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WSTĘP
Działania wychowawcze są nieodłącznym elementem zadań nauczyciela i ważnym obszarem pracy
całej szkoły. Aby dobrze wypełniać te zadania nauczyciel na początku pracy powinien stworzyć plan
wychowawczy klasy . Według założeń powinien on opierać się na planie wychowawczym szkoły, warto
jednak pamiętać o dopasowaniu go do potrzeb i problemów uczniów – uwzględniając ich wiek i środowisko,
w którym żyją.
Wychowawca staje przed trudnym zadaniem, potrzeby uczniów dynamicznie się zmieniają, sposoby
oddziaływania również. Pojawia się więc pytanie: jak skonstruować innowacyjny program wychowawczy
klasy, który wesprze uczniów w ich rozwoju, a dla nauczyciela będzie mapą i drogowskazem dla
całorocznej pracy? Wychowawca często potrzebuje w tym zakresie konsultacji, inspiracji.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom wychodząc naprzeciw tym potrzebom
przygotowało i wcieliło w życie projekt „Innowacyjne Programy Wychowawcze”, który miał na celu
wesprzeć nauczycieli w pracy wychowawczej z klasami.
Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, powstała w oparciu o doświadczenia wyniesione z
realizacji tego projektu. Zawiera przykładowy program wychowawczy klasy, krótki opis metod
aktywizujących, przedstawia również rozmaite sposoby radzenia sobie z problemami wychowawczymi,
zaobserwowanymi w szkole podstawowej. Celem tego opracowania jest wspieranie nauczycieli w
codziennych zmaganiach z trudnościami wychowawczymi oraz ułatwienie im wyboru odpowiedniej ścieżki
pracy.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, mając nadzieję, że odkryją w niej Państwo wiele
nowych, inspirujących rozwiązań.

Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom
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1. PROGRAM WYCHOWAWCZY
1.1 Przykładowy program wychowawczy:
PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VI A
Tematyka godziny
wychowawczej

Sposób realizacji

Cele wychowawcze
Wrzesień

1. Statut Szkoły i
Wewnątrzszkolnym
Systemem Oceniania przypomnienie.



zapoznanie z prawami
i obowiązkami ucznia,
poznanie Wewnątrzszkolnego
Systemu Oceniania.



2. Wybór samorządu
klasowego.



działalność i praca samorządu
klasowego



3. Zasady bezpiecznego i
właściwego zachowania w
szkole.



przypomnienie zasad bezpiecznego 
zachowania w szkole ( na przerwie,
na boisku)






 wypracowanie wspólnych zasad
(komunikacyjnych,
bezpieczeństwa,
organizacyjnych)

4. Kontrakt

praca w grupach - analiza Statutu
Szkoły i Wewnątrzszkolnego
Systemu Oceniania,
sporządzenie notatki na gazetkę
klasową określenie obowiązków
samorządu klasowego,
przedstawienie kandydatur
i głosowanie nad ich wyborem
praca w grupach: uczniowie
formułują zasady bezpiecznego i
właściwego zachowania w szkole
podsumowanie pracy w grupachpogadanka na temat właściwego
zachowania w szkole na lekcjach i
na przerwach.
 .praca na forum – ustalenie
wspólnych zasad, jakie
uczniowie chcieliby, aby
obowiązywały w klasie

Październik
1.Warsztaty edukacyjne w
ramach projektu
edukacyjnego „Innowacyjne
programy Wychowawcze”



2. Unia Europejska.



3. Co to znaczy zachowywać
się kulturalnie?



Tematy „Ja jestem ok. i ty jesteś
ok” oraz „Konflikt, jak go oswoić?”
mają na celu pomóc w integracji
grupy, nabycia umiejętności
rozwiązywania konfliktów.
zapoznaniem uczniów z wiedzą na
temat życia Europejczyków oraz
rozwojem kulturalnym i
gospodarczym krajów należących
do Unii Europejskiej.
nauka kulturalnego zachowania się
w szkole, na lekcjach, na
przerwach, w miejscu
zamieszkania, w środkach
komunikacji publicznej, na
wycieczkach szkolnych, w teatrze,
kinie, operze.



