór filmów edukacyjnych, lekcji z konkretnych tematów – po angielsku i po polsku (www.edukacjaprzyszlosci.pl)
ʎʎ Puzzle w wersji wirtualnej (www.jigsawplanet.com)
Każda aplikacja to tylko narzędzie. Jak je wykorzystamy – zależy od naszej kreatywności i pomysłowości. Najważniejsze – nie bać się TIK-ania. To przyszłość edukacji i nauczycieli!
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Równość w szkole
– to się opłaca

Małgorzata Jonczy-Adamska

Wstęp
Kwestie dotyczące równości płci w szkole to wątek poruszany od lat przez środowiska działające
na rzecz wyrównywania szans dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn. Nierówne traktowanie jest
w szkole widoczne oraz odtwarzane na bardzo różnych poziomach, często trudnych do uchwycenia
czy uświadomienia. Z drugiej strony – przedszkole, szkoła, nauczycielki oraz nauczyciele są drugim po
rodzinie środowiskiem, w którym młody człowiek spędza najwięcej czasu i w związku z tym jej wpływ
bywa przemożny.
Trudność z wprowadzaniem równościowego podejścia polega na tym, że jest ono traktowane jako
kwestia światopoglądowa, zagrożenie dla wartości i tradycyjnego modelu rodziny. Warto jednak zastanowić się nad tym głębiej. Z jednej strony większość z nas nie ma wątpliwości co do tego, że każdy
człowiek ma pewne podstawowe prawa: do wolności, godności, nietykalności. Jednocześnie jednak,
kiedy dodajemy do człowieka płeć, sprawa się komplikuje, a w naszych myślach pojawiają się stereotypy płciowe, które utrudniają lub uniemożliwiają postrzeganie dziewczynki czy chłopca, kobiety lub
mężczyzny wyłącznie przez ich indywidualne cechy. Pamiętajmy jednak, że celem uczenia o równości
jest doprowadzenie do tego, żeby każda dziewczynka i każdy chłopiec mieli podobne możliwości
wyboru swojej drogi życiowej, żeby podejmowali decyzje na podstawie swoich faktycznych zainteresowań, by mieli szerszy wybór.
Co dzieje się w szkole czy przedszkolu?

ʎʎ Inaczej zwracamy się do dziewcząt i chłopców („Musisz być dzielny/odważny” lub „Jaka jesteś
śliczna, jak ładnie wyglądasz”).
ʎʎ Proponujemy inne zabawy – dziewczynkom częściej zabawy związane ze sferą domową, opiekuńczą, wyglądem zewnętrznym, chłopcom – częściej zabawki konstrukcyjne, związane z budowaniem, majsterkowaniem i mobilnością.
ʎʎ Akceptujemy różne zachowania dziewcząt i chłopców, np. gdy chłopiec przeszkadza na lekcji,
tłumaczymy go: „Wiadomo, to chłopak, niesforny, musi się wyszumieć”. Identyczne zachowania
dziewczynki komentujemy inaczej, np. „Kto to widział, żeby dziewczynka tak się zachowywała!”.
Używamy podręczników i zeszytów ćwiczeń, które powielają tradycyjne modele kobiecości i męskości, stereotypy płci (mama zawsze w domu, wypełniająca kolejne obowiązki, tata wraca z pracy,
rozmawia z dziećmi o kosmosie, zabiera je na wycieczki).
ʎʎ Baśnie i bajki oraz wiersze i piosenki, których używamy i uczymy, powielają stereotypy płci
(a często powstawały w kontekście kulturowym starszym od obecnego o kilkaset lat – zachęcam
do analizy postaci dziewczęcych i chłopięcych, a także dorosłych kobiet i mężczyzn występujących
w najpopularniejszych baśniach – jacy są? Jakie mają cechy? Jak wyglądają? Co świadczy o byciu
dobrą? Skąd wiemy, że ktoś jest zły? Co stanowi nagrodę na odpowiednie zachowanie?).
ʎʎ Przydzielamy dzieciom inne zadania czy obowiązki ze względu na ich płeć.
ʎʎ Ważne, że takie sytuacje zdarzają się w środowisku przedszkolnym i szkolnym często „z automatu”, nie zastanawiamy się nad nimi, używamy takich jak zawsze baśni, scenariuszy, podziałów
zadań. Zadaniem tego tekstu nie jest szukanie winnych, ale sprawdzenie, jakie są konsekwencje
stereotypów płci oraz w jaki sposób można je burzyć.
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Dlaczego stereotypy powinny być wykluczane z systemu
edukacji?
Stereotypy (w tym stereotypy płci), czyli uproszczone, uogólnione sądy o jakiejś grupie społecznej,
to powtarzane, przekazywane z pokolenia na pokolenie opinie, które kształtowały się przez wiele
lat, w sytuacjach, które były zupełnie inne od dzisiejszej. Stereotypy zacierają różnice indywidualne,
a zatem traktują wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn tak samo, przypisują im identyczne cechy,
a każde odstępstwo od tzw. normy jest piętnowane i traktowane jako „nienormalne”.
Stereotypy są groźne, ponieważ są pierwszym ogniwem mechanizmu nazywanego łańcuchem dyskryminacji. Stereotypy to nasze myśli, przekonania, drugim ogniwem są uprzedzenia, czyli dodane
do nich emocje, najczęściej związane z brakiem sympatii, złością, nienawiścią, pogardą, wstydem.
„Baba za kierownicą”, „pantoflarz” – wiemy dokładnie, co w naszej kulturze kryje się pod tymi pojęciami. I często nie jest to nic dobrego.
Trzeci element łańcucha to dyskryminacja, czyli sytuacje, w których podejmujemy jakieś działanie,
zachowujemy się w określony sposób, traktując gorzej jedną z grup, wyróżnionych na odstawie jednej
cechy, kierując się stereotypami, np. stereotypami płci. W życiu szkolnym taka dyskryminacja może
przejawiać się poprzez większą uwagę przykładaną do wychowania fizycznego chłopców niż dziewcząt (np. dostęp do boiska czy sali gimnastycznej, a także zajęcia organizowane na terenie gminnego
„orlika”).
W szkole także pojawiają się nierówności – chłopców zachęcamy do noszenia ławek i przygotowania
sprzętu muzycznego na dyskotekę, dziewczęta – do przygotowania poczęstunku. A zatem odwołujemy się do tradycyjnie przypisywanych cech: mężczyznom – siły fizycznej (choć noszenie ławek nie
wymaga jej w szczególnym wymiarze) oraz zdolności technicznych, kobietom – umiejętności kulinarnych.
To także sytuacja widoczna na różnych szczeblach zarządzania oświatą – w gronach pedagogicznych placówek w Polsce funkcjonuje ok. 20% mężczyzn, na stanowiskach dyrektorów szkół
jest ich już ok. 30% (choć wszyscy wywodzą się z tego samego grona), wreszcie – na stanowiskach
kuratorów oświaty mamy w Polsce 9 kobiet i 7 mężczyzn (a zatem prawie 50%). Ta sytuacja pokazuje, że pomimo silnej feminizacji zawodu nauczyciela, mimo wielu godzin poświęcanych tej pracy
poza godzinami spędzonymi w sali lekcyjnej, w miejscach, gdzie pojawia się prestiż, większe zarobki
i większa odpowiedzialność (ale za to mniej drobnych zadań związanych z przygotowaniem gazetki,
wychowawstwem, pracą zespołu przedmiotowego czy ewaluacyjnego, sprawdzaniem zadań domowych, spektaklem, wycieczką i temu podobnymi), pojawia się większy odsetek mężczyzn. W literaturze dotyczącej mechanizmów dyskryminacji na rynku pracy nazywa się to szklanymi ruchomymi
schodami (ułatwiony awans mężczyzn, często odznaczających się niższymi kompetencjami niż inne
osoby z grona, z którego się wywodzą, w zawodach sfeminizowanych).
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Płeć biologiczna a płeć kulturowa
W naukach społecznych pojawiło się rozróżnienie na płeć biologiczną i płeć kulturową. Płeć biologiczna to nasze męskie i kobiece cechy, atrybuty, które ściśle wynikają z genów i hormonów, jakie
wpływają na nasz rozwój. To narządy płciowe, budowa układu moczowo-płciowego, sylwetka, stosunek masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej, owłosienie, mutacja głosu lub jej brak i tym podobne
– tym różnią się biologiczni mężczyźni od biologicznych kobiet. Natomiast na te różnice biologiczne
nakładana jest płeć kulturowa, czyli wszystko to, co w danej kulturze i społeczeństwie jest uważane
za odpowiednie dla kobiet (dziewcząt) lub mężczyzn (chłopców). A zatem – możliwość urodzenia
dziecka przez zdrową biologicznie kobietę i zdolność do karmienia piersią są przykładami płci biologicznej. Ale już fakt, że kobiety częściej opiekują się dziećmi, przewijają je, przygotowują posiłki,
zajmują się zdrowiem i edukacją dzieci – to płeć kulturowa, pewna niepisana umowa pełna norm
i oczekiwań. Inny przykład: siła fizyczna mężczyzn, związana z większą ilością tkanki mięśniowej, to
cecha biologiczna. Ale oczekiwanie dotyczące utrzymania rodziny (będące przedłużeniem znanych
z historii polowań na mamuty) to oczekiwanie kulturowe.
Ktoś zapyta – i co z tego? Jakim problemem jest życie zgodnie ze stereotypem kobiecości i męskości?
Problem zaczyna się w momencie, kiedy ktoś w ten schemat, w „klatkę płci”, się nie wpisuje. Kiedy
kobieta mówi głośno, że nie chce mieć dzieci. Kiedy mężczyzna mówi, że woli oddawać podejmowanie decyzji partnerce. Kiedy chłopiec chce bawić się lalkami albo tańczyć w balecie, a dziewczynka
woli biegać po drzewach lub bawić się w Indian. Stereotypy powodują także, że interpretujemy to,
co widzimy, przez ich pryzmat. Usprawiedliwiamy szalone, rozbiegane zabawy chłopców. Natomiast
dokładnie te same zachowania dziewcząt oceniamy jako nieodpowiednie dla ich płci. Z drugiej strony – dziewczynkom wolno płakać, chłopców w takiej sytuacji strofujemy: „Nie płacz, nie jesteś baba”.
A zapewniam, że biologicznie nasze gruczoły łzowe mają identyczną budowę.
Dodatkowo świat naukowy pełen jest badań i publikacji dotyczących różnic płci, budowy mózgu oraz
nazw planet, z których pochodzą kobiety i mężczyźni. A przecież wszyscy jesteśmy z Ziemi. Owszem,
kobiety i mężczyźni różnią się budową mózgu, ale dowiedziono, że te różnice nie wpływają na rzekome predyspozycje do nauk humanistycznych czy matematyczno-przyrodniczych1 . To stereotypy,
powtarzane i przekazywane – przez rodziców, nauczycielki i nauczycieli, bajki, koleżanki i kolegów,
powodują, że częściej ruszamy w określonych kierunkach nauki. Bo się boimy, nie wierzymy we własne siły; bo uwewnętrznione przekonanie, że dziewczyny nie nadają się do matematyki, odbiera moc
sprawczą i motywację do nauki. Wielokrotnie powtórzona chłopięca niechęć do pisania ładnym pismem daje przyzwolenie na gryzmolenie (zastanówcie się Państwo w tym miejscu, kto przygotowuje
gazetki czy wspiera Was w pisaniu ogłoszeń, uzupełnianiu dzienników; od kogo oczekujecie ładnego pisma?). Pamiętajmy, że jeszcze 150 lat temu uważano, że mniejsze mózgi kobiet świadczą o ich
mniejszej inteligencji i dlatego kobiety długo nie mogły podjąć nauki na uniwersytetach na równi
z mężczyznami (a Maria Skłodowska-Curie, którą teraz uwielbiamy się chwalić, musiała wyjechać na
studia do Francji, żeby móc zajmować się wymarzonymi naukami ścisłymi).

Zestawienie wyników badań znajdą Państwo w ekspertyzie przygotowanej na zamówienie Instytutu Spraw Publicznych: Pawłowska M., Kobiece
i męskie mózgi czyli neuroseksizm w akcji i jego społeczne konsekwencje, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2013. Publikacja dostępna nastronie
internetowej: www.isp.org.pl/publikacje,25,608.html [dostęp: 22.09.2014]
1
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Pamiętajmy, że konsekwencje stereotypów płci – słabej, ale opiekuńczej kobiety oraz silnego, lecz porywczego mężczyzny – mają znaczenie w różnorodnych dziedzinach życia:
Na rynku pracy – kobiety częściej pracują w zawodach opiekuńczych oraz związanych z edukacją, które wiążą się z niskimi płacami i niskim prestiżem społecznym, a jednocześnie – z bardzo ciężką pracą
i dużą odpowiedzialnością za innych ludzi. Mężczyźni częściej pracują na stanowiskach kierowniczych
zarówno średniego, jak i wyższego szczebla oraz w bardziej prestiżowych i/lub po prostu lepiej płatnych branżach (górnictwo, budownictwo, służby mundurowe). W polskim prawie wciąż funkcjonuje
wykaz prac wzbronionych kobietom, choć nigdy podobna lista nie powstała w odniesieniu do mężczyzn. W procesie rekrutacji kobiety bywają pytane (niezgodnie z prawem) o ciążę, liczbę dzieci, plany
rodzinne i na tej podstawie oceniana jest ich dyspozycyjność w pracy.
W życiu rodzinnym i podziale obowiązków – podział przywilejów rodzicielskich w polskim prawie
uniemożliwia ojcom realną opiekę nad dzieckiem. Jednocześnie kobiety traktowane są jako „domyślne” opiekunki dzieci, osób starszych w rodzinie, a także jako osoby wykonujące większość codziennych obowiązków domowych – to z kolei utrudnia sytuację kobiet na rynku pracy. Ten sam stereotyp
uderza w mężczyzn w sądach rodzinnych – opiekę nad dziećmi najczęściej przyznaje się matkom bez
względu na faktycznie sprawowaną opiekę, niejako „z automatu”.
W polityce – kobiety stanowią ok. 30% osób zasiadających w Sejmie i Senacie, w chwili oddawania
tego tekstu do druku stanowisko premiera objęła druga w historii kobieta (w 25-letniej historii wolnej
Polski). Kobiet jest mniej niż mężczyzn w samorządach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.
Pomimo wprowadzonych w polityce mechanizmów wyrównujących szanse kobiety rzadko umieszczane są na listach wyborczych na miejscach „biorących”. Kiedy jednak przyjrzymy się działalności
„trzeciego sektora”, czyli organizacji pozarządowych, widzimy, że mnóstwo kobiet zajmuje się lokalną
polityką, ale w sposób faktycznie odnoszący się do problemów różnych grup (uzależnienia, przemoc,
bezdomność, wsparcie osób chorych). Przy czym praca ta często odbywa się obok pracy zarobkowej,
wolontaryjnie, bez służbowego samochodu i gabinetu ze skórzanym fotelem. Obecność obu płci
w polityce jest istotna ze względu na charakter podejmowanych decyzji oraz różne doświadczenia kobiet i mężczyzn (każda z płci wnosi do debaty odmienne doświadczenia, np. kobiety wnoszą te związane z opieką nad dziećmi, brakiem żłobków i przedszkoli, budową placu zabaw, bezpieczeństwem
na ulicy). Pamiętajmy, że te doświadczenia przekładają się na podejmowane decyzje i budżetowane
na dane działania pieniądze (przykładem takich decyzji może być inwestowanie w przemysł zbrojny
a ciągłe pomijanie sektora edukacji czy pomocy społecznej, reagowanie na protesty górników przy
braku reakcji na protesty pielęgniarek, łożenie dużych środków na piłkę nożną – drużynę narodową,
PZPN, „orliki”, Mistrzostwa Europy EURO 2012, przy pomijaniu braków w infrastrukturze potrzebnej
do rozwoju lekkoatletkom i lekkoatletom czy siatkarkom i siatkarzom).
W sytuacji przemocy – kolejne badania oraz statystyki policji pokazują, że ok. 90% sytuacji przemocy to incydenty, w których kobiety doświadczają przemocy ze strony mężczyzn – partnerów, mężów, braci, ojców, ojczymów. Chodzi tu zarówno o przemoc fizyczną, jak i psychiczną (emocjonalną),
seksualną oraz ekonomiczną. Jest to efekt budowania w chłopcach i mężczyznach przekonania, że
są silniejsi, że mają prawo „nie zapanować nad emocjami”, że usprawiedliwieniem jest testosteron.
Z drugiej strony dziewczynki i kobiety uczymy, że są słabą płcią, że powinny być delikatne, subtelne,
a każda sytuacja bójki wśród dziewcząt np. na terenie szkoły jest komentowana znacznie szerzej niż
codzienne szarpaniny chłopców. Oczywiście, wyrównywanie szans nie polega na tym, żeby promować
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przemoc fizyczną, ale na budowaniu w dziewczynach przekonania, że są silne, pewne siebie, że mają
prawo się bronić, i że mogą to robić2 .
W służbie zdrowia – ze względu na wspominane powyżej stereotypy w służbie zdrowia znacznie wyższą wagę przywiązuje się do profilaktyki chorób kobiecych, kobiety trafiają też do lekarza we wcześniejszej fazie choroby niż mężczyźni. Wynika to z tego, że w naszej kulturze nie ma przyzwolenia na
okazywanie słabości przez mężczyzn, a złe samopoczucie w trakcie grypy oraz związane z nim osłabienie bywa często przedmiotem żartów i kpin.
W pomocy społecznej – kobiety znacznie częściej niż mężczyźni są klientkami pomocy społecznej,
ale dzieje się tak przede wszystkim w odniesieniu do zasiłków rodzinnych – to kobieta przejmuje
odpowiedzialność za środki na utrzymanie rodziny, pożywienie, ubrania, podręczniki, w sytuacji krytycznej, np. sytuacji długotrwałego bezrobocia, a także jako tzw. samotna (samodzielna) matka. Poza
tym stereotyp utrudnia mężczyznom zwrócenie się o pomoc do takiej instytucji – staje się to ostatecznym potwierdzeniem niewywiązywania się z narzuconego społecznie obowiązku utrzymania rodziny. Mężczyźni są klientami pomocy społecznej, kiedy dochodzi do ich bezdomności, uzależnienia,
w sytuacjach dotyczących wyłącznie ich. Drugi aspekt płciowy w tym obszarze to wysokość budżetu
przeznaczanego na pomoc społeczną – wysokość zasiłków w Polsce oraz kryteria ich przyznawania
uderzają właśnie w klientki pomocy społecznej – matki, samotne matki, opiekunki osób starszych
i osób z niepełnosprawnością.
Przyjęcie równościowej perspektywy to założenie pewnego rodzaju okularów, które każą zastanowić
się: kogo dotyka ten problem? Do kogo trafiają tak zainwestowane pieniądze? Czy dziewczęta i chłopcy w równej mierze korzystają z tak wydanych pieniędzy? Czy kobiety i mężczyźni ponoszą podobne
skutki tej decyzji?3 .