Warsztaty, praca indywidualna i
w grupach



konkurs wiedzy o Unii
Europejskiej



pogadanka na temat kulturalnego
zachowania,
sporządzenie listy pozytywnych i
negatywnych zachowań w
miejscach publicznych – praca w
grupach.
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Listopad
1. Moje mocne i słabe strony, 
zalety i wady.


budzenie pragnienia pracy nad
sobą,
wzbudzenie refleksji nad swoimi
wadami i zaletami, w czym jestem
dobry, a w czym muszę się
poprawić.



kształtowanie szacunku dla tych,
którzy polegli w walkach o
wolność ojczyzny,
kształtowanie miłości do ojczyzny
opartej na poczuciu więzi
narodowej, znajomości historii i
tradycji narodowo-wyzwoleńczej.
poznanie zalet i wad wynalazków
technicznych,
zwrócenie uwagi na właściwe
korzystanie z osiągnięć
współczesnej techniki.
integracja zespołu klasowego
poprzez wspólne działanie i
zabawę,
poznanie zasad demokratycznego
ustalania decyzji.

2. Odzyskanie przez Polskę
niepodległości (11 listopada)



3. Telewizja, komputer,
Internet – przyjaciel czy
wróg?



4. Andrzejki w naszej klasie.

















uczniowie dzielą kartkę na
pół, po jednej stronie wypisują
swoje zalety, a po drugiej –
wady,
 pogadanka na temat pracy nad
poprawą swoich wad,
wspólne zdefiniowanie słów
,,wada” i ,,zaleta”.
przygotowanie przez uczniów
referatu o odzyskaniu przez
Polskę niepodległości,
sporządzenie notatki na gazetkę
klasową.
pogadanka na temat wynalazków
technicznych,
próba odpowiedzi na pytanie:
,,Telewizja, komputer, Internet –
przyjaciel czy wróg?”
wspólne ustalenie repertuaru na
klasowe Andrzejki.
uczniowie prezentują zwyczaje i
zabawy ludowe związane z
Andrzejkami,

Grudzień
1. Moje zainteresowania,
moje hobby, moi idole.




zwrócenie uwagi na pozytywne
strony posiadania różnych
zainteresowań, hobby, pasji,
wyjaśnienie słowa ,,idol” oraz
jakimi kryteriami powinno się
kierować przy wyborze swoich
idoli.







2. Wigilia klasowa.





wdrażanie do działalności
zespołowej,
wyrabianie poczucia
odpowiedzialności i satysfakcji z
realizacji podjętych działań,
budzenie szacunku do tradycji
ludowych i rodzinnego
świętowania.





uczniowie opowiadają o swoich
zainteresowaniach,
dzieci przynoszą na lekcję rzeczy,
które zbierają, którymi się
interesują,
uczniowie prezentują swoich idoli
i próbują odpowiedzieć na
pytanie: ,,Dlaczego ta osoba jest
moim idolem?”,
pogadanka na temat :,, Jakimi
kryteriami powinno się kierować
przy wyborze swoich idoli?”
wyznaczenie uczniów
odpowiedzialnych za organizację i
przebieg spotkania,
pogadanka na temat zwyczajów
związanych ze Świętami Bożego
Narodzenia,
wspólne dzielenie się opłatkiem i
śpiewanie kolęd.
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Styczeń
1. Wystawianie ocen z
zachowania.



podejmowanie prób samooceny i
oceny innych,
dostrzeganie potrzeb innych ludzi.