Jak unikać takich podziałów w przedszkolu i szkole?
Co robić, żeby nie powtarzać stereotypów?
Powyżej opisano różne przykłady nierównego traktowania dziewcząt i chłopców. Ważne, żeby powiedzieć sobie głośno, że to traktowanie nie jest wynikiem złej woli dorosłych, często jest wynikiem
własnych przekonań, ale też tego, jak żyjemy jako kobiety i mężczyźni, co dzieje się w naszej rodzinie
i otoczeniu, co myślimy o dziewczętach i chłopcach. Ważne jest tutaj pojęcie ukrytego programu nauczania (ukrytego programu szkoły), czyli wszystkich treści, które przekazujemy poza oficjalnym
programem, poza podstawą programową, często w sposób nieuświadomiony lub nieintencjonalny. To pozornie drobne fakty, które jednak składają się na spójny obraz tego, co to znaczy być dziewczyną i chłopcem w naszym społeczeństwie, co nam wypada, a czego nie wypada, w co powinniśmy
się angażować, a do czego nie.

Interesującą propozycją dla dziewcząt i kobiet są warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt „WenDo” – metoda przeciwdziałania
przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Warsztaty skupiają się na budowaniu w dziewczętach pewności siebie, pracy nad asertywnością, mową ciała oraz
komunikatami, które wysyła sprawcy przemocy czy zaczepek. Więcej na: www.wendgo.org.pl.
3
Więcej szczegółowych danych statystycznych oraz odniesień do polityki równości płci na szczeblu lokalnym i krajowym znajdą Państwo w publikacji
Patrycji Antosz, Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia. Raport z badań ilościowych, Kraków 2011, wydanym w ramach projektu pod tym
samym tytułem, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Uniwersytet Jagielloński oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Więcej
wskazówek umieszczono w bibliografii do niniejszego artykułu.
2
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Najważniejsza rzecz to zatrzymać się i pomyśleć o naszych różnych codziennych działaniach, zadać
sobie kilka pytań, na przykład:

ʎʎ W jaki sposób dzielę klasy, z którymi pracuję, na grupy?
ʎʎ Czy zwracając uwagę dzieciom, odnoszę się do ich płci (chłopiec nie powinien, dziewczynce nie

wypada)? Czy odnoszę się do zachowań lub cech typowych dla kobiet i typowych dla mężczyzn?
Dla mam i ojców?
ʎʎ W jaki sposób przydzielam zadania związane z organizacją życia grupy, klasy, szkoły (np. organizacja dyskoteki, przygotowanie gazetki, przygotowanie Rady Pedagogicznej – kto robi kawę, kto
sprząta)?
ʎʎ Czy widzę różnice w tym, co dziewczęta i chłopcy robią na lekcjach wychowania fizycznego?
ʎʎ Czy i jak moja szkoła reaguje na sytuacje molestowania seksualnego? Szczególnie w okresie
dojrzewania młodzieży, zwłaszcza chłopcom, zdarza się zaczepiać dziewczęta, komentować ich
wygląd, podnosić spódnice czy „strzelać” biustonoszami. Przywykliśmy przymykać na to oko, nazywać „końskimi zalotami”. A jest to molestowanie seksualne i naruszanie nietykalności osobistej,
lekceważąc je, równocześnie przyzwalamy na takie zachowania.
ʎʎ Jak często dziewczęta i chłopcy mają możliwość porozmawiania we własnym gronie o pytaniach i problemach ich nurtujących (bez wstydu wobec drugiej płci)?
ʎʎ Do kogo dzwonię w pierwszej kolejności, żeby poinformować o chorobie lub wypadku dziecka
na terenie placówki?
Warto tę listę poszerzać i szczerze odpowiadać sobie na takie pytania. Warto przyglądać się krytycznie
temu, co dzieje się w szkole. Nie możemy zmienić podręczników, ale możemy skomentować rysunek
czy tekst w odniesieniu do stereotypów płci. Możemy zrezygnować z wierszy o mamie i tacie, babci
i dziadku, które powielają stereotypowy podział ról, na rzecz nowo powstających dzieł lub własnych
pomysłów. Możemy poszerzyć kanon literatury o nowe bajki, np. skandynawskie, bardziej równościowe, a także komentować najpopularniejsze baśnie. Bo w nich dziewczęta i kobiety częściej ukazywane
są jako bierne, czekające na ratunek, naiwne, skromne, ale jednocześnie piękne (co ma świadczyć o ich
wartości). Chłopcy i mężczyźni przejmują inicjatywę, spieszą na ratunek, są odważni i waleczni. I jeśli
naszą intencją nie jest budowanie stereotypów, ale np. uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, tak
czy inaczej na balu przebierańców widzimy efekty bardzo silnej identyfikacji płciowej dzieci w wieku
przedszkolnym, kiedy po sali krąży kilkanaście księżniczek i wróżek, a towarzyszą im rycerze, kowboje,
różnego rodzaju zwierzęta czy super bohaterowie. Warto ten sztywny podział przełamywać i rozszerzać wachlarz możliwości. Warto zastanowić się, czego nauczyły się dziewczynki, czego nauczyli się
chłopcy z kolejnej omówionej bajki i jak może to wpłynąć na ich postrzeganie płci, zarówno własnej,
jak i tej drugiej.
Pamiętajmy, że takie działania są obowiązkiem nauczycielek i nauczycieli, obowiązkiem szkoły –
w podstawie programowej kształcenia ogólnego czytamy: „Szkoła podejmuje odpowiednie kroki
w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji”, a w „Zalecanych warunkach i sposobach realizacji”
dotyczących przedmiotu „Historia i społeczeństwo” dodatkowo dowiadujemy się, że jednym z zadań
szkoły jest kształtowanie w uczniach postawy tolerancji. I nie chodzi o tolerancję i szacunek jako puste
słowa, chodzi o postawę akceptującą, o faktyczny szacunek dla dziewcząt i chłopców, dla ich potrzeb,
oczekiwań, spraw dla nich ważnych (a nie o przepuszczanie w drzwiach), o szacunek dla ich różnorodności i indywidualności.
Dodatkowo nowelizacja „Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym” obliguje nas (w ramach wymagań państwa wobec szkół i placówek, stanowiących załącznik do rozporządzenia) do prowadzenia
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działań antydyskryminacyjnych adresowanych do całej społeczności szkoły, przedszkola, placówki.
Można zacząć od działań – warsztatów, zajęć, gazetek – przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na płeć, a zatem burzących stereotypy, poddających je w wątpliwość.
Pamiętajmy, że każda zmiana zaczyna się od małych kroków. Do takich małych kroków, do przyjrzenia się własnych przekonaniom na temat kobiecości i męskości, a także własnym zachowaniom,
bardzo Państwa zachęcam. Bo nową rolą nauczycielki i nauczyciela jest pokazywanie dziewczętom
i chłopcom jak najszerszego wachlarza możliwości, wyborów życiowych i zawodowych i wspieranie
ich w tych wyborach, nawet jeśli przeczą one ogólnie znanym stereotypom.
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Nauczyciel
czy wychowawca?

Wstęp
Z rozmów z nauczycielami, z którymi współpracujemy, wynika, że wybrali swój zawód przede wszystkim z chęci dzielenia się tym, co wzbudza ich entuzjazm. To może dotyczyć zarówno fizyki kwantowej,
poezji Baczyńskiego czy zamiłowania do podróży i innych kultur. Pełni zapału i dobrych chęci młodzi
nauczyciele i nauczycielki przekraczają drzwi klasy i bardzo szybko orientują się, że zanim zaczną zarażać uczniów swoja pasją, muszą najpierw okiełznać emocjonalny huragan, poradzić sobie z oporem czy też innymi problemami wychowawczymi. Bo to one mają bezpośredni wpływ na zdolności
poznawcze ich podopiecznych.
Ale czy uczyli ich tego na studiach? Przecież on czy ona chcieli być matematykiem, biologiem, a nie
Panem czy Panią od emocji… Jak nauczyciel ma sobie z tym poradzić? Gdzie szukać wsparcia? Niestety, nie ma tu recepty, jednej słusznej odpowiedzi. Ilu nauczycieli, uczniów i szkół, tyle potencjalnych
rozwiązań. Warto poszukiwać swojego sposobu, czegoś, co u konkretnej osoby działa.
Poniżej, ku inspiracji, zamieszczamy przykłady trudności, z jakimi zmagali się nauczyciele, jak poszukiwali rozwiązań i z czego byli dumni. Na koniec każdej historii przedstawiamy również naszą próbę
syntezy stosowanych przez nich metod wychowawczych, która być może i Państwa zainspiruje w codziennej pracy wychowawczej.

Jak zabetonowany
Opis przypadku, czyli kawa na ławę
Barbara Kwiatkowska jest nauczycielką matematyki w szkole podstawowej w Otwocku. W zawodzie
pracuje od 15 lat. Bardzo lubi swoja pracę, matematyka jest dla niej „królową nauk” i tę ideę stara się
zaszczepić wśród swoich wychowanków. W ramach zastępstwa za przebywającą na urlopie koleżankę, zaczęła prowadzić zajęcia w klasie VI a.
Już na pierwszych zajęciach zauważyła Rafała – chłopiec siedział na końcu sali ze spuszczonymi oczyma, choć w pomieszczeniu panował hałas. Nie uczestniczył w rozmowach ani zabawach klasowych.
Podczas sprawdzania listy odzywał się cichym głosem: jego „Jestem” trudno było dosłyszeć. Na przerwie siedział raczej sam z komórką w dłoni, czasem mówił coś cicho do kolegi z innej klasy. Byli sąsiadami – mieszkali na osiedlu mieszkań socjalnych.
W pokoju nauczycielskim panowało przekonanie, że chłopiec ma niepełnosprawność intelektualną
w stopniu lekkim i „nie ma co od niego wymagać”. Brak orzeczenia w dokumentach chłopca tłumaczono niezaradnością życiową matki. Wychowywała syna sama. Rodzina była pod opieką Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Trudności i frustracje nauczyciela
Z pierwszej klasówki „z procentów” Rafał dostał jedynkę – oddał pustą kartkę, na której tylko się podpisał. U Barbary klasówki można było poprawiać „do skutku”. Wprawdzie miała przez to więcej pracy,
a większość wieczorów spędzała na sprawdzaniu klasówek, a nie czytając biografie, które uwielbiała,
jednak uważała, że było warto. Jej uczniowie utrwalali umiejętności i wchodzili do gimnazjum bez
zaległości. Rafał, ku jej zaskoczeniu, nie skorzystał z możliwości poprawy.
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Mimo sugestii koleżanek, że to bez sensu, podjęła próbę współpracy z mamą Rafała. Niestety, nie wykazała ona chęci pracy z synem – stwierdziła, że „z niego naukowca nie będzie”. Wyraziła tylko zaniepokojenie, czy uda mu się zdać i przejść do gimnazjum.
Kreatywne rozwiązania, czyli podróż w nieznane
Barbara nie mogła przestać myśleć o tym chłopcu z ostatniej ławki. Czuła przy tym smutek i bezradność. Chłopiec sprawiał wrażenie nieobecnego, pogrążonego w swoim świecie.
Pod koniec roku postanowiła przeznaczyć godzinę tygodniowo na przygotowanie go do testu szóstoklasisty. Po konsultacji z koleżanką-psychologiem zdecydowała, że zamiast dołączyć go do grupy, poprowadzi dla niego zajęcia indywidualne.
Na pierwszych zajęciach chłopiec milczał. Ona zaś wygłosiła monolog o matematyce – że według niej
jest fascynująca jak opowieść, w której jedno wynika z drugiego. O tym, że cały świat można opisać
językiem matematyki. Mówiła też o tym, że jest tu dla niego i aby nie bał się mówić, gdy czegoś nie
rozumie. Na koniec powiedziała, że w niego wierzy i dlatego zdecydowała się z nim pracować.
W kolejnych tygodniach Rafał uważnie słuchał i wykonywał wybrane przez nią zadania zgodnie ze
wzorem. Popełniał mało błędów. Wydawało się, że wszystko rozumie, jednak na lekcjach milczał
pytany o to samo, co bez trudu wyjaśniał z nią indywidualnie. Po dwóch miesiącach pracy Barbara
zapytała go wprost o to, dlaczego tak się dzieje. Usłyszała, że to dlatego, że chłopiec czuje się w klasie
tak, jakby był zabetonowany od środka. Tak bardzo boi się, ze inni będą się z niego śmiać, że woli nic
nie mówić. Przypomniał sobie historię z klasy II, gdy odpowiadał z tabliczki mnożenia – pomylił się
w prostym zadaniu a inni się z niego śmiali.
Barbara zastanawiała się, co z tą wiedzą zrobić? Porozmawiać z psycholog czy samodzielnie pomagać
Rafałowi? Podczas kolejnych rozmów z Rafałem ustalili, że chłopiec chce pracować nad zmianą, a ona
mu w tym pomoże – po pierwsze zaproponowała, że na początku może go pytać na ocenę po lekcjach,
gdy będą sami. A on pójdzie porozmawiać z panią psycholog.
Satysfakcja i duma nauczyciela
Nauczycielka jest bardzo dumna z tego, że chłopiec bez problemu otrzymał promocję ze wszystkich
przedmiotów. Przez dwa miesiące spotykał się z panią psycholog, z którą pracowali nad lękiem i radzeniem sobie ze stresem. Na jej zajęciach wprawdzie nie odzywał się niepytany, ale cicho odpowiadał na zadane pytanie.
Cieszy ją to, że Rafał jest w tym momencie w drugiej klasie pobliskiego gimnazjum. Cały czas utrzymuje z nią kontakt – pisze do niej na Facebooku o swoich sukcesach i trudnościach. W nowej szkole
z matematyki dostaje trójki, czasem czwórki. Rozważa, czy po gimnazjum pójść do technikum informatycznego czy mechanicznego.
Analiza specjalisty
W tej historii sposobem na poradzenie sobie z trudnościami w nauce była praca indywidualna
z uczniem. Dzięki relacji z nauczycielką uczeń otworzył się, miał okazję pokazać, że nie jest tak ograniczony, jak myślało o nim środowisko.
Przez wiele lat chłopiec był źle i pochopnie diagnozowany – uważność nauczycielki i spotkania „jeden
na jeden” sprawiły, że była ona w stanie rozpoznać przyczynę jego trudności z nauką – lęk i napięcie
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paraliżujące procesy poznawcze podczas lekcji. Nauka i sprawne myślenie nie jest możliwe u człowieka znajdującego się w takim stanie emocjonalnym. Było to odkrycie zaskakujące i jednocześnie
kluczowe dla przyszłości chłopca.
Relacja Ja–Ty stanowi istotę działań wychowawczych sposobów kształcenia i wychowania młodego
człowieka. Barbara wykorzystała tu metodę tutoringu opierającą się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Według Małgorzaty Celuch1 jest to proces nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy. Słowo tutor w języku łacińskim oznacza opiekuna,
a tutoring to metoda kształcenia i rozwijania ucznia poprzez indywidualną relację z tutorem.
Główne cele tutoringu to:
ʎʎ wspieranie podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności,
ʎʎ wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy,
ʎʎ budowanie osobistej ścieżki rozwoju.
Ważne w tej metodzie jest to, że uczeń musi czuć, że ma w nauczycielu oparcie, może na niego liczyć
i uzyskać od niego pomoc. Uczeń powinien także mieć pewność, że tutor zachowa pełną dyskrecję
w sytuacjach, które będą tego wymagać. W tej fazie nauczyciel może korzystać z pomocy fachowców,
między innymi pedagoga, psychologa czy logopedy.

Wybitny łobuz
Opis przypadku, czyli kawa na ławę
Joanna Chochlewicz jest nauczycielką pierwszego etapu szkoły podstawowej. Dwa lata temu przejęła
klasę drugą, do której chodziły dzieci z dwóch roczników – sześcio- i siedmiolatki. Do klasy uczęszczała dwójka rodzeństwa: Tosia (7 lat w momencie rozpoczęcia szkoły) i Julek (5 lat w momencie rozpoczęcia szkoły). Ojciec dzieci mocno zaangażowany w działania Rady Rodziców znany był z bezpardonowych awantur urządzanych nauczycielom w obecności uczniów.
Trudności i frustracje nauczyciela
Asia postrzegała Julka jako bardzo bystre i dociekliwe poznawczo dziecko, bardzo lubiane w klasie
– był elokwentny i zabawny. Julek z początku bacznie ją obserwował, zaczął szybko zauważać wszelkie
nieścisłości pedagożki. Gdy Asia obiecała pięć rund jakiejś zabawy, ale zabrakło czasu, bo przyszedł
drugi nauczyciel, Julek zareagował bardzo gwałtownie – przewrócił ławkę, rzucał się na nią z pięściami, kopał i krzyczał. Ten krzyk był najgorszy – wspomina Asia. Próbował zastraszać ją ojcem, mówiąc:
„Trzeba z Panią zrobić porządek, mój tata zna Panią Dyrektor”. Dzięki swej inteligencji szybko wyłapywał luki, niejasności, wytykał błędy. Wchodził w słowo w każdej kwestii. Podważał przy klasie jej
autorytet, sprawdzał, czy mówi to samo, co wcześniej, czy jest spójna. Sprawdzał w domu, czy to, co
powiedziała, było prawdą. Asia musiała się porządnie przygotowywać do lekcji.
Wszędzie było go pełno, rzeczy z plecaka porozrzucane były wokół niego, jadł śniadania na plecaku,
a dodatkowo odmawiał sprzątania. Jako ostatni wychodził z klasy, bo przekonanie go do posprzątania
wymagało indywidualnej uwagi.
1
Celuch M., Raport specjalny: Tutoring - nowa filozofia kształcenia [online], dostępny:
www.portalswiatowy.pl/aktualnosci/raport-specjalny-tutoring---nowa-filozofia-ksztalcenia-288328
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Gdy wpadał w gniew, stawał się agresywny w stosunku do Asi, krzyczał na nią. Nauczycielka próbowała w takich sytuacjach odizolować chłopca, wyprowadzając go na korytarz. Często prosiła o pomoc panią woźną, by została z klasą. Ta sama pani wbiegała do sali, gdy Asia pędziła za uciekającym Julkiem.
Julek od trzeciej klasy zaczął przejawiać zachowania agresywne także w stosunku do rówieśników.
Miał trudności w koordynacji ruchowej, ale bardzo chciał grać w piłkę. Za każdym razem, gdy usłyszał komentarz na temat swoich możliwości fizycznych (nawet w rodzaju „mogłeś szybciej podbiec”),
wpadał w szał i dochodziło do bójek. Piętnaście minut gry na przerwie często kończyło się trzydziestominutowym wyjaśnianiem sytuacji i nieporozumień – kosztem lekcji.
Największym wyzwaniem stał się czas, który Joasia poświęcała na sprawy wychowawcze. Rozmawiała
z dziećmi, rozwiązywała konflikty, dzwoniła do rodziców. A w domu czekała na nią dwójka własnych
dzieci.
Kreatywne rozwiązania, czyli podróż w nieznane
Asia po pierwszym ataku agresji Julka od razu wykonała telefon do rodziców, najpierw do ojca, potem
do matki. Jest przekonana, że to ważne, by pierwszy komunikat o wydarzeniu każdy rodzic usłyszał od
wychowawcy a nie od dziecka. Wtedy rodzicom łatwiej jest zdystansować się do pełnej emocji opowieści ich dziecka. Chłopiec szybko zauważył, że wychowawca jest w dobrym kontakcie i współpracuje
z rodzicami. Po trzech miesiącach zaczął akceptować jej autorytet.
Asia, bazując na zasobach Julka – ciekawości poznawczej, nurtujące go zagadnienia dawała mu do
domu. Następnego dnia prezentował całej klasie, czego się dowiedział. Czuł się bardzo doceniony
i ważny.
Chłopcu bardzo spodobała się mnemotechnika metaplanu, którą Asia wprowadziła kiedyś na lekcji.
Od tej pory uczeń wykorzystywał ją na co dzień także na innych lekcjach, dodatkowo zakładając sobie
zeszyt, w którym uzupełniał interesujące go zagadnienia. Motywował tym samym pozostałe dzieci do
rozwoju, a Asia przyznaje, że musiała się jeszcze lepiej przygotowywać do lekcji.
Asia w porozumieniu z pedagogiem szkolnym zaczęła wykorzystywać pokój pedagoga do wyciszenia
Julka. Pracowała z nim nad rozwojem emocjonalno-społecznym. Chłopiec często po wybuchu gniewu
nie pamiętał, co zrobił. Pomagała mu w nazywaniu emocji, tego co zrobił oraz wpływu na dziecko poszkodowane oraz na odbiór klasy. To go często złościło, bo zależało mu na dobrej opinii klasy. Wtedy
stawał się agresywny wobec Asi, ale ona wytrwale powtarzała z nim takie rozmowy po każdym incydencie. Julek nie znosił kontaktu fizycznego – Asia to szanowała i próbowała wywierać wpływ swoją
postawą, mimiką twarzy i tonem głosu. To skutkowało. Za każdym razem dzwoniła też do rodziców.
Nauczycielka postanowiła zaangażować rodzeństwo w zajęcia z kreatywności „Destination Imagination/Oczyma wyobraźni”, które prowadziła, przygotowując się do ogólnopolskiej olimpiady kreatywności. Tosia ujawniła olbrzymi talent aktorski, a Julek z dużym zaangażowaniem brał udział w przygotowaniach.
Dodatkowo, wcześniej uzgadniając to z rodzicami, zaangażowała Julka do stworzenia planu naprawczego dla siebie. Chłopiec miał dwa tygodnie na odpowiedzenie na pytanie: „Dlaczego wchodzę
w konflikty?” oraz zaproponowanie pomysłów na rozwiązania. Oczywiście, pomagali mu w tym rodzice. Mama bardzo zaangażowała się w zadanie.
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Po dwóch tygodniach w obecności wychowawczyni, pedagoga szkolnego i rodziców Julek zaprezentował swój plan naprawczy. Jako swoje trudności wskazał wybuchowość, ocenianie innych i szukanie
winnych bez zorientowania się w sytuacji, agresywność i podważanie zdania nauczycieli. Miał bazę
pomysłów, jak może starać się zmieniać, m.in. np. policzyć, uspokoić się, przypomnieć sobie, że jest
młodszy i może wszystkiego nie wiedzieć, więc warto choć wysłuchać nauczyciela, a gdy traci kontrolę,
podejść do wychowawcy i poprosić o pomoc w rozeznaniu sytuacji.
Z czasem chłopiec wykorzystywał coraz więcej sposobów konstruktywnego radzenia sobie z emocjami i niepowodzeniami. Pod koniec trzeciej klasy wystarczyło spojrzenie wychowawczyni lub wskazanie palcem na dziennik (gdzie był umieszczony plan naprawczy).
Satysfakcja i duma nauczyciela
Asia jest dumna z tego, że Julek nauczył się dostrzegać w sobie przyczyny swoich niepowodzeń. Przestał unikać odpowiedzialności i zasłaniać się tatą. Zarówno jemu, jak i siostrze obniżył się poziom napięcia. Zaczęli lepiej sobie radzić z obowiązkami szkolnymi. Rozwinęli drzemiące w nich talenty dzięki
uczestnictwu w grupie kreatywności. Praca wychowawcza Asi została doceniona przez rodziców – na
koniec roku otrzymała podziękowanie za niekonwencjonalne myślenie, ale to wzruszenie w oczach
taty Julka było dla niej bezcenne. Nie mniej ważne było dla niej wsparcie i zaufanie do kompetencji
pedagogicznych, które otrzymała od dyrekcji. Pozwoliło to jej skoncentrować się na pracy z uczniem
i rodzicami bez konieczności negocjowania ich formy lub warunków z przełożoną.
Analiza specjalisty
Opisane działania wychowawcze Asi dotyczą głównie pracy indywidualnej z Julkiem. Miała ona jednak szerszy zakres w kontekście dbania o realizację programu, rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych pozostałych uczniów, w kontekście wyzwań, które napotykali w zabawie z Julkiem. W dużej mierze sukces zawdzięczała zadbaniu o aktywną i bieżącą komunikację i współpracę z rodzicami
oraz odpowiadaniu na potrzeby dziecka, a nie manifestowane agresywne formy zachowania. Mocną
stroną zaproponowanego rozwiązania było zaangażowanie chłopca w przygotowanie planu naprawczego dla samego siebie. Takie rozwiązanie miało wiele zalet. Pierwszą i chyba najważniejszą było
zaspokojenie potrzeby autonomii dziecka, pokazanie, że ma ono wpływ i może wymyślić rozwiązanie
dla siebie. To zwiększyło jego zaangażowanie w realizację planu naprawczego ( sam go wymyślił, więc
bardziej się z nim utożsamiał). Zmiana roli chłopca w klasie i wykorzystanie jego potencjału do pomagania innym dzieciom i inspirowania ich to klasyczny przykład pracy z uczniami zdolnymi.
W sytuacjach kryzysowych, gdy Julek był agresywny lub próbował podważyć autorytet nauczyciela,
wychowawczyni nauczyła się zauważać zawczasu sygnały ostrzegawcze, ale też i potencjał do zmiany
w nich drzemiący. Jej praca była skoncentrowana na stosowaniu adekwatnych interwencji w zależności od etapu rozwoju kryzysu.
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Jeśli popatrzymy na specyfikę kryzysu, to zobaczymy trzy
jego etapy:
KRYZYS

Zapalniki
trudności,
poczucie
zagrożenia,
narastające
emocje
AN W
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Y

Eskalacja
zazwyczaj gniewu, utrata
kontroli, wyładowanie
emocjonalne, brak kontaktu
z dziećmi

Osłabienie siły emocji, refleksja
na temat konsekwencji, wstyd,
poczucie winy
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Poniżej w tabeli znajdują się skuteczne interwencje do wykorzystania przez nauczyciela.
Etap kryzysu

stan alarmowy

Interwencje nauczyciela

ʎ rozpoznanie zapalników sytuacji kryzysowych
ʎ pomoc w nazwaniu emocji i potrzeb dziecka
ʎ rozpoznawanie nieskutecznych sposobów radzenia sobie z trudnościami
ʎ koncentrowanie uwagi dziecka na pytaniu „Czego potrzebujesz?”
ʎ przypominanie o alternatywnych sposobach radzenia sobie
ʎ rozpoznanie silnych emocji i poczucia zagrożenia u dziecka (nie myśli racjo-

stan kryzysu

nalnie, często nie słyszy, co do niego mówimy)

ʎ zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i innym osobom
ʎ ustalenie wcześniej z dzieckiem „bezpiecznego miejsca” i mówienie do niego
hasłami, spokojnym tonem „Idź do bezpiecznego miejsca”

ʎ odzyskanie kontaktu (wzrokowego) z dzieckiem
ʎ zadbanie o powrót dziecka do grupy „z twarzą”, będzie doświadczało wstydu
i lęku przed upokorzeniem

stan uspokojenia

ʎ zadawanie pytań: „Jak się czujesz?”, „Czego potrzebujesz, zanim będziesz
mógł wrócić do grupy?”

ʎ rozmowa o zachowaniu ucznia: co się wydarzyło, co go sprowokowało, jak się
czuł, jak się zachował, jakie mogą być tego konsekwencje i najważniejsze: co
może zrobić następnym razem, kiedy będzie doświadczał tych emocji
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Wiecznie nieobecny
Opis przypadku, czyli kawa na ławę
W I semestrze Janek, uczeń III klasy liceum ogólnokształcącego, był często nieobecny na pierwszych
godzinach lekcyjnych. Prawie codziennie spóźniał się, zasypiał na ławce. Nawet, gdy był obecny na
zajęciach, sprawiał wrażenie nieobecnego duchem. Przez pierwsze miesiące roku szkolnego uzbierał
kilkadziesiąt nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, a na dodatek wykazywał brak zainteresowania ich usprawiedliwianiem. Zaczął się opuszczać w nauce. Było to niepokojące, gdyż uczeń
ten w poprzednich latach nie miał większych kłopotów, a na koniec I semestru tego roku miał kilka
zagrożeń, w tym z matematyki i chemii. Nauczyciele traktowali jego zachowanie, jako wynik braku
motywacji, często mówili o nim „bardzo zdolny, ale leń”. Było duże prawdopodobieństwo, że nie zostanie dopuszczony do zdawania matury.
Zaniepokojona wychowawczyni, Katarzyna, skontaktowała się z mamą ucznia. Podczas rozmowy
bezradna mama opowiedziała o trudnych zachowaniach syna – każdą wolną chwilę oraz całe noce
spędza przed ekranem komputera. Podejrzewała u niego uzależnienie.
Trudności i frustracje nauczyciela
W liceum, w którym pracuje Katarzyna, jest procedura interwencji w przypadku nieobecności – indywidualna rozmowa z pedagogiem. W tym przypadku nie przyniosła ona skutku – Janek wciąż był nieobecny. Kolejnym krokiem, jaki podjęto, były wspólne spotkania wszystkich zaangażowanych stron.
Janek, jego mama, wychowawczyni i pedagog usiedli do wspólnych rozmów. Nie po przeciwnych
stronach, a obok siebie – będąc przygotowanym do szukania wspólnych rozwiązań. Mimo tego, że we
wstępnej rozmowie poinformowali Janka, że są po to, żeby mu pomóc rozwiązać problem, na początku chłopak nie chciał uczestniczyć w spotkaniach. Milczał. Kolejne spotkania nie przynosiły rozwiązania tej sytuacji. Było to bardzo trudne i frustrujące dla wszystkich stron.
Tym, co pomogło Katarzynie poradzić sobie z frustracją, było przekonanie, że uczeń nie jest dla niej
partnerem do wchodzenia w konflikt, i że uczeń jeszcze nie umie radzić sobie z problemami. Takie myślenie uspokajało ją i pozwalało spojrzeć na tę sytuację z dystansu, dawało oddech i podtrzymywało
motywację do kontynuowania spotkań. Ważne dla Kasi było także wsparcie pedagog szkolnej oraz
mamy ucznia. Czuła, że wszystkie patrzą w jednym kierunku.
Kreatywne rozwiązania, czyli podróż w nieznane
Katarzyna była przekonana, że spotkania zorganizowane z pedagog mają sens, mimo że uczeń trwa
w oporze. Na każdym spotkaniu informowała go, że są tu dla niego, że jego mama jest tu, bo go kocha i chce mu pomóc, a nie przysporzyć kłopotów. Na którymś z kolei spotkaniu Janek zaczął mówić.
Wynikiem tych rozmów i ustaleń był kontrakt, w którym spisane zostały wszelkie zasady dalszego
funkcjonowania Janka w szkole. Zostały w nim zawarte ustalenia co do informowania wychowawczyni o nieobecnościach Janka oraz zasada, że Janek co tydzień o stałej porze ma zjawiać się u pedagog
i rozmawiać na temat nieobecności – o tym, co się udało, a nad czym jeszcze pracuje. Dla wychowawczyni ważne było to, że uczeń nie podpisał od razu przygotowanego kontraktu. Negocjował go – chciał
innego sformułowania jednego z punktów. Świadczyło to o tym, że traktuje to bardzo poważnie i rozwiązania są wypracowane wspólnie a nie narzucone.