2. Jak wesoło i bezpiecznie
wypoczywać w czasie ferii?




ukazanie różnych możliwości
spożytkowania wolnego czasu,
pobudzenie własnej aktywności
uczniów w tej dziedzinie,
zapoznanie z zasadami
bezpiecznego spędzania ferii.




uczeń wystawia sobie swoją
propozycję oceny z zachowania,
analiza ocen z zachowania na
forum klasy – formularz oceny
zachowania z 3 perspektyw
(każdy uczeń jest oceniany przez
siebie, rówieśników i
wychowawcę – punkt wyjścia do
dyskusji.
Analiza zachowania – w czym
jestem dobry?
wypowiedzi uczniów na temat
spędzania wolnego czasu i rola
rodziny w wypoczynku dziecka,
pogadanka na temat zasad
bezpieczeństwa w czasie ferii.

Luty
1. Zapoznanie z
przestawieniem teatralnym
oraz filmem wielkich
twórców europejskich.
2. Z kulturą na ty.



wdrażanie w poznawanie sztuki

europejskiej poprzez bezpośredni z
nią kontakt.

obejrzenie przedstawienia
teatralnego oraz filmu znanego
twórcy europejskiego.



kształtowanie świadomości

społecznej i prawidłowego
dorastania w kulturze osobistej jako
własnej wizytówki.

pogadanka na temat kulturalnego
zachowania w miejscu
zamieszkania: język, dbałość o
porządek, mienie społeczne,
pomaganie potrzebującym.

Marzec
1. Bydgoszcz – moje miasto.





1. Moje uczucia..




zapoznanie uczniów z historią
Bydgoszczy,
pielęgnowanie zainteresowań
historią, tradycją i kulturą
Bydgoszczy,
kształtowanie w uczniach postawy
przewodnika i przyjaciela
Bydgoszczy.



nauka rozpoznawania, nazwania , 
wyrażenia i akceptowania uczuć,
zachęcanie uczniów do wnikliwego
poznania uczuć innych i do ich

poszanowania.

uczniowie odczytują
przygotowane przez siebie
referaty o historii Bydgoszczy.

wykonywanie przez uczniów prac
plastycznych przedstawiających
różne uczucia i emocję,
prezentowanie przez uczniów
scenek przedstawiających różne
uczucia.
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2. Kim jestem?

3. Przygotowanie do
egzaminu szóstoklasisty





porządkowanie swojego wnętrza i
przeżywanie życia w sposób
piękny, wartościowy i
odpowiedzialny.



zapoznanie z organizacją i
przebiegiem egzaminu





pogadanka na temat
wewnętrznego bogactwa i
złożoności człowieka.
omówienie dylematu pomiędzy
dobrem a złem (cytat literacki).
pogadanka

Kwiecień
1.Spotkanie z muzyką



2. Dzień Ziemi - 22 kwietnia



3. Obrzędy wielkanocne.




nauka poszanowania pracy artysty, 
zapoznanie z różnymi gatunkami
muzycznymi
uwrażliwienie na piękno

otaczającej przyrody, na jej
dewastację.
pielęgnowanie szacunku dla

tradycji i kultywowania obrzędów
polskich,
kształtowanie poczucia silnej więzi
rodzinnej, potrzeby kontynuowania
tradycji rodzinnych jako
świadectwa historii rodziny, jak
również części tradycji narodowej.

koncerty tematyczne
prace porządkowe na terenie
szkoły (zbieranie śmieci).
uczniowie opowiadają o
tradycjach i zwyczajach
wielkanocnych.

Maj
1. Porozmawiajmy o
Konstytucji 3 Maja pogadanka.




2. Święto Szkoły



3. Przygotowujemy
przedstawienie dla naszych
mam.






4. Jak pomagać innym?




zainteresowanie uczniów
przemianami zachodzącymi w
kraju i w świecie,
uczestniczenie w uroczystościach
związanych z zachowaniem
tradycji i kultury kraju.
kształtowanie postawy
współodpowiedzialności za
organizację i przebieg uroczystości
szkolnej
wdrożenie do działalności
zespołowej,
wyrabianie poczucia
odpowiedzialności i satysfakcji z
realizacji podjętych zadań,
kształtowanie szacunku dla mam
jako opiekunek i przyjaciółek,
nauka sprawiania radości i
udzielania pomocy najbliższym.
kształtowanie postawy niesienia
pomocy innym oraz rozwiązywania
problemów,
pomoc osobom niepełnosprawnym,
odkrywanie ich potrzeb i
oczekiwań.




przygotowanie i odczytanie przez
uczniów referatu pt. ,,Uchwalenie
Konstytucji 3 Maja",
udział w akademii z okazji
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.



praca w grupach



rozdzielenie ról i przygotowanie
przedstawienia,
zorganizowanie przedstawienia dla
mam.






uczniowie w roli osób niosących
pomoc – odgrywanie scenek,
uwrażliwienie na pomoc
niepełnosprawnym, pogadanka na
temat: ,,Jak pomóc, żeby nie
wyręczać?”
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Czerwiec
1. Wystawianie ocen z
zachowania.




2. Przygotowanie do balu i

zakończenia roku szkolnego
szóstoklasistów.
3. Podsumowanie całorocznej 
pracy i zadań.

współudział uczniów w ocenie,
sposoby zespołowego
rozwiązywania konfliktów.






Rozdzielenie ról i funkcji na
uroczystości związane z
zakończenie roku szkolnego.
zachęcanie do osiągnięcia lepszych 
wyników w nauce i w zachowaniu.


WSPÓŁPRACA Z
RODZICAMI

1. Zapobieganie trudnościom w
nauce, konfliktom i łagodzenie
ich.
2. Włączanie rodziców w życie
klasy, szkoły.
3. Poznanie problemów
rodzinnych uczniów.
4. Informowanie o potrzebach
szkolnych uczniów.
5. Popularyzowanie wśród
rodziców wiedzy z zakresu
potrzeb psychicznych dziecka.
6. Zapoznanie rodziców z planem
wychowawczym klasy.





każdy uczeń podaje propozycję
swojej oceny z zachowania,
analiza ocen z zachowania na
forum klasy.
próby poloneza, podział ról
uczniowie wypełniają ankietę ,,Jakie były moje sukcesy a jakie
porażki w tym roku szkolnym",
opracowanie zestawienia wyników
w nauce.
zebrania z rodzicami,
kontakty indywidualne
,,dni otwarte"

Propozycje ćwiczeń

LISTOPAD 1
Przestrzegałabym przed nadmiernym skupianiem się na wadach. Uczniowie w klasie znają mało swoich
zalet i to jest raczej u nich problem. Rozwój jednostki w dzisiejszych czasach polega na rozwijaniu własnych
zalet i mocnych stron, często wady wtedy same znikają, albo są już mało istotne.
Proponowane alternatywne ćwiczenie:
Uczniowie otrzymują przykładowy zestaw cech ludzi opisujących ich:
Charakter
Usposobienie
Mocne strony
Następnie w parach każdy na swojej kartce wypisuje 4 swoje pozytywne cechy, które posiada z
uzasadnieniem, dokańczają zdanie:
Jestem….., gdyż często/ czasami ……….
Jeśli osoba ma problem z wypisaniem, kolega/koleżanka z pary pomaga mu znaleźć te cechy. Następnie
osoby z pary dzielą się tym, co napisały. Teraz zamieniają się kartkami i wpisują koledze jeszcze jedno
zdanie:
Lubię w Tobie……….., gdyż często/ czasami ……………………………………….
8