66 Nauczyciel czy wychowawca?

Satysfakcja i duma nauczyciela
Praca z kontraktem trwała pół roku. Wychowawczyni ocenia, że nie jest to spektakularny sukces, ale
czuje, że udało się zrobić pierwszy krok w dobrym kierunku. A właściwie kilka drobnych kroczków. Jest
zadowolona z tego, że Janek skorzystał z indywidualnej pomocy psychologicznej – jest pod opieką
specjalisty w poradni. Zaczął przychodzić do szkoły, nieobecności było dużo mniej. Za każdym razem,
gdy był nieobecny, wychowawczyni dostawała informacje od niego i mamy o przyczynie nieobecności. Zwiększyło się poczucie odpowiedzialności Janka – informował wychowawczynię o planowanej
nieobecności, tak żeby było jasne, że to nie wagary. Wcześniej nie obchodziły go nieobecności i nie
przynosił usprawiedliwień – po podpisaniu kontraktu zaczął to robić.
Chłopak poprawił oceny, co spotkało się z zaskoczeniem grona pedagogicznego, które nie do końca
wierzyło, że mu się uda. Został dopuszczony do matury.
Analiza specjalisty
Zastosowanym przez Katarzynę narzędziem był kontrakt wychowawczy. Jest on skuteczny w trudnych
sytuacjach, które wymagają zdecydowanego i odpowiednio silnego oddziaływania wychowawczego.
Może być stosowany także jako sposób ciągłej pracy wychowawczej. Wówczas stanowi on trwały
układ regulujący wzajemne stosunki, reguły i zobowiązania między uczniami a nauczycielem. Jest
czymś więcej niż planem naprawczym – w odróżnieniu od niego oprócz pomysłów na „naprawienie”
danej sytuacji są w nim zawarte następujące elementy:
1. preambuła – wstęp wyjaśniający intencje opiekunów – w przypadku Janka było to zapewnienie, ze
mama, wychowawczyni i pedagog chcą pomóc mu przezwyciężyć trudności, są tu dla niego i on
jest dla nich ważny;
2. zadania – zawierające to, czego się od dziecka Oczekuje, oraz zasady realizacji tych powinności i ich
uzasadnienie – Janek m. in. zobowiązał się do cotygodniowych spotkań monitorujących z pedagog, zostało tez opisane kogo, kiedy i w jaki sposób informuje o swoich nieobecnościach;
3. konsekwencje – za naruszenie norm postępowania, niewykonanie ustalonych zadań – w tej części
spisano, jakie konsekwencje będą, gdy nie wywiąże się z ustaleń;
4. podpisy stron zawierających umowę – kontrakt podpisał Janek, mama, wychowawczyni i pedagog.
Kontrakt wychowawczy sprzyja kształtowaniu się u wychowanków nawyków samodzielności i aktywności. Stwarza uczniom poczucie bezpieczeństwa, poprzez określenie zrozumiałych zadań i umożliwienie kontroli własnego losu. Trudnością jest to, że wymaga konsekwencji w egzekwowaniu zapisów, cierpliwości przy jego określaniu oraz czasu na wdrożenie go w życie.
Na refleksję zasługuje zachowanie nauczycielki wobec mamy chłopca. Po informacji od kobiety
o przypuszczalnym uzależnieniu chłopca i rozpoznaniu u niej bezradności w tej sytuacji, panie postanowiły współdziałać. Często rodzic nie potrafi sobie poradzić z trudnościami wychowawczymi,
a wyciągnięcie także do niego pomocnej dłoni pomaga wszystkim stronom w rozwiązaniu problemu
wychowawczego dziecka.

Nauczyciel czy wychowawca?

67

Pułapka trójkąta bermudzkiego
Opis przypadku, czyli kawa na ławę
Anna Śpiewak jest pedagogiem wspierającym w gimnazjum na warszawskiej Pradze od ośmiu lat.
Przez ostatnie dwa lata pracowała z Patrycją, która ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim wynikającą z zespołu FAZ (alkoholowy zespół płodowy) i zaburzeń zachowania.
Patrycja mieszkała w rodzinie zastępczej u dziadków. Matka ze względu na uzależnienie od alkoholu
nie była w stanie sprawować opieki nad córką. W trakcie nauki dziewczynki w gimnazjum zmarł jej
dziadek. Mniej więcej w tym samym czasie ojciec Patrycji zamieszkał z rodziną po dwunastu latach
pobytu w więzieniu.
Patrycja jest empatyczną osobą. Czasem jednak przejawia się to w zgodzie z wartościami wyniesionymi ze środowiska, np. wpuściła do szkoły starszą koleżankę, by ta mogła rozprawić się z dziewczyną,
która wpadła w oko jej chłopakowi. W swoim poczuciu robiła dobrze, gdyż nie powinno się odbijać
czyjegoś chłopaka.
Trudności i frustracje nauczyciela
Dziewczynka od początku gimnazjum przejawiała agresję fizyczną wobec rówieśników, trudność
z wykonywaniem poleceń nauczycieli, niechęć do współpracy i duże problemy z koncentracją. Z początku często wychodziła z lekcji, bo jej się nudziło lub nie miała z kim porozmawiać. Trafiała do pani
pedagog, z którą lubiła przebywać. To dzięki jej pomocy w nauce zdała do drugiej klasy.
W drugiej klasie trafiła pod skrzydła Ani. Zajęcia z rewalidacji miały być czasem na nadrabianie zaległości z lekcji, ale Patrycja przede wszystkim nie radziła sobie z odbiorem społecznym i prawidłową
regulacją emocjonalną. Ania zaczynała z nią pracę od prostowania jej włosów, rozmowy o tym, co
wydarzyło się w weekend, o jej smutkach, zmartwieniach i radościach.
Wyzwaniem stało się jej marzenie, by zostać fryzjerką. Pedagodzy wiedzieli, że w „normalnej” szkole
dziewczynka bez wystarczającej uwagi i zainteresowania ze strony nauczycieli – przepadłaby. Patrycja
powinna była iść do szkoły specjalnej, lecz się nie zgadzała, bo nie chciała być uważana za „czubka”.
Ania i pani pedagog zaczęły poszukiwać szkół, które mogłyby odpowiedzieć na potrzeby Patrycji. Problem polegał na tym, że klasy integracyjne przy ogólniakach były dla uczniów w normie intelektualnej.
Kreatywne rozwiązania, czyli podróż w nieznane
Ania spędzała z Patrycją wiele czasu, by uczyć ją rozróżniać dobro od zła. Zapraszała ją na spotkania w czasie swoich przerw i po lekcjach. Dziewczynka często zadawała nauczycielce pytanie, czy jest
głupia. Zaczęła zdawać sobie sprawę z tego, że ma zespół FAZ, a w związku z tym problemy z tarczycą
i specyficzny wygląd. Słyszała wtedy, że nie jest głupia, że ma problemy z koncentracją i w związku
z tym potrzebuje więcej czasu, ale że się stara i że to jest doceniane. Ania tłumaczyła specyfikę jej
zaburzenia – wynikające z niego ograniczenia i możliwości.
Ania nigdy na nią nie krzyknęła, zawsze mówiła spokojnym tonem, więc dziewczynka jej zaufała. To
pomagało, by namówić ją do pójścia na lekcje czy wyjścia z sali, by ochłonąć, gdy stawała się agresywna. Z czasem Patrycja nauczyła się określać granice swojej wytrzymałości emocjonalnej i szukać
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wsparcia. Nauczycielka ćwiczyła z nią monitorowanie swoich stanów emocjonalnych poprzez obserwację ciała i myśli. Wtedy też miała ona dbać o swoje potrzeby w sposób akceptowalny społecznie, np.
idąc do pedagoga lub wychowawcy.
Ania nawiązała kontakt z pedagog z Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Szkole tej udało się wywalczyć przywileje szkoły specjalnej bez konieczności umieszczania
słowa „SPECJALNA” na pieczątkach i świadectwach. To było idealne rozwiązanie dla Patrycji. Ania
i pedagog z tej placówki przeprowadziły wiele rozmów telefonicznych, by przekazać zainteresowania
i możliwości uczennicy i przygotować ją do odwiedzin oraz przejścia do kolejnego etapu edukacji.
Satysfakcja i duma nauczyciela
Ania uważa za swój największy sukces to, że Patrycja skończyła gimnazjum. Pod koniec trzeciej klasy uczennica była ponownie diagnozowana w poradni – jej umiejętności matematyczne były na poziomie umiarkowanego upośledzenia intelektualnego, za to społecznie i emocjonalnie Patrycja była
w „normie”. Ania wierzy, że dziewczynka ma szansę na wyrwanie się z „Pragi”. Wzrusza się na wspomnienie, że uczennica wygrała szkolny konkurs na najpiękniejsze wyznanie miłosne – pisane dla niej.
Dziewczynka nadal ma z nią kontakt – dzwoni do niej, wysyła kartki z wakacji.
Analiza specjalisty
Nauczycielka miała do czynienia z dziewczynką na granicy normy intelektualnej ze zmianami organicznymi, która radziła sobie z otaczającą rzeczywistością poprzez kompensację zachowaniami agresywnymi i innymi wyuczonymi zachowaniami nieakceptowalnymi społecznie. Relacja zbudowana
przez nauczycielkę, jej spokój, opanowanie i cierpliwość dały dziewczynce poczucie bezpieczeństwa,
pozwoliły jej się wyciszyć i z większą uwagą kontrolować swoje reakcje. Pedagożka koncentrowała się
na rozwinięciu u Patrycji kompetencji społeczno-emocjonalnych, gdyż w jej ocenie to one w głównej mierze utrudniały funkcjonowanie w systemie szkolnym, powodując dalsze opóźnienia w nauce
przedmiotowej. Ten przypadek nie jest odosobniony, często, szczególnie w okresie dorastania, bardziej znaczące w osiąganiu sukcesów są umiejętności tzw. miękkie niż możliwości intelektualne.
Aby móc konstruktywnie pracować z uczniem przejawiającym trudności w zachowaniu czy nauce,
należy dobrze zrozumieć specyfikę funkcjonowania dziecka. W niektórych szkołach w szczegółowej
analizie może pomóc pedagog czy psycholog szkolny. Jednakże, jeśli nie jest to realne, każdy wychowawca może skorzystać z dodatkowych ogólnodostępnych narzędzi, by poszerzyć rozumienie świata
ucznia.
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Diagnoza funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym obejmuje:
Zakres
diagnozy

Narzędzia
diagnozy

Gdzie szukać narzędzi, inspiracji

analiza
funkcjonowania
w poprzedniej
szkole

świadectwo, opinie/
orzeczenia, kontakt
z wychowawcą,
pedagogiem
szkolnym

dokumentacja szkolna

analiza sytuacji
domowej

rozmowa
z opiekunami,
kuratorem

doświadczeni wychowawcy, grupy wsparcia dla nauczycieli, pedagog szkolny

analiza
trudności
w nauce

rozmowa z uczniem,
z nauczycielami
przedmiotowymi,
wykonanie diagnozy
psychologicznopedagogicznej

pedagog szkolny, nauczyciele, poradnia psychologiczno-pedagogiczna

analiza
funkcjonowania
społecznoemocjonalnego

obserwacja
dziecka, rozmowa
z nim, wywiad
z opiekunami,
w tym na temat
funkcjonowania
w grupie, radzenia
sobie w sytuacjach
trudnych i ich
określenie

ʎ Arkusz Zachowania się Ucznia B. Markowskiej
ʎ Kwestionariusz Zachowania się Dziecka w Przedszkolu i Szkole (CBI) E. S. Schaefera i M. Aaronsona

ʎ Karta Mierzenia Postępu Uspołecznienia się Dziecka K. M. B. Bridges (w układzie
J. Konopnickiego )

ʎ Kwestionariusz Ja i Moja Szkoła E. Zwierzyńskiej i A. Matuszewskiego
ʎ Arkusz diagnostyczny D. H. Stotta Dziecko w Szkole
ʎ Skala przystosowania społecznego L. Pyki
ʎ Arkusz Obserwacyjny T. M. Achenbacha
ʎ Narzędzie Rozpoznania w Szkole Podstawowej Eby. Nauczycielski Formularz Reʎ
ʎ

rozpoznanie
zasobów,
możliwości
i ograniczeń
dziecka

testy pedagogiczne,
nauczycielskie

ʎ
ʎ
ʎ

komendacji (Eby, 1984); Eby J. W., Smutny J. F., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i
młodzieży, Warszawa: WSiP, 2008.
Wskaźnik Eby zachowań znamionujących uzdolnienie. Ogólna lista cech (Eby,
1984)
Scheduła obserwacyjna ogólna (Nowaczyk, 2001); Guziuk-Tkacz, M. Badania
diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa: W.A. Żak, 2011.
Nauczycielski kwestionariusz obserwacji umiejętności ucznia (Laycock, 2004)
Zestaw kontrolny dla rodziców i nauczycieli Zdolności dziecka (Dyrda, 2007);
Dyrda, B. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych, Kraków: Impuls,
2007.
Style uczenia się VAK, www.abcdw.pl/blog/test-stylow-uczenia-sie-an-

kieta-online/#.VCg7lhTwH4g

ʎ Gardner H., Inteligencje wielorakie : teoria w praktyce, Poznań: Media Rodzina,
2002.