Osoby dzielą się ze sobą tymi miłymi słowami i oddają sobie swoje kartki. Następnie prosimy, aby
dokończyli na swojej kartce zdanie:
Chciałbym/abym lepiej/ bardziej (umieć coś robić)
LISTOPAD 2
Proponuję dwa ćwiczenia:
1. DEBATA na temat, czy warto, czy nie warto było umierać za ojczyznę.
Przebieg:
Możemy przeczytać uczniom krótki tekst opisujący historię pewnego powstańca, który umarł za ojczyznę.
Następnie dzielimy uczniów na kilka grupek (jedna grupka nie bardziej liczna niż 5 osób). Połowa grup ma za
zadanie zastanowić się i wypisać odpowiedzi na pytanie: Dlaczego warto umierać za ojczyznę? Druga część:
jakie są/ były koszty i negatywne skutki umierania za ojczyznę?
Jeden argument na jednej kartce A4
Na koniec prowadzący zbiera odpowiedzi na kartce, przyklejając poszczególne argumenty i dopytując o nie.
Jeśli jakiś argument się nie pojawił- dopowiadamy
2. PATRIOTYZM WCZORAJ I DZIŚ
Co to znaczy być patriotą dziś? Podajemy definicję.
Patriotyzm to pielęgnowanie tradycji, czczenie bohaterów narodowych, ale także dbanie o otoczenie, o
ojczyznę. W jaki sposób możemy dbać o dobrą kondycję Polski dziś? Podajcie konkretne przykłady zachowań
patriotycznych, przykłady dbania o ojczyznę na co dzień.
Uczniowie wypisują na karteczkach post-it przykłady zachowań patriotycznych dziś, następnie przyklejając je
na tablicę. Grupujemy te odpowiedzi i omawiamy. Prawdopodobnie będą one bardzo górnolotne, zwracamy
uwagę szczególnie na te, które są bardziej przy ziemi: dbanie o środowisko, nie śmiecenie, segregowanie
odpadów, udział w wyborach. Jeśli coś ważnego nie pojawiło się, dopowiadamy.

LISTOPAD 3
Media:
Radio
Internet
Telewizja
Korzyści i zagrożenia
Dzielimy klasę na 6 grup. Każda z grup ma za zadanie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wypiszcie wspólnie korzyści, jakie odnosimy z korzystania z Internetu
Wypiszcie wspólnie korzyści, jakie odnosimy z korzystania z telewizji
Wypiszcie wspólnie korzyści, jakie odnosimy z korzystania z Radia
Wypiszcie wspólnie zagrożenia, jakie płyną z korzystania z Internetu
Wypiszcie wspólnie zagrożenia, jakie płyną z korzystania z Radia
Wypiszcie wspólnie zagrożenia, jakie płyną z korzystania z telewizji

Następnie wieszamy wyniki prac. Przedstawiciel każdej grupy przedstawia ich spostrzeżenia. Prowadzący
dopowiada i podsumowuje.
Opracowała Agnieszka Kościk
Wychowawczyni klasy VI A Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
We współpracy z Olgą Wieczorek – Trzeciak i
Emilią Wielgo
Ze Stowarzyszenia Q Zmianom
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1.2 Metody aktywne - założenia
W zaplanowaniu skutecznych oddziaływań wychowawczych niezwykle przydatne są metody
aktywizujące. Warto rozumieć je jako wskazówki, sposoby działania, które pomogą uczniom:


pogłębić zainteresowanie wspólną sprawą;



przyswoić bez trudu nową wiedzę;



rozwinąć własne pomysły i idee;



komunikować się;



dyskutować i spierać się na różne tematy;



podjąć działania na rzecz własnej szkoły1.
Być może nie każdy zdaje sobie sprawę, że stosowanie metod aktywizujących na lekcji nie tylko

pomaga uczniom, ale także znacznie ułatwia pracę samemu nauczycielowi. Korzystanie z tych metod
wymaga jednak od nauczyciela pewnego nakładu pracy, ponieważ kluczowe są:


wcześniejsze przygotowanie materiałów;



zaaranżowanie miejsca nauki (odpowiednie ustawienie ławek, krzeseł, stołów, etc.);



pokonanie własnej niepewności przed eksperymentowaniem na lekcji;



doskonalenie swoich umiejętności metodyczno – dydaktycznych.
Nauczyciel pracujący metodami aktywizującymi odchodzi od swej dotychczasowej roli - eksperta, w

kierunku nauczyciela:


doradcy (jest do dyspozycji podczas problemów uczniów z zadaniem, zrozumieniem czegoś,
wyjaśnieniem wątpliwości),



animatora (inicjuje metody i objaśnia ich znaczenie dla procesu uczenia się, przedstawia cele uczenia
się oraz przygotowuje materiał do pracy),



obserwatora i słuchacza (to on obserwuje uczniów przy pracy i dzieli się z nimi swymi
obserwacjami),



uczestnika procesu dydaktycznego (nie musi być doskonały, jest przykładem osoby, która uczy się
przez całe życie),



partnera (jest gotowy zmieniać przygotowaną wcześniej lekcję dostosowując ją do sytuacji w klasie).
Nauczyciel, który pracuje w sposób twórczy, odnajduje w sobie inspirację i motywację do

przyjmowania nowych wyzwań, odkrywa nieznane wcześniej możliwości pedagogiczne i metodyczne. Z
pewnością wpływa też na innych pedagogów, czuje się doceniany, zauważa ciekawe perspektywy
zawodowe. Podejmowanie tego typu prób jest więc szansą rozwoju osobistego, a także uniknięcia poczucia
wypalenia w pracy.

1

E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących,
JEDNOŚĆ, Kielce 2010.
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Dzięki
zmieniają

się

takim

działaniom

również

nauczyciela

uczniowie.

Stają

samodzielni, rozwijają w sobie motywację oraz
ciekawość świata, wypracowują własne strategie
uczenia się; jednym słowem - budują autonomię w
nauce i pracy. Nauczyciel coraz częściej obserwuje
zainteresowanie, zaangażowanie oraz aktywność.
Czuje się w szkole coraz lepiej2.
Metody aktywizujące pomagają uczniom
rozwijać następujące umiejętności:
 organizowania, planowania oraz oceniania własnej nauki;
 skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia,
przygotowania do publicznych wystąpień;
 efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania
indywidualnych i grupowych decyzji;
 rozwiązywania problemów w twórcy sposób;
 porządkowania, poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego
posługiwania się technologią informacyjną;
 stosowania zdobytej wiedzy w praktyce;
 rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
 przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych 3.
U podstaw metod aktywizujących leży kilka ważnych założeń:
 nauczyciel i uczeń są na lekcji partnerami,
 nauczyciel i uczeń przyjmują nowe role i zadania,
 jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie ucznia do samodzielnej
pracy,
 nauczyciel i uczeń są twórczy, posiadają ogromny potencjał, który trzeba „tylko” uruchomić,
 w procesie dydaktycznym nie ma idealnych rozwiązań.
Warto jednak pamiętać, że same metody bez powiązania ich z celami, treściami, ramami
organizacyjnymi, a przede wszystkim z potrzebami ucznia i preferencjami nauczyciela, najczęściej nie są
skuteczne.
2

E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących,
JEDNOŚĆ, Kielce 2010.
3
E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących,
JEDNOŚĆ, Kielce 2010.
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Jak się uczymy?
Zapamiętujemy:


10% tego, co czytamy,



20% tego, co słyszymy,



30% tego , co widzimy,



50% tego, co słyszymy i widzimy,



70% tego, co sami mówimy,



90% tego, co sami robimy.
Najwięcej zapamiętujemy więc wtedy, gdy działamy w zespole i wykonujemy konkretną pracę,

jednym słowem: gdy jesteśmy aktywni.

1.3 Rodzaje metod: podział ogólny i szczegółowy
Ogólny podział metod aktywizujących to:
I.

Metody problemowe, rozwijające umiejętność krytycznego myślenia. Polegają one na

przedstawieniu uczniom sytuacji problemowej oraz organizowaniu procesu poznawczego. Wykorzystywane
są przy tym różnorodne źródła informacji np. filmy dydaktyczne, fotografie, rysunki, Internet, dane
liczbowe. Na zachodzące wówczas procesy poznawczo-wychowawcze składa się analizowanie, wyjaśnianie,
ocenianie, porównywanie i wnioskowanie. Przykładowe metody: burza mózgów, obserwacja, dyskusja
panelowa, metoda problemowa, studium przypadku.