ʎ Hannaford C., Profil dominacji: jak rozpoznać dominujące oko, ucho, półkulę mó-

zgową, rękę i nogę, Odruchów: Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii
Rozwoju Ruchowego i Integracji, 2003.
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Ratunek dla zaniedbanej duchowości
Opis przypadku
Piotr Rostkowski uczył religii w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, w prywatnych szkołach podstawowych (w tym jednej tylko dla chłopców jako nauczyciel w świetlicy) i w liceum. Ma doświadczenia z różnymi grupami wiekowymi oraz odmiennymi wartościami i nastrojami panującymi w szkołach.
Piotr zaczyna swoją pierwszą lekcję w każdej klasie od słów: „Jak byłem w waszym wieku, to nie wierzyłem w Boga i nie chodziłem na lekcje religii”. Zależy mu na tym, by młodzież mówiła, co naprawdę
myśli. Nie chce słyszeć słów księdza z ambony – chce poznać, co młodzi myślą. Na swoich lekcjach
wprowadza ignacjańskie podejście – wyjście od doświadczeń uczniów, a dopiero, gdy nawiąże kontakt, nić porozumienia, może wraz z uczniami podążać dalej. Obserwuje jednak, że uczniowie mają
duże opory z wyrażaniem swoich prawdziwych opinii na forum klasy i przed nauczycielem.
Piotr prowadzi, jak to określa, specyficzną katechezę, gdzie słabszy nacisk kładzie na wiedzę religijną,
a dużo większy na zainteresowanie uczniów możliwościami rozwoju wewnętrznego. Jego zdaniem
jest to obszar mocno zaniedbany w systemie edukacji.
Miał świadomość, że religia jest specyficznym przedmiotem, a jemu zależało na tym, by pokazać, że
wiara może być czymś fajnym. Miał świadomość, że obietnice dobrych ocen są niewystarczające. Widział, że zadawanie prac domowych kończyłoby się wystawianiem jedynek, co nie przyczyniłoby się
do wzrostu motywacji. A zresztą, kto by się przejmował „pałą” z religii?
Trudności i frustracje nauczyciela
Katecheta swoją opowieść zaczął od słów: „Lekcje (w liceum) się nie kleiły, metody z gimnazjum nie
działają w liceum.”
W drugim czy trzecim miesiącu pracy w liceum Piotr zauważył, że lekcje religii kończą się niepowodzeniami. Nie udaje się przeprowadzać ich efektywnie ani zainteresować młodzieży. Po początkowym
okresie nowości dla uczniów (i dla nauczyciela) przyszła codzienność. Okazało się, że metody, do których Piotr jako młody nauczyciel przyzwyczaił się w gimnazjum, w liceum nie sprawdzają się. Zaczął
analizować swoją pracę, dużo rozmawiał z żoną, która jest dla niego źródłem wsparcia i inspiracji.
Konsultował się z innymi nauczycielami.
Kreatywne rozwiązania, czyli podróż w nieznane
Piotr w gimnazjum wyświetlał uczniom krótkie filmiki. Ma w swojej bazie materiałów ponad 200
różnych linków z YouTube’a. Odtwarzanie materiałów z internetu było atrakcyjną formą skupiającą
uwagę uczniów i zachęcającą do dyskusji. Piotr coraz częściej zaczął stosować metody interaktywne
(praca w grupach z tekstem, nad konkretnym zadaniem). Coraz częściej słyszał od uczniów: „Co Pan
znów dziś wymyślił?”, ale też informacje, że lekcje się im podobają.
Piotr zaczął poszukiwać atrakcyjnych form ułatwiających zaangażowanie się uczniów w lekcje. I tak
każdy chętny mógł np. odsłuchiwać modlitw z aplikacji na telefon „Modlitwa w drodze”, obejrzeć na
YouTube fragment rekolekcji wielkopostnych ojca Szustaka nakręconych na ulicach Jerozolimy lub
przeczytać wypowiedzi papieża Franciszka na konkretny temat. Jak to weryfikował? Przede wszystkim
zapowiadał z ponad tygodniowym wyprzedzeniem, że będzie sprawdzał prace dodatkowe i wtedy
poświęcał około pół lekcji na indywidualne rozmowy z uczniami. Pytał, co ich zaciekawiło, chciał wy-
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słuchać ich wrażeń. Czy podejrzewał, że ktoś go może okłamać? Te zadania miały być dla nich, to nie
była weryfikacja wiedzy tylko ich opinii o danym materiale.
W gimnazjum Piotr kiedyś zadał uczniom przygotowanie własnego testamentu duchowego pisanego
tak, jakby mieli dziś umrzeć. Przemyślenia, szczerość i wnikliwość gimnazjalistów bardzo przekroczyła jego wyobrażenia. Z sukcesem wprowadził też medytację chrześcijańską na lekcjach.
Byli i tacy uczniowie, którzy pomimo jego starań i tak nic nie robili. Piotr zdaje sobie sprawę, że być
może nie uda mu się dotrzeć do wszystkich. Ale też przyjmuje perspektywę długofalową w ich rozwoju – jego działania zaowocują w ich życiu po kilku latach. Tylko on się o tym prawdopodobnie już
nie dowie.
Satysfakcja i duma nauczyciela
Piotr bardzo lubi swoją pracę. Widzi sens tego, co robi. Daje mu to dużo satysfakcji i motywuje do
dalszego rozwoju. Młodzież chętnie z nim rozmawia. Uczniowie o indywidualnym toku nauczania
przychodzili na lekcje religii z całą klasą, choć nie musieli. W liceum na przygotowanie jasełek zgłosiło
się ponad trzydzieści osób – w tym także te, które nie chodziły na religię.
Piotr podkreśla, że zawód nauczyciela jest obarczony niewiedzą co do realnych efektów. Jako przykład
podaje tu mail, który dostał od uczennicy po odejściu z gimnazjum: „Jak Pan mógł nas zostawić? Pana
lekcje były jednymi z nielicznych, które coś w nas kształtowały. Osobiście uważam, że miał Pan duży
wpływ na tworzenie mojego światopoglądu, był Pan autorytetem. (...) Pan zadawał prace semestralne, które dużo dla mnie znaczyły, bo mogłam podzielić się swoim zdaniem i wiedziałam, że ktoś go
nie lekceważy. Był Pan najlepszym katechetą, jakiego poznałam, dziękuję bardzo za ten rok, wiele Pan
zmienił we mnie na lepsze.” Piotr ze wzruszeniem komentuje, że gdyby dziewczyna nie wysłała tego
maila, to nigdy by się nie dowiedział, ile jego lekcje dla niej znaczyły.
Analiza z metapoziomu
Humanistyczne podejście do ucznia, uznanie jego podmiotowości i traktowanie z szacunkiem jego
poglądów sprawiło, że Piotr był w relacji równorzędnej z uczniami. Swój autorytet kształtował poprzez bycie autentycznym, dzielenie się swoimi doświadczeniami i wątpliwościami z okresu dorastania, budowanie zaufania i atmosfery nieoceniania poglądów. Dbał o to, by mieć czas dla uczniów.
Rozmawiał z nimi w czasie przerw, angażował w zajęcia dodatkowe.
Z postawą opozycyjno-buntowniczą w gimnazjum radził sobie poprzez przyzwalanie na podważanie, negowanie i dalszą refleksję. Na niską motywację do pracy licealistów sposobem było większe
zaangażowanie młodzieży w rozmowy między sobą (co było dużo bardziej atrakcyjne) niż z nim, nauczycielem.
W rozmowach wykorzystywał asertywne wyrażanie krytyki, które poprzez szczere i wprost wyrażane
komunikaty ma konstruktywnie wpłynąć na zmianę zachowania. W tym modelu krytyce poddajemy
tylko zachowanie dziecka, nie krytykując całej jego osoby. Co jest nie mniej ważne, uczeń otrzymuje
też wyraźną informację, jakie zachowanie jest od niego oczekiwane.
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FUO = Fakty + Ustosunkowanie + Oczekiwania

opis wydarzeń,
zachowań, sytuacji,
które wywołały
negatywną reakcję

wyrażenie prośby
co do dalszego
postępowania
i oczekiwanych
zmian
w zachowaniu

wyrażenie uczuć,
opinii, odmiennej
postawy

Ustosunkowanie

Fakty

Oczekiwania

Nie podoba mi się

gdy rozmawiasz z kolegą, zamiast
rozwiązywać zadanie.

Proszę, otwórz zeszyt i rozpocznij
pracę.

Nie zgadzam się

byś obrażała koleżankę, gdy bierze
Twoje rzeczy.

Powiedz jej, że chcesz, by Cię spytała
o pozwolenie.

Najfajniejsza klasa w szkole
Opis przypadku, czyli kawa na ławę
IV b była liczną klasą, wysoko uplasowaną w rankingu szkoły. Uczniowie i uczennice osiągali wysokie
wyniki w nauce a także zbierali laury w konkursach przedmiotowych. Nauczyciele postrzegali klasę
jako inteligentną i zdolną, z którą można dużo zrobić. Renata Wojtaś objęła w niej wychowawstwo już
w czasie trwania roku szkolnego. Na początku uczyła języka polskiego oraz zastępowała wychowawczynię. W marcu oficjalnie została „ich panią”.
Uczniowie i uczennice grzeczni na zajęciach, w drodze ze szkoły oraz na wf-ie zmieniali swoje zachowanie. Coraz częściej zdarzały się bójki, wulgarne słownictwo czy poniżanie słabszych. Podczas
rozmów okazywało się, że konflikty miały swój początek w pierwszych klasach szkoły podstawowej.
Wraz z rozwojem konfliktów zaczęła spadać motywacja dzieci do nauki – w klasie V już we wrześniu
większość uczniów wykorzystała przysługujące im nieprzygotowania do lekcji.
Trudności i frustracje nauczyciela
Renata wiedziała o konfliktach w klasie, o rękoczynach, obgadywaniu i wyśmiewaniu. Miała też pomysł na rozwiązanie: wprowadziła zasadę szczerości: kto sam z nią porozmawia o swoim zachowaniu
– uniknie kary. Pedagożka w kontakcie z uczniami szczerze i wprost nazywała swoje uczucia w danej
sytuacji, mówiła o trudnych emocjach, jakie jej towarzyszą: wstydzie, złości, czy smutku. Mówiła też
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dumie, jaką przeżywa w sytuacjach, gdy indywidualnie lub grupowo osiągnęli sukces. Uczniowie na
początku przyglądali się swojej wychowawczyni podejrzliwie – czyżby to była kolejna sztuczka? Renata chwilami wątpiła w słuszność swojego postępowania. Nieufność uczniów trwała kilka miesięcy,
jednak postawa Renaty zaprocentowała – uczniowie coraz chętniej mówili o trudnych zdarzeniach,
choć czasem przyznanie się do winy zajmowało im nawet dwa-trzy dni. Nadal jednak roztrząsali winy
innych i nie umieli rozwiązywać konfliktów, a z wychowania fizycznego mieli słabe oceny.
Koleżanki Renaty z grona pedagogicznego nie do końca rozumiały, w czym tkwi problem, ponieważ
na lekcjach uczniowie zachowywali się poprawnie. Mogły spokojnie prowadzić zajęcia, a uczniowie
byli zdyscyplinowani. Wydawało się więc, że wszystko było w porządku. Wprawdzie na początku klasy
V opuścili się w nauce, ale nauczycielki tłumaczyły to wakacjami i niewdrożeniem się uczniów i uczennic w życie szkolne. Nie wiedziały przecież o wszystkich konfliktach rozgrywających się na boisku czy
w drodze ze szkoły.
Kreatywne rozwiązania, czyli podróż w nieznane
Na godzinach wychowawczych, które miały wpłynąć na ich zachowanie, uczniowie często byli znudzeni. Poszukiwania ciekawszej formy oddziaływania zbiegły się w czasie z ofertą Stowarzyszenia
Q Zmianom na przygotowanie cyklu warsztatowego dla wybranych klas w ich szkole. Już po kilku
tygodniach od wypełnienia przez nauczycielkę formularza zgłoszeniowego trenerki pracowały z jej
klasą. Wspólnie wyznaczyły cel spotkań – podczas 12 godzin warsztatów trenerki miały za zadanie
rozpocząć pracę nad relacjami i komunikacją w klasie. Uczniowie i uczennice chętnie uczestniczyli
w zajęciach, choć było to dla nich trudne – pojawiały się nawet oczyszczające łzy. Renata aktywnie
uczestniczyła w zajęciach, podpatrując metody i formy pracy. Obserwowała, jak uczniowie otwierają
się przed sobą, mówią o emocjach i oczekiwaniach wobec siebie.
Po zakończonych warsztatach zapisała się do Akademii Wychowawcy prowadzonej przez Warszawskie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, aby zdobyć wiedzę na temat nowych form pracy
z uczniami i upewnić się, czy podąża dobrą drogą. Dzięki tym zajęciom zyskała świadomość tego, co
robi i mówi oraz pewność, że to ma sens.
Na godzinach wychowawczych wprowadziła: metodę projektu, elementy dramy, metody aktywizujące – ciekawe formy, w których uczniowie i uczennice mogli współdziałać. Od tej pory każda godzina
wychowawcza prowadzona była w kręgu, w grupach, w ruchu. Wprawdzie robiło to trochę zamieszania, choćby z ustawianiem ławek, jednak uczniowie tak polubili tę formę, że sami przychodzili na
przerwie przygotować salę. Dyrekcja miała zrozumienie dla nowych aktywności i na okrzyki dobiegające z klasy przymykała oko.
Satysfakcja i duma nauczyciela
Z każdym kolejnym tygodniem Renata z dumą obserwowała zmiany zachodzące w jej wychowankach. Stawali się bardziej zgrani, otwarci na siebie, chętni do spędzania czasu razem. Godziny wychowawcze stały się ich ulubionymi zajęciami – wprost nie mogli się ich doczekać. Konflikty w większości
wypadków udawało się rozwiązywać za pomocą mediacji poznanej i przećwiczonej na godzinach
wychowawczych. Zgodnie z jej założeniami uczniowie i uczennice, zamiast zostać od razu ukaranym,
przy wsparciu wychowawczyni wyjaśniali sobie sytuacje, omawiali swoje potrzeby i ustalali, co każdy
z nich może zrobić, aby rozwiązać ten konflikt.
Wiara w to, że te metody są słuszne, dawała Renacie siłę przetrwać chwile zwątpienia, które nierzadko
się pojawiały. Dzięki warsztatom i rozmowom z psychologami i trenerami wiedziała, że nauka współ-
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pracy i rozwiązywania konfliktów jest procesem, który trwa. Wiedza ta sprawiała, że w momentach
frustracji czy zmęczenia dawała sobie i uczniom czas na zmianę.
Na koniec VI klasy nauczycielka przygotowała lekcję wychowawczą podsumowującą cały ten proces.
Zadaniem uczniów było stworzyć scenki ukazujące zmiany w klasie, w tym też fantazje na temat tego
jak będzie wyglądać ich klasa za 50 lat. W podsumowaniu uczniowie doszli do wniosku, że były dla
nich ważne relacje, przyjaźnie, dobra atmosfera. Uznali za wyjątkowe to, że mogli wyrazić, co czują
i myślą. Renata czuła dumę ze zmiany – klasa była zintegrowana, a dawne konflikty poszły w dużej
mierze w niepamięć. Na koniec roku trudno im było się rozstać. Nawet lekcje wf-u na koniec oceniane
były przez klasę jako bardzo fajne.
Analiza specjalisty
Przyglądając się pracy wychowawczej Renaty, możemy zauważyć kilka istotnych elementów, które
przyczyniły się do sukcesu. Było to między innymi modelowanie oraz uporczywe oddzielanie zachowań od osoby. Na szczególną uwagę zasługują dwie metody przez nią wykorzystane:

1

Wprowadzenie elementów mediacji. Mediacja jest sposobem rozwiazywania konfliktów, w którym to strony konfliktu przejmują odpowiedzialność za jego rozwiązanie. Jej celem nie jest określenie, kto ma w tym konflikcie rację, ale znalezienie takiego rozwiązania sytuacji, które będzie
zadowalające dla wszystkich stron. Nauczyciel w roli mediatora wspiera strony konfliktu w samodzielnym wypracowywaniu rozwiązań, nie podsuwając jednocześnie dzieciom potencjalnych rozwiązań. Jego zadaniem jest umiejętne zadawanie pytań, które przybliżą uczniów i uczennice do zrozumienia swoich potrzeb i znalezienia rozwiązania, które je zaspokoi.

Etapy mediacji:

Ujawnienie
i zrozumienie
potrzeb stron

Wprowadzenie
do mediacji

Wysłuchanie
stron

Definiowanie
kwestii
spornych

6 etapów
mediacji

Poszukiwanie
rozwiązań

Ujawnienie
i zrozumienie
potrzeb stron
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Przykładowe pytania w mediacji (zadawane obu stronom):
1. Na czym według Ciebie, [imię] polega konflikt?
2. Co dla Ciebie jest ważne w tej sytuacji?
3. Jakie podobieństwa znajdujesz w wypowiedzi kolegi/koleżanki?
4. Co zrozumiałeś/zrozumiałaś z wypowiedzi kolegi/koleżanki?
5. Co dobrego jest w twojej propozycji dla kolegi/koleżanki?
6. Co z wypowiedzi kolegi/koleżanki jesteś w stanie zaakceptować?