II.

Metody ekspresji i impresji, nastawione na emocje i przeżycia. Powodują wzrost zaangażowania

emocjonalnego uczniów. Jest on efektem doświadczeń i
przeżyć związanych z wykonywaniem określonych zadań
(np. gra dydaktyczna). Przykładowe metody: drama,
metoda symulacyjna, mapa mózgu, metoda laboratoryjna,
metoda projektu.
III.

Metody graficznego zapisu, w których proces

podejmowania decyzji przedstawia się na rysunku.
Zachęcają do samodzielnego podejmowania decyzji.
Przykładowe metody: drzewko decyzyjne, rybi szkielet,
plakat, mapa mentalna, śnieżna kula, mapa skojarzeń.
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Poniżej prezentujemy także szczegółowy podział metod według Jadwigi Krzyżewskiej:

1.

Metody integracyjne – odprężają, relaksują, wprowadzają w dobry nastrój i budują życzliwą

atmosferę. Zapewniają także poczucie bezpieczeństwa w grupie, uczą efektywnej komunikacji np.:
„Pajęczynka”, „Wrzuć strach do kapelusza”, „Graffiti”, „Krasnoludek”, „Kwiat grupowy”.
2.

Metody definiowania pojęć – celem jest nauka analizowania i definiowania pojęć, ale także

negocjacji i przyjmowania różnych stanowisk: „Burza mózgów”, „Mapy pojęciowe”, „Kula śniegowa”.
3.

Metody hierarchizacji – uczą klasyfikowania i porządkowania wiadomości w relacjach niższości i

wyższości np.: „Piramida priorytetów”, „Diamentowe uszeregowanie”.
4.

Metody twórczego rozwiązywania problemów – uczą krytycznego i twórczego myślenia i łączenia

wiedzy z doświadczeniem np.: „Kolorowe kapelusze”, „Rybi szkielet”, „Dywanik pomysłów”, „6, 3, 5”.
5.

Metody pracy we współpracy – uczą współpracy i akceptacji indywidualnych różnic, pracy w

grupie, razem z grupą np.: „Zabawa na hasło”, „Układanka”.
6.

Metody diagnostyczne – polegają na zbieraniu informacji o przebiegu i wynikach określonego stanu

rzeczy np.: „Metaplan”, „Obcy przybysz”, „Procedura U”.
7.

Metody dyskusyjne – uczą dyskusji, prezentowania własnego stanowiska np.: „Debata za i

przeciw”, „Dyskusja panelowa”, „Dyskusja punktowana”, „Akwarium”.
8.

Metody rozwijające twórcze myślenie – uczą twórczego myślenia i odkrywania swoich

predyspozycji, zdolności np.: „Słowo przypadkowe”, „Fabuła z kubka”.
9.

Metody grupowego podejmowania decyzji – preferują aktywne uczestnictwo w dyskusji. Uczą

odpowiedzialności za własne i grupowe decyzje oraz podejmowania ich na podstawie faktów np.: „Drzewko
dyskusyjne”, „Pustynia”, „6 par butów”.
10.

Metody planowania – pozwalają uczniom planować przyszłość, fantazjować i planować

urzeczywistnianie swoich marzeń np.: „Gwiazda pytań”, „Planowanie przyszłości”.
11.

Gry dydaktyczne – uczą przestrzegania reguł, właściwej radości z wygranej i umiejętności

przyjmowania przegranej np.: „Magiczny kalkulator”, „Dziwne powiedzonka”.
12.

Metody przyspieszonego uczenia się – pozwalają szybciej i efektywniej przyswajać wiedzę np.:

„Techniki szybkiego czytania”, „Haki pamięciowe”, „Łańcuchowa metoda skojarzeń”.
13.