2

Budowanie więzi z podopiecznymi. Renata zaaranżowała sytuację, która umożliwiła jej spokojną rozmowę i nawiązanie więzi – każdy uczeń mógł w trudnej sytuacji konfliktu przyjść do niej
i porozmawiać na ten temat. W trakcie rozmowy nauczycielka modelowała swoim zachowaniem
cierpliwość, próbę zrozumienia rozmówcy, mówienie o faktach i o emocjach, czyli zachowania, które
w codziennym życiu ułatwiają rozwiązywanie konfliktów i im zapobiegają. Dzieci bezwiednie, poprzez kontakt z osobą zachowującą się w ten sposób, uczyły się takiej komunikacji. Dodatkowo, mogła
budować z nimi więź, a przez autentyczne okazywanie uczuć oraz szacunek dla każdego jako osoby
budowała swój autorytet.

3

Integracja. Przedstawiona w tej sytuacji praca wychowawcza Renaty miała w dużej mierze charakter integracyjny. Zastosowane przez nią formy pracy pozwoliły uczniom zapoznać się ze sobą
nawzajem oraz spędzić razem dobrze czas. Pozwoliło im to poczuć się bezpiecznie, polubić się,
dostrzec swoje zalety oraz zalety bycia razem.

Przykładowe ćwiczenia integracyjne do wykorzystania na
godzinach wychowawczych:
Figury z ciał
Prowadzący dzieli klasę na grupy. Na dany sygnał grupy mają za zadanie jak najszybciej ułożyć ze
swoich ciał różne figury, np. trójkąt, koło, samochód, kota. Można bawić się z rekwizytami i stworzyć
np. maszynę do tkania latających dywanów. Można także wprowadzić modyfikację, np. jedna grupa
tworzy z siebie jakąś maszynę lub zwierzę, a pozostałe zgadują, co to jest.
Wspólny rysunek
Materiały: kartki formatu A4, mazaki
Polecenie: Każdy z Was otrzyma za chwilę kartkę, podpiszcie się na niej w lewym górnym rogu. Teraz
narysujcie coś na tej kartce – jeden element rysunku, co tylko chcecie, ale by nie zajmowało dużo miejsca. Na dany sygnał podajcie kartkę osobie po Waszej lewej stronie. Na rysunku, który otrzymacie,
dorysujcie coś od siebie, następnie znów przekażcie kartkę dalej. Rysujecie w ten sposób kilkanaście
wspólnych rysunków. Zabawa skończy się, gdy wróci do Was kartka z Waszym imieniem.
Pytania do omówienia: Jak Wam się podobają rysunki, które do Was wróciły? Na ile zgadzają się
z tym, co sobie wyobrażaliście, rysując pierwszy element? W powstanie tych rysunków zaangażował
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się każdy z Was, są one Waszym wspólnym dziełem. Współpracując, otwieramy się na pomysły innych
osób, które mogą być zupełnie różne od naszych, a jednak są wartościowe, dodają coś nowego, często
jest to coś, na co sami byśmy nigdy nie wpadli.
Tydzień życzliwości
Materiały: karteczka dla każdego uczestnika, na dwóch z nich narysowane serduszka
Przebieg ćwiczeń: wprowadzenie Tygodnia życzliwości – na godzinie wychowawczej uczniowie losują
karteczki, na dwóch narysowane jest serduszko. Osoba, która wylosuje taką karteczkę, nie chwali się
tym, nikomu nic nie mówi, ale przez następny tydzień stara się być „serduszkiem” dla innych: życzliwym i uczynnym. Na następnym spotkaniu dzieci próbują odgadnąć, kto był naprawdę serduszkiem.
Jakie jego zachowania mogą o tym świadczyć? Osoby z serduszkami ujawniają się. Grę powtarza się co
tydzień. Oczywiście pozostałe osoby mogą wprowadzać innych w błąd, również będąc życzliwymi dla
innych. Warto przed grą zdefiniować z klasą, co to znaczy być życzliwym dla innych.
Podsumowanie
Wychowawców, których doświadczenia przytoczyłyśmy powyżej, różni praktycznie wszystko: staż
pracy, wiek podopiecznych, a przez to problemy, z którymi przyszło im się zmierzyć. Każdy z nich ma
inne doświadczenia, pracuje innymi metodami, czerpie różnego typu wsparcie od swojego środowiska nauczycielskiego i opiekunów swoich wychowanków.
Czy jednak na pewno się różnią? Czy da się wyabstrahować coś, co ich łączy?
Wspólnym mianownikiem wszystkich powyższych historii jest przyjęcie przez naszych bohaterów
podwójnej roli, w jakiej się znaleźli. Przekonanie, że ich rola wychowawców jest równie ważna, a nawet ważniejsza, niż rola „przedmiotowca”. Bohaterki i bohater tych historii nie obawiali się poświęcić
godzin lekcyjnych czy swojego wolnego czasu na rozmowy i pracę z uczniami. Założyli, że bez rozwiązania problemu czy trudności ucznia lub uczennicy trudno od nich wymagać intelektualnego zaangażowania. Byli przede wszystkim wychowawcami dla swoich uczniów i to właśnie ta rola wspierała ich
pracę dydaktyczną.
Naszych bohaterów łączy również uważność na indywidualne potrzeby wychowanków, zatrzymanie
się nad jego czy jej problemami i trudnościami i szukanie „szytych na miarę” rozwiązań. Nie poddali
się, gdy stosowane do tej pory metody nie działały. Każdy z nich znalazł w sobie siłę do tego, aby szukać sposobu na danego ucznia, uczennicę, na konkretną klasę. Ta uważność i przekonanie, że gdzieś
jest rozwiązanie, sprawiły, że mieli większą motywację do ich poszukiwania.
To, co pozwoliło im poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, to również chęć osobistego rozwoju. Kontakt z własnymi emocjami i przeżyciami. Nie zaprzeczanie im, ale czerpanie z nich siły, pozwolenie
sobie czasem na chwilę zwątpienia, a także szukanie pomocy „na zewnątrz” – u pedagogów, psychologów, a także innych organizacji wspierających nauczycieli w ich niełatwej roli. Mieli odwagę przyznać się przed sobą samym, że czegoś nie wiedzą, nie umieją. Był to świetny punkt wyjścia do rozwoju
i zmian, które zaprocentowały w postaci sukcesów ich wychowanków.
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Urszula Frącz

Scenariusz lekcji języka angielskiego

“My favourite food – revision of
vocabulary. Moje ulubione
jedzenie – powtórzenie
słownictwa”
Adresaci

Klasa III gimnazjum, grupa mało zdolna i słabo
zmotywowana, potrzebująca dodatkowych ćwiczeń
utrwalających słownictwo

Cel

Przypomnienie i utrwalenie słownictwa przed egzaminem
przy pomocy ciekawych, interaktywnych ćwiczeń
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Szczegółowe materiały dla nauczyciela lub nauczycielki
Tablica interaktywna, ćwiczenie „Angielskie nazwy owoców i warzyw” z Learning Apps, ćwiczenie
„Food groups” z Learning Apps

Scenariusz ramowy
Ćwiczenie 1 - 10 minut
Uczniowie wchodzą do klasy udekorowanej obrazkami przedstawiającymi produkty żywnościowe
i mają za zadanie odgadnąć temat lekcji. Z podanych przez siebie propozycji wybierają najlepszy ich
zdaniem temat, który zostaje zapisany na tablicy i w zeszytach. Wspólnie określamy cele lekcji: zapamiętam i będę umiał zapisać 20 nazw produktów spożywczych; będę umiał przydzielić je do odpowiedniej kategorii; napiszę 3 zdania na temat mojego ulubionego jedzenia i będę umiał odpowiedzieć na pytanie „What is your favourite food?”.
Materiały: obrazki, zdjęcia, rysunki przedstawiające produkty żywnościowe
Ćwiczenie 2 - 15 minut
Uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy (losują cukierki lub naklejki). Na tablicy interaktywnej wyświetlane jest zadanie „Angielskie nazwy owoców i warzyw” z Learning Apps. Przedstawiciele każdej
grupy po kolei podchodzą do tablicy i dopasowują angielskie nazwy do owoców i warzyw. Grupa, która nie pomyli się ani razu, dostaje plusy. Na koniec ćwiczenia wyświetlamy wszystkie nazwy. Uczniowie zapisują w zeszytach te nazwy owoców i warzyw, których wcześniej nie znali albo nie zapamiętali.
Materiały: tablica interaktywna, ćwiczenie „Angielskie nazwy owoców i warzyw”
z Learning Apps
Ćwiczenie 3 - 5 minut
Na tablicy interaktywnej wyświetlane jest zadanie „Food groups” z Learning Apps. Chętni uczniowie
podchodzą do tablicy i wykonują ćwiczenie, które polega na dopasowaniu nazw produktów do odpowiednich grup. Gdy już wszystkie produkty zastaną dopasowane, sprawdzamy poprawność wykonania.
Materiały: tablica interaktywna, ćwiczenie „Food groups” z Learning Apps
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Ćwiczenie 4 - 5 minut
Uczniowie w zeszytach piszą trzy zdania – kończą zdania zapisane na tablicy: I like eating ..., My
favourite food is..., I would like to eat…

Ćwiczenie 5 - 5 minut
Nauczyciel zadaje pytania: What do you like eating? What is your favourite food? What would you like
to eat now? Uczniowie odpowiadają, a następnie w parach zadają sobie nawzajem wyżej wymienione
pytania i odpowiadają na nie.

Ćwiczenie 6 - 5 minut
Uczniowie dostają do wykonania w domu ćwiczenia – karty pracy. Mają też za zadanie poćwiczyć
mówienie o swoim ulubionym jedzeniu. Jako podsumowanie lekcji rysują buźki zadowolone lub
smutne jako ocenę lekcji.
Materiały: karta pracy
Zaplanowany sposób ewaluacji
Uczniowie zapamiętają słówka, wykonają przygotowane ćwiczenia, utworzą krótką wypowiedź na temat ulubionego jedzenia, ocenią stopień swojego zadowolenia przy pomocy buziek (uśmiechniętych,
jeśli lekcja im się podobała lub smutnych, gdy byli z lekcji niezadowoleni).
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Barbara Laskowska

Scenariusz lekcji matematyki

„Układanie i rozwiązywanie
zadań z treścią”
Adresaci

Uczniowie którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne. Zajęcia prowadzone są w grupie
8-osobowej w ramach zajęć dodatkowych w szkole
podstawowej dla klas IV-VI

Cel

Kształcenie wyobraźni, rozwijanie zainteresowań
matematycznych, logicznego myślenia, kreatywności
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Scenariusz ramowy
Bajkowe zadania - 15 minut
Dzieci słuchają opowiadania czytanego przez nauczyciela, po czym starają się znaleźć w nim sytuacje,
które można przedstawić jako działanie matematyczne, np.:

ʎʎ Było 7 rycerzy, każdy musiał rozwiązać 3 zagadki – ile zagadek musieli rozwiązać?
ʎʎ Kopciuszek wyruszył na bal o godzinie 20.00, mógł na nim być do północy – ile godzin Kopciu-

szek był na balu?
ʎʎ Wysłannicy księcia szukali tajemniczej dziewczyny od 23 maja do 30 czerwca – ile to dni, ile
tygodni?

Nauczyciel wykorzystuje bajki matematyczne do analizy zadań i wykonywania obliczeń – uczniowie
odczytują treść bajki i proponują sposoby obliczeń.
Materiały: Bajki matematyczne zawarte np. na stronach:
www.kul.pl/files/803/biblioteczka_cyfrowa/Mlody_Einstain_Materialy_dla_nauczycieli.pdf (bajka
„Calineczka” dla klasy I, bajka „Kopciuszek” dla klasy II)
www.edukacja.edux.pl/p-22688-bajki-matematyczne.php
www.wodnskierniewice.eu/publikacje/m_o/nr35/lidia_zielkowska_bajki_matematyczne.pdf

Poszukiwanie kształtów - 5 minut
Nauczyciel przygotowuje karty w kształcie prostych figur geometrycznych: koła, kwadratu, prostokąta, trójkąta. Chętni uczniowie losują kartę z jedną z figur i mają za zadanie, poruszając się po sali
w rytm muzyki, odszukać przedmiot, który swoim kształtem przypomina wylosowaną figurę geometryczną (każdy uczeń losuje inny kształt). Kiedy muzyka cichnie, uczeń ma za zadanie zatrzymać się
przy odnalezionym przedmiocie. Następnie losowanie odbywa się kolejny raz i ćwiczenie jest powtarzane, aż wszyscy chętni uczniowie odszukają przedmioty o podanych kształtach.
Materiały: Szablony prostych figur geometrycznych, klocki w kształcie prostych figur geometrycznych, dzwonki, tamburyn, płyta z piosenkami znajdująca się w pakiecie ucznia
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Ułożenie treści zadania z wylosowanych danych - 15 minut
Nauczyciel przygotowuje kartki zawierające miejsce akcji, postacie, działania matematyczne.
Umieszcza je w trzech różnych pojemnikach. Uczniowie z każdej grupy losują po jednej kartce z każdego pojemnika. Z wylosowanych danych próbują ułożyć treść zadania. Grupa decyduje, który uczeń
odczytuje głośno dane zawarte na kartkach i ułożoną z nich treść zadania oraz sposoby rozwiązania.
Każda grupa rozwiązuje jedno zadanie. Pozostali uczniowie oceniają poprawność wykonania zadania
i prezentują swoje sposoby rozwiązania zadania. Ułożone zadania można umieścić w klasowym banku pomysłów i zaprezentować je innym uczniom.
Materiały: Kartki zawierające dane do zadań lub działanie, miejsce akcji albo postaci występujące
w działaniu:
zegar, kalendarz, dodawanie w zakresie 20, odejmowanie w zakresie 20, dodawanie w zakresie 10,
odejmowanie w zakresie 10, dodawanie w zakresie 100, odejmowanie w zakresie 100, mnożenie w zakresie 30, dzielenie w zakresie 30, mnożenie w zakresie 50, dzielenie w zakresie 50, park, klasa, bal,
wycieczka, las, wiejskie podwórko; uczniowie, koledzy z klasy, bohaterowie bajek, zwierzęta, samochody itp.
Zakończenie zajęć i ewaluacji - 5 minut
Uczniowie kończą zdania: Zajęcia były............... i potrafię już..............
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Jolanta Koba-Grochalska

Scenariusz lekcji języka polskiego

„Barokowe inspiracje.
Nurt sarmacki, nurt dworski”
Adresaci

Klasa I gimnazjum

Cel ogólny

Przybliżenie kultury polskiego baroku, doskonalenie
umiejętności językowych

Cele operacyjne

Uczniowie omawiają, prezentują zdjęcia; potraﬁą
dokonywać wyborów oraz uzasadniać własne stanowisko,
wykorzystać nabytą wiedzę dotyczącą baroku, ukazywać
inspiracje barokowymi motywami w odniesieniu do
współczesności, odbierać komunikaty i je przetwarzać,
odróżniać nurty w kulturze polskiego baroku, nazywać je.
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Scenariusz ramowy

Zagadkowe zdjęcia. Rozpoczęcie zajęć – 10 minut
Dzielimy klasę na cztery grupy. Każda z grup wybiera cztery zdjęcia związane tematycznie z epoką
baroku. Uczniowie analizują otrzymane materiały pod kątem skojarzeń, posiadanych wiadomości
oraz własnych odczuć. Wybierają lidera grupy, który prezentuje najciekawsze, najbardziej inspirujące
zespół zdjęcie, tłumaczy dlaczego dana fotografia została wybrana.
Nauczyciel podsumowuje to ćwiczenie, mówiąc, że wybrane zdjęcia bezpośrednio wiążą się z tematem lekcji. Dopytuje, czy uczniowie mają pomysł, jaki mamy dziś temat lekcji? Nauczyciel pomaga
uczniom znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jeśli to się nie uda, mówi, że odpowiedź na nie stanowi
film, który zaraz obejrzą.
Materiały: Zdjęcia przedstawiające przedmioty użytkowe, wnętrza, stroje z epoki baroku
Kółko, krzyżyk. Część właściwa lekcji – 30 minut
Należy ustawić krzesła na środku sali: 3 rzędy po 3 krzesła w każdym.
Klasę dzielimy na dwie grupy: „O”, i „X”. Wybieramy w każdej z grup po dwóch liderów, którzy na podstawie filmu oraz przygotowanych przez nauczyciela materiałów tekstowych ułożą po 7 pytań. Zapisują je na kartkach w kształcie prostokąta, które zwijają i numerują od 1 do 14, a następnie układają
na stole. Oba zespoły po obejrzeniu filmu oraz przeczytaniu informacji mają za zadanie odpowiedzieć
na wylosowane przez siebie pytanie. Wybór drużyny, która rozpocznie grę, odbywa się poprzez rzut
monetą. Wygrywa ten zespół, który jako pierwszy ułoży w linii trzy znaki (O lub X).
Materiały: Film edukacyjny „Sarmatyzm – kultura polskiego baroku”, materiał przygotowany przez
nauczyciela dotyczący nurtów w kulturze polskiego baroku
Podsumowanie – 5 minut
Wypowiedzi uczniów dotyczące tematu zajęć na podstawie wiedzy zdobytej w czasie lekcji. Alternatywa gdy mamy więcej czasu: uczniowie w czterech grupach tworzą mapy myśli z podsumowaniem
wiadomości o baroku z tej lekcji, z miejscem na dodanie informacji po kolejnych lekcjach.
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Bogusława Siwek

Scenariusz lekcji

„Moje uczucia i emocje”
Adresaci

Uczniowie klasy VI
(grupa 8 osób)

Cel

- rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć
i emocji
- uświadomienie sobie mnogości uczuć przeżywanych „wewnątrz siebie”
- akceptowanie uczuć przeżywanych przez innych
- wczuwanie się w określone sytuacje
- kształtowanie umiejętności formułowania „komunikatów Ja”
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Scenariusz ramowy

Zapoznanie z tematem i celami zajęć – 2 minuty
Nauczyciel podkreśla, co da uczniom i uczennicom udział w lekcji oraz na co będzie zwracał uwagę.

Ćwiczenie wstępne – 3 minuty
Uczniowie kolejno określają swoje emocje danego dnia, np. czuję spokój, zmęczenie, ciekawość, złość.

Burza mózgów – 8 minut
Uczniowie w grupach wypisują na arkuszach papieru wszystkie znane im nazwy uczuć.
Następnie przy uczuciu, które uważają za przyjemne, stawiają znak „:)” . Jeżeli uznają dane uczucie za
nieprzyjemne, stawiają znak „;/”.
Wybrany uczeń lub uczennica prezentuje wypisane emocje najpierw czyta te zaklasyfikowane jako
przyjemne, później te określone jako nieprzyjemne, a następnie te, które były oceniane w różny sposób. Krótka dyskusja. Nauczyciel podsumowuje, że odczuwamy różne emocje, które czasem są przyjemne, innym razem nie. Każda z nich jest potrzebna.

Niedokończone zdania – 5 minut
Nauczyciel podaje początek zdania, a uczestnicy kończą je zgodnie z własnymi odczuciami, np.:
ʎʎ Jestem smutny, kiedy …
ʎʎ Wstydzę się, gdy …
ʎʎ Denerwuję się, gdy …
ʎʎ Cieszę się, gdy ...

88

Mini wykład o emocjach – 3 minuty
Emocje nie są dobre, ani złe. Są niezbędne, aby człowiek wiedział, do jakich sytuacji dążyć, a jakich
unikać. Niektórzy ludzie nie okazują emocji, bo boją się, że zostaną odrzuceni, wyśmiani. Myślą, że
emocje im przeszkadzają. Emocje natomiast są dla nas informatorami, co się z nami dzieje. Strach
może być sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego, co nam zagraża. Ulga może być sygnałem,
że zagrożenie właśnie minęło i możemy być spokojni.

Ćwiczenie „Zgadnij, jakie to uczucie?” – 10 minut
Chętni uczniowie losują kartki, na których są wypisane poszczególne emocje np. radość, smutek,
złość itp. Nauczyciel rozdaje im krótkie fragmenty tekstów. Zadaniem poszczególnych osób jest odczytanie tekstu tonem zgodnym z emocją z wylosowanej karteczki. Pozostali uczniowie odgadują,
o jakie uczucie chodzi.
Materiały dodatkowe: kartki z nazwami uczuć, fragmenty dowolnych tekstów
Ćwiczenie „Ludzik” – praca w grupach – 5 minut
Każda grupa otrzymuje schemat rysunku człowieka i mazakiem odpowiedniego koloru zaznacza,
gdzie w człowieku umiejscowiona jest dana emocja np. złość, smutek, radość, wstyd i gniew.

Komunikat typu ”Ja” – przykłady, omówienie, praca indywidualna uczniów
– 15 minut
Nauczyciel w kilku zdaniach wyjaśnia, na czym polega komunikat „Ja” i podaje przykłady.
Następnie rozdaje karty pracy. Zadaniem uczniów jest utworzyć komunikaty „Ja” do opisanych sytuacji.

Runda kończąca – 9 minut
Każdy uczeń na głos kończy zdanie:
ʎʎ Na dzisiejszych zajęciach podobało mi się ćwiczenie …
ʎʎ Zajęcia uświadomiły mi …
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Marcin Grudzień

Scenariusz lekcji

„Planujemy i organizujemy
wycieczkę po okolicy”
Adresaci

Klasa I gimnazjum

Cel

Po zakończonej lekcji uczeń powinien:
- znaleźć miejsce, w którym mieszka i okoliczne atrakcje na wirtualnych mapach;
- przy wykorzystaniu nowych technologii przygotować zbiór multimedialnych materiałów o tych miejscach;
- zaproponować trasę ciekawej wycieczki po okolicy (na terenie województwa)
w oparciu o informacje i dane z Internetu;
- wiedzieć, jak zdobywać informacje niezbędne do planowania wycieczki i przygotowania np. jej kosztorysu przy wykorzystaniu narzędzi nowych technologii i urządzeń
mobilnych.

90

Materiały, środki dydaktyczne, aplikacje i programy dla nauczyciela lub nauczycielki: komputer lub
tablet lub telefon, mapy Google, poczta mailowa, encyklopedia internetowa Wikipedia, serwis fotograficzny Flickr, program do robienia notatek lub tworzenia dokumentów, aplikacja Glogster, aplikacja Zondle

Scenariusz ramowy
Ćwiczenie 1 – 15 minut
„Pospacerujmy po mapach”: Na początku zapraszamy uczniów do obejrzenia swojej miejscowości
i okolicy w aplikacji mapy Google. Prosimy, aby weszli w tę aplikację, wpisali nazwę miejscowości i zobaczyli, jakie ważne punkty zostały oznaczone na mapie. W czasie pracy z mapą uczniowie poznają
różne rodzaje map. Mogą oglądać okolicę na mapach satelitarnych i terenowych. Zastanawiamy się
z uczniami, czym różnią się od siebie mapy – co widać na jednej, a co na drugiej. Prezentujemy informację na temat tworzenia map i co oznaczają poszczególne symbole.
Następnie dzielimy uczestników na kilkuosobowe grupy. Prosimy o wpisanie nazwy ich miejscowości w wyszukiwarkę internetową i znalezienie zdjęć oraz ciekawych informacji o miejscach w okolicy.
Może też posłużyć do tego internetowa encyklopedia Wikipedia albo serwis fotograficzny – Flickr.
Pomoce: dostęp do map wirtualnych w narzędziach Google, serwisów internetowych i fotograficznych.
Ćwiczenie 2 – 10 minut
Uczniowie w grupach zapisują zebrane uprzednio informacje na komputerze i tworzą trasę jednodniowej wycieczki po okolicy. W aplikacji mapy Google wyznaczają trasę, dla której punktami startu
i mety jest szkoła, a każde miejsce na trasie jest opisane. Dzięki aplikacji uczniowie mogą określić w kilometrach odległość, którą trzeba przejechać w czasie wycieczki oraz czas, jaki to zajmie. Dokument
z trasą wysyłają do pozostałych uczestników lekcji drogą mailową.
Do prezentacji propozycji tras można też wykorzystać rzutnik, tak aby wszyscy widzieli efekty pracy.
Grupy uczniowskie prezentują efekty pracy z uzasadnieniem wyboru trasy, a nauczyciel pyta o ciekawe miejsca na trasie wycieczki. Następnie prowadzący lekcję dyskutuje z uczniami o ich propozycjach.
Pomoce: wirtualne mapy, program do robienia notatek lub tworzenia dokumentów, np. program
Word
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Ćwiczenie 3 - 15 minut
Uczniowie, korzystając ze zdobytych informacji oraz zdjęć i informacji z map, przygotowują rodzaj
mini przewodnika po okolicy. Mogą do tego wykorzystać np. aplikację Glogster EDU – do tworzenia
interaktywnych plakatów.
Pomoce: fotografie okolicy, notatki, aplikacja Glogster (www.edu.glogster.com)
Ćwiczenie 4 – 15 minut
Udostępniamy uczniom link z testem wiedzy o okolicy w aplikacji Zondle. Nagrodą za każdą dobra
odpowiedź jest możliwość zagrania w krótką grę interaktywną.
Pomoce: aplikacja on-line Zondle (www.zondle.com)
Podsumowanie
Pytamy uczniów, jakich aplikacji używali w czasie lekcji używali oraz do jakich innych czynności te
aplikacje mogą się przydać. Pytamy również, czego nowego dowiedzieli się na lekcji na temat swojej
okolicy. Zachęcamy do tego, aby opowiedzieli o nowo zdobytej wiedzy rodzicom, bliskim.
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Małgorzata Jonczy-Adamska

Scenariusz lekcji

„Prawdziwa kobieta,
prawdziwy mężczyzna
– czy istnieją naprawdę?”
Adresaci

Uczniowie i uczennice na wszystkich poziomach edukacji
Zajęcia wprowadzające do tematyki stereotypów płci można zrealizować
z dziećmi i młodzieżą na wszystkich poziomach edukacji. W opisie zróżnicowano
omówienie ćwiczenia w zależności od tego, czy pracujemy z grupą młodszą czy
starszą.
Uwaga: Scenariusz jest zaplanowany na 90 minut, czyli dwie godziny lekcyjne.
Warto przeprowadzić je razem lub w niewielkim odstępie czasu. Tematyka
kobiecości i męskości jest bardzo nośna i często prowokuje do dłuższych rozmów
lub podawania własnych przykładów – takie dyskusje rozwijają się w różnych
grupach wiekowych. Warto poświęcić temu tematowi więcej czasu, a przełoży się
to na późniejsze krytyczne myślenie dotyczące ról i cech narzucanych dziewczętom i chłopcom w naszym społeczeństwie.

Cel

Wprowadzenie do tematyki równości płci oraz pokazanie stereotypów płciowych funkcjonujących w społeczeństwie
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Scenariusz ramowy
Ta lekcja zbudowana jest wokół jednego ćwiczenia; poniżej opisano jego poszczególne części.
Ćwiczenie „Prawdziwa kobieta, prawdziwy mężczyzna” – 25 minut
Wprowadzenie
Przygotuj plakaty z tytułami „Prawdziwa kobieta” oraz „Prawdziwy mężczyzna”.
Podziel klasę na mniejsze grupy, do ok. 5 osób. Każda grupa pracuje nad jednym plakatem. W tej sytuacji w większości klas nad tym samym hasłem będą pracować 2-3 grupy.
UWAGA: Możesz przetestować takie rozwiązanie, żeby młodzież pracowała w grupach jednopłciowych, wtedy na plakatach mogą pojawić się interesujące różnice, które warto potem omówić. Jeśli nie
chcesz tego próbować lub w klasie wyraźnie przeważa jedna z płci, zadbaj o to, żeby grupy były koedukacyjne.
Przygotuj plakaty z tytułami „Prawdziwa kobieta” oraz „Prawdziwy mężczyzna”.
Podziel klasę na mniejsze grupy, do ok. 5 osób. Każda grupa pracuje nad jednym plakatem. W tej sytuacji w większości klas nad tym samym hasłem będą pracować 2-3 grupy.
UWAGA: Możesz przetestować takie rozwiązanie, żeby młodzież pracowała w grupach jednopłciowych, wtedy na plakatach mogą pojawić się interesujące różnice, które warto potem omówić. Jeśli nie
chcesz tego próbować lub w klasie wyraźnie przeważa jedna z płci, zadbaj o to, żeby grupy były koedukacyjne.
Poinformuj uczniów: Dzisiaj porozmawiamy o płci, o tym, co to znaczy być kobietą lub mężczyzną
(albo dziewczynką i chłopcem) w Polsce, w naszym społeczeństwie.
Zastanówcie się, z czym kojarzą Wam się hasła „prawdziwa kobieta” lub „prawdziwy mężczyzna”. Na
plakatach wypiszcie: cechy wyglądu, cechy charakteru, podejmowane zachowania, role w domu, zawody, w których częściej pracują kobiety lub mężczyźni, oczekiwania, obowiązki, powiedzenia i piosenki odnoszące się do płci. Te hasła należy wypisać na tablicy, natomiast celem tej części ćwiczenia
jest stworzenie listy wszystkich skojarzeń (bez podziału na te kategorie).
Ważne w poleceniu:
1. pracujecie metodą burzy mózgów, tzn. zapisujecie wszystkie pomysły, które pojawią się w grupie, bez względu na to, czy wszyscy macie podobne skojarzenia; im więcej, tym lepiej;
2. zapisujecie zarówno cechy oceniane jako pozytywne, jak i negatywne; nie chodzi o ideał kobiety lub mężczyzny;
3. wolno zapisać wszystko, co funkcjonuje w społeczeństwie, co pojawia się w rozmowach, o czym
słyszeliście; to ćwiczenie nie sprawdza Waszych osobistych poglądów, ale zbiera to, o czym słyszeliśmy wszyscy.
Uwaga: jeśli pracujemy z młodszymi dziećmi, możemy posługiwać się pojęciami „prawdziwa dziewczynka” i „prawdziwy chłopiec” lub narysowanymi na plakacie sylwetkami kobiet i mężczyzn lub
dziewczynek i chłopców.
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Prezentacja plakatów – 20 minut
Poszczególne grupy prezentują opracowane przez siebie plakaty.
Zwykle w tej części pojawia się dużo śmiechu, czasem protestów i niezgody na pojawiające się opisy.
Ważną rolą nauczycielki lub nauczyciela jest reagowanie: pamiętajcie, że nie sprawdzamy Waszych
poglądów, Waszego zdania. To istotne, żeby ucinać rozmowy na temat tego, czy jakieś sformułowanie
jest prawdą, czy nie.

Omówienie – część 1 – 20 minut
Nauczycielka lub nauczyciel prosi uczennice i uczniów: spójrzcie teraz na plakaty i powiedzcie, które
cechy, Waszym zdaniem, wynikają bezpośrednio z biologii, bezpośrednio z tego, że ktoś urodził się
jako dziewczynka albo jako chłopiec.
Mogą się pojawić:

ʎʎ cechy związane z budową układu moczowo-płciowego,
ʎʎ rodzenie dzieci i karmienie piersią – uwaga, jeśli to pojawi się przy słowach „matka” czy „ma-

cierzyństwo”, warto się zatrzymać i pokazać, że ściśle biologiczne są: ciąża, poród, karmienie piersią. Opieka nad dzieckiem to już nie jest czysta biologia. Mężczyźni mogą i są w stanie wykonać
wszystkie czynności, wykazać się opiekuńczością itp.,
ʎʎ ojcostwo – biologiczna jest możliwość zapłodnienia, reszta (zajmowanie się sprawami technicznymi w domu, nauka jazdy na rowerze, zarabianie pieniędzy) to kultura,
ʎʎ rodzaj owłosienia lub zarostu,
ʎʎ mutacja głosu,
ʎʎ geny, chromosomy (kobiece – XX, męskie – XY),
ʎʎ hormony,
ʎʎ ilość tkanki mięśniowej i tkanki tłuszczowej – kobiety mają średnio o 30% więcej tkanki tłuszczowej, mężczyźni – średnio o 30% więcej tkanki mięśniowej. W związku z tym większość mężczyzn jest silniejsza od większości kobiet (ale można podać przykład Kamila Stocha czy Adama
Małysza, drobnych szczupłych mężczyzn, skoczków narciarskich, oraz Agaty Wróbel – polskiej
sztangistki czy Anity Włodarczyk – lekkoatletki i rekordzistki świata w rzucie młotem. To przykłady
osób, które nie wpisują się w podział „silny mężczyzna – słaba kobieta”, więc warto go rozszerzać),
ʎʎ budowa mózgu – faktycznie mózgi kobiet i mężczyzn różnią się, ale wciąż trudno powiedzieć,
jak to faktycznie wpływa na różnice w zachowaniu. Warto to skomentować, że mózg jest cały czas
badany i że ludzie, którzy to robią, też mają różne założenia dotyczące płci. Kiedyś kobiety nie mogły uczyć się lub studiować, bo miały lżejsze mózgi. Teraz nadal mają lżejsze mózgi, ale już wiemy,
że to nie wpływa na inteligencję.
Wszystkie wymienione cechy biologiczne podkreślamy na plakacie. Jeżeli nie jesteśmy pewni, można podkreślić je linią przerywaną. Pytania pomocnicze w sytuacjach wątpliwości: Czy mężczyzna też
może być taki? Czy kobieta też może podejmować takie działania?
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Jeśli to kompletnie niemożliwe (np. rodzenie dzieci czy mutacja), wiemy, że to cecha czysto biologiczna. Jeśli możliwe, to zapewne cecha kulturowa.
W tym ćwiczeniu w wyniku podkreślania cech biologicznych wyraźnie widać, że znacznie więcej cech,
określeń, zachowań i ról przypisywanych jest płci nie na podstawie biologii, ale kultury.
Uwaga: w sytuacji, gdy widzisz, że dyskusja się przedłuża i trudno jest znaleźć porozumienie lub Tobie jako nauczycielce lub nauczycielowi trudno znaleźć argumenty, przerwij rozmowę, podkreślając
cechę linią przerywaną.

Omówienie – część 2 – 20 minut
Wersja dla dzieci starszych
Zwróćcie uwagę na to, że cech, które wskazaliśmy jako wynikające wyłącznie z biologii, jest na tych
naszych plakatach dość mało. Cała reszta zachowań, ról, podejmowanych obowiązków czy zawodów
to wynik wpływu kultury i społeczeństwa, w jakim się urodziliśmy i w jakim żyjemy, a zatem to płeć
kulturowa.
Zapisujemy lub pokazujemy definicję:
Płeć kulturowa to wszystko to, co w danej kulturze i społeczeństwie jest uważane za odpowiednie dla
kobiety lub dziewczynki oraz mężczyzny lub chłopca.
Płeć zmienia się w czasie.
Przykłady: kiedyś kobiety nie mogły się uczyć i studiować, teraz mogą; nie miały praw wyborczych,
teraz mają. Mężczyźni wcześniej nie mieli prawa do urlopu ojcowskiego, teraz mają; kiedyś w Polsce
funkcjonował powszechny obowiązek służby wojskowej dla wszystkich mężczyzn, teraz go zniesiono.
Płeć kulturowa zmienia się w przestrzeni.
Przykłady: różne prawa i obowiązki kobiet i mężczyzn mieszkających w Polsce, w Norwegii, w krajach
arabskich (np. w Arabii Saudyjskiej kobiety nie mogą mieć prawa jazdy); mieszkając w miastach, kobiety częściej pracują zawodowo i zarobkowo; w Norwegii ojcowie mają 14 tygodni urlopu ojcowskiego, w Polsce – 2 tygodnie.
Najważniejszy wniosek: jeśli te cechy są nabyte, proponowane przez ludzi nas otaczających, przez
społeczeństwo, to znaczy, że można je zmieniać, nie trzeba trzymać się tego podziału. Dziewczęta
mogą być dobre w matematyce i studiować na politechnice, chłopcy mogą interesować się gotowaniem albo lubić bawić się z dziećmi. Ważne, żebyśmy mieli wybór.
Wersja dla dzieci młodszych
Zobaczcie, jak mało Waszych pomysłów zakreśliliśmy.
To oznacza, że „prawdziwe kobiety lub dziewczynki” i „prawdziwi mężczyźni lub chłopcy” to tylko fantazja, ideał.

96

Nie musimy tacy być. Jeśli mamy ochotę, możemy biegać po drzewach albo bawić się lalkami. Możemy
lubić samochody albo koniki Pony. Możemy mieć ochotę na karate czy aikido albo na taniec w balecie.
To, czy jesteśmy dziewczynką, czy chłopcem, nie ma znaczenia. Każdy z nas jest inny, każda z nas może
mieć mnóstwo rzeczy do wyboru.

Ewaluacja zajęć – 5 minut
Proponuję alternatywne, miękkie metody ewaluacji (do zastosowania również w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w szkole).
Do wyboru:
Kosz i walizka – rysujemy na tablicy lub plakacie walizkę i kosz na śmieci. Prosimy o zapisanie na karteczkach i umieszczenie w odpowiednich miejscach tego, co było ważne podczas lekcji i co zabieram
(do walizki), a co było mniej ważne i co zostawiam (to do kosza).
Zdania niedokończone – zapisujemy na tablicy lub plakacie kilka niedokończonych zdań, prosimy
o wybór dwóch i dokończenie ich na samoprzylepnych karteczkach, które przykleić należy w odpowiednim miejscu.
(Zdania można modyfikować, dodawać własne przykłady; najważniejsze, żeby pojawiły się w tym zestawie zdania umożliwiające wyrażenie zadowolenia i niezadowolenia z zajęć).
Na dzisiejszej lekcji najbardziej podobało mi się…
Zainteresowało mnie…
Nie podobało mi się, kiedy…
Nowe było dla mnie…
Najmniej zainteresowało mnie…
Materiały: przygotowany plakat z rysunkami kosza i walizki lub zdaniami niedokończonymi,
karteczki post-it
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Małgorzata Jonczy-Adamska
Olga Wieczorek-Trzeciak
Prezeska Stowarzyszenia Q
Zmianom,
koordynatorka
projektu „Uczyć się, ale jak?”
oraz kierowniczka konsorcjum organizacji pozarządowych na rzecz wyrównania
szans edukacyjnych. Absolwentka Instytutu Psychologii
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, ukończyła XXIV
Szkołę Trenerów organizowaną przez Ośrodek Pomocy
i Edukacji Psychologicznej
INTRA. Trenerka oraz autorka
warsztatów psychologicznych
i programów psychoedukacyjnych, specjalistka z zakresu
motywacji i mnemotechnik,
współautorka „Przewodnika
po mnemotechnikach”. Pasjonatka rozwoju osobistego
i intelektualnego.
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Psycholożka, pedagożka, trenerka równościowa i antydyskryminacyjna. Tematyką
równości, ze szczególnym
uwzględnieniem równości płci,
zajmuje się od 12 lat. Autorka
projektów, publikacji i scenariuszy zajęć dla osób w każdym
wieku, dotyczących równości
i różnorodności. Współzałoży-

Anna Szabuńko

cielka Towarzystwa Edukacji
Antydyskryminacyjnej. Zafascynowana tematyką równości w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, ciągła poszukiwaczka nowych metod
edukacyjnych. Fanka skandynawskiej literatury dziecięcej
czytywanej z pewnym pięciolatkiem.
Trenerka warsztatów edukacyjnych Stowarzyszenia Q
Zmianom skierowanych do
dzieci, młodzieży i dorosłych
(m.in. wspomaganie dziecka
w procesie uczenia się, rozwiązywanie konfliktów, edukacja obywatelska). Autorka
scenariuszy zajęć dla uczniów
i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów. Koordynatorka projektów współfinansowanych przez MEN i Biuro
Edukacji m. st. Warszawy. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
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Marcin Grudzień
Edukator medialny i trener nowych technologii w edukacji,
koordynator projektów w Fundacji Nowe Media. Współautor podręcznika dla liderów
warsztatów medialnych oraz
publikacji dotyczących wykorzystania nowych mediów
w edukacji. Aktywny uczestnik grup nauczycielskich
w mediach społecznościowych
(grupa Superbelfrzy: www.

Marta Szymura

superbelfrzy.edu.pl/). Ekspert
w projektach „Szkoła z klasą
2.0”, „Włącz się”, „Młody Obywatel” Centrum Edukacji Obywatelskiej. Współpracownik
Centrum Cyfrowego przy projekcie reformy prawa autorskiego dla edukacji. Prowadzi
bloga o edukacji i nowych mediach: www.technoedukacja.
blogspot.com.

Psycholog i trenerka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
i Pomocy Q Zmianom. Prowadzi zajęcia warsztatowe z zakresu rozwoju kreatywności,
motywacji, technik uczenia
się i zapamiętywania oraz doradztwa zawodowego. Współodpowiedzialna za wdrażanie doradztwa zawodowego
w szkołach podstawowych
w ramach projektów „Uczyć
się, ale jak?” realizowanego na
Pradze Północ oraz w gminie
Siennica. W projekcie „Nauczyciel w Nowej Roli” pomagała przy ewaluacji projektu.

Agnieszka Buśk
Pasjonatka dramy i wszelkich
interaktywnych metod edukacyjno-rozwojowych. Od 9
lat regularnie działa w sferze
edukacji formalnej i nieformalnej. Uczy zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych.
Uczestników swoich zajęć najczęściej przeprowadza przez
specjalnie zaprojektowany
świat fikcji, tak by mogli, bazując na swoich potencjałach,
odkryć nowe strategie działania i twórcze rozwiązania
problemów. Z wykształcenia
pedagożka resocjalizacyjna.
Na co dzień wiceprezeska
Stowarzyszenia
Praktyków
Dramy STOP-KLATKA oraz
współtwórczyni i realizatorka
dramowych projektów edukacyjnych.
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Marta Jankowska
Pedagożka, trenerka dramy
II stopnia, psychoterapeutka.
Absolwentka Uniwersytetu
Warszawskiego, Exeter University, psychoterapeutka
w trakcie Szkoły Psychoterapii Instytutu Psychologii
Zdrowia. Właścicielka prywatnej praktyki terapeutycznej. Realizuje projekty
profilaktyczne i edukacyjne
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy,
rozwiązywania konfliktów,
radzenia sobie ze stresem,
z praw obywatelskich, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych. Ma
ponad 10 lat doświadczenia
w profesjonalnej pomocy innym w przezwyciężaniu ich
życiowych trudności.
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Emilia Grabowska
Trenerka, w Stowarzyszeniu
na Rzecz Rozwoju i Pomocy
Q Zmianom realizuje projekty wspierające nauczycieli.
Prowadzi szkolenia dla kadry pedagogicznej z zakresu
komunikacji,
rozwiązywania konfliktów, umiejętności
wspierających uczenie się oraz
z technik rozwijających twór-

czość i ciekawość poznawczą.
Wspiera wychowawców w ich
niełatwej roli, realizując „szyte na miarę” warsztaty interwencyjne dla wybranych klas
oraz tworząc rekomendacje
do dalszej pracy z klasą. Kocha
podróże, górskie wędrówki,
uczenie się nowych rzeczy oraz
taniec.

Realizatorzy projektu
Lider projektu

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie procesów uczenia się i rozwoju osobowościowego dzieci, młodzieży i dorosłych.
Działamy poprzez organizację szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych, zajęć dodatkowych i psychoterapii. Zajmujemy się wyrównywaniem szans edukacyjnych, rozwijaniem nowych metod zapamiętywania i narzędzi uczenia się, a także prowadzeniem badań dotyczących motywacji do nauki
oraz wpływu poszczególnych form wsparcia na wyniki edukacyjne dzieci i młodzieży. Wspieramy
nauczycieli w pracy wychowawczej oraz pracy z uczniami metodą miniprojektu. Aktywnie włączamy
się w budowanie lokalnych systemów wsparcia. Wspomagamy inne organizacje i instytucje w zarządzaniu projektami i w ich monitoringu. Współpracujemy z uczelniami, miastami, gminami, organizacjami pozarządowymi, firmami oraz ponad 40 szkołami i przedszkolami. Od 2004 roku ze swoimi
działaniami dotarliśmy już do ponad 12500 odbiorców. Prowadzimy działalność projektową i odpłatną. Realizujemy projekty edukacyjne i terapeutyczne dla osób potrzebujących wsparcia.
Zespół Q Zmianom tworzą osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą i edukacją psychologiczną:
psycholodzy, pedagodzy, trenerzy oraz wolontariusze, którym bliska jest misja tej organizacji. Realizujemy ją poprzez uważność na potrzeby innych, wspólne poszukiwanie rozwiązań i walkę o równe
szanse.
Osobą odpowiedzialną za zarządzanie całością projektu „Nauczyciel w Nowej Roli” była Pani Barbara
Pietrzak.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
ul. Wileńska 13/41
03 – 409 Warszawa
www.qzmianom.org
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Misją Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA jest tworzenie przestrzeni do dialogu i pozytywnej zmiany społecznej poprzez wykorzystanie i uczenie metody dramy stosowanej. Wykorzystujemy dramę w obszarach takich jak edukacja, profilaktyka, rozwój kompetencji społecznych
i obywatelskich, przeciwdziałanie dyskryminacji i budowanie kapitału społecznego. Od 2002 roku
zrealizowaliśmy 75 projektów dramowych, docierając do ponad 30 tysięcy osób.
Więcej o naszych projektach: www.stop-klatka.org.pl/projekty
Zajmujemy się również popularyzowaniem, promowaniem i nauczaniem metody dramy stosowanej.
Przeprowadziliśmy szkolenia z pracy dramą dla ponad 2 500 osób, zorganizowaliśmy trzy międzynarodowe konferencje dramowe, wydaliśmy trzy publikacje o wykorzystaniu dramy we wprowadzaniu
zmiany społecznej, prowadzimy Szkołę Dramy Stosowanej oraz certyfikację trenerów i superwizorów
dramy. Więcej o naszych szkoleniach: www.stop-klatka.org.pl/szkolenia
Siłą Stowarzyszenia są ludzie, którzy łączą nastawienie na zmianę społeczną i kompetencje w wielu
obszarach tematycznych z wiedzą o dramie oraz o pracy z grupami i społecznościami. W Stowarzyszeniu działają psycholożki, pedagodzy, politycy społeczni i resocjalizatorzy, socjolożka, teatrolożki,
trenerki i coache, mediatorka, dziennikarka, choreografka, specjalistki od praw człowieka, animatorzy, aktorki i aktorzy, terapeutki, studenci i studentki – w tym także osoby, które odbyły roczne studia
dramy na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii.
Osobą odpowiedzialną za realizację zadań partnera w projekcie była Pani Małgorzata Winiarek-Kołucka.
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
Ul. Strzelecka 3/12
03-433 Warszawa
www.stop-klatka.org.pl
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Gmina Małkinia Górna obejmuje obszar 13.408 ha a zamieszkuje ją obecnie 12132 osób. Posiada charakter rolniczo-przemysłowy z wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Oprócz licznych podmiotów
gospodarczych, których ogólna liczba wynosi 566, na terenie gminy funkcjonuje 13 placówek oświatowych, do których uczęszcza ogółem 1727 uczniów i wychowanków. W instytucjach tych znajdują pracę
nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi na łącznie 264 etatach. W roku 2007 w ramach
konkursu organizowanego przez Biuro Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP uzyskaliśmy
tytuł „Gminy Wiejskiej Przyjaznej Dzieciom”. Na co dzień podejmujemy szereg działań pozwalających nas umieścić w gronie bezpiecznych gmin; stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Dzięki dużemu zaangażowaniu władz gminy a także dobrze wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej i stale rozwijającej się współpracy z instytucjami pozarządowymi udaje się z sukcesem wdrażać
w naszych placówkach oświatowych szereg projektów edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych
zarówno do uczniów jak i do pracowników. Projekty finansowane są w całości ze środków pozabudżetowych, głównie unijnych. W ostatnich latach Gmina realizowała m.in. projekty „Nauczyciel w Nowej
Roli”, „Akademia Młodego Człowieka”, „Mój pierwszy robot”, „Dobry start w przyszłość”.
Osobą odpowiedzialną za wykonanie zadań partnera projektu była Pani Danuta Włodarczyk.
Gmina Małkinia Górna
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna
www.malkiniagorna.pl
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