Metody ewaluacyjne – pozwalają dokonywać oceny siebie i innych, uczą przyjmowania krytyki np.:

„Termometr uczuć”, „Smile”, „Kosz i walizeczka”, „Tarcza strzelecka”4.
Metody aktywizujące z pewnością nie będą lekarstwem na wszystkie trudności w pracy nauczyciela.
Ich wprowadzenie wymaga czasu i zaangażowania, a efekty nie są natychmiastowe, często trzeba na nie
poczekać. Uważnie dobrane metody w wielu sytuacjach mogą jednak okazać się niezwykle pomocne, a
rezultaty - warte wysiłku włożonego w przygotowania.
4

J. Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji, Wydawnictwo J. Krzyżewska, Suwałki 2000.
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2. SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z RÓŻNORODNYMI PROBLEMAMI WYCHOWAWCZYMI
SPOTYKANYMI W SZKOLE: PROPOZYCJE ĆWICZEŃ

Szkoła jest miejscem, w którym - jak w soczewce - skupiają się wszelkie trudności, z którymi mierzy
się młode pokolenie Polaków. Jednym z ważnych narzędzi oddziaływania w tej dziedzinie są opracowywane
co roku szkolne i klasowe programy wychowawcze, a także poszerzona współpraca nauczycieli z rodzicami,
pedagogami i psychologami szkolnymi.
Częstymi trudnościami obserwowanymi w szkołach są zachowania agresywne, trudności w
przestrzeganiu zasad szkolnych, sięganie przez młodzież po alkohol czy narkotyki. Nieustannie próbujemy
odnaleźć przyczyny takiego stanu rzeczy. Rodzice są oczywiście pierwszymi i najważniejszymi
wychowawcami swoich dzieci, to oni ponoszą także konsekwencje ich wykroczeń. Szkoła - choć ich nie
zastępuje - może okazać się bezcennym wsparciem w pełnieniu tej ważnej wychowawczej roli.
Nie należy przy tym bagatelizować trudności dziecka, ale zachować uważność na ich źródła i
możliwości pomocy. W szkole dziecko uczy się przecież nie tylko konkretnych przedmiotów, ale także
ponoszenia konsekwencji własnych zachowań czy prezentowania własnego punktu widzenia w taki sposób,
aby nie ranić innych. Często pomagają przy tym jasno (i wspólnie) określone i przestrzegane reguły, a także
ćwiczenia pozwalające rozwijać umiejętności współpracy, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów czy
budujące motywację.
Poniżej przedstawiamy Państwu kilka pomysłów, które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach
problemowych. Proponowane przez nas ćwiczenia warto oczywiście modyfikować i dostosować do
konkretnych sytuacji w klasie. Zapraszamy do skorzystania.
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2.1

PROBLEM: nieprzestrzeganie ustalonych zasad.
PROPOZYCJE ĆWICZEŃ:

1.

Kontrakt

Materiały: flipchart, markery.
Przebieg ćwiczenia: kontrakt warto ustalić na początku zajęć, np. w
pierwszych dniach nauki szkolnej. Ważne, by został on wypracowany
wspólnie z uczniami i by to właśnie oni zapisywali kolejne punkty zasady obowiązujące w klasie. Ważne, żeby były one konkretne (np.
Co oznacza „szanujemy się nawzajem”? – dzieci często podają tą
zasadę nie wiedząc, co dokładnie oznacza). Wspólnie z uczniami
ustalamy również

konsekwencje

nieprzestrzegania

zasad

(np.

dodatkowe prace, obniżone zachowanie itp.). Dobrym pomysłem jest
wyznaczenie Strażnika Zasad, który stałby na straży kontraktu i
przypominał o jego przestrzeganiu. Strażnik Zasad może być wybierany codziennie lub raz na tydzień, a po
zakończonym dyżurze może zdawać klasie sprawozdania opowiadając, jak przez czas jego urzędowania
klasa stosowała się do wspólnie ustalonych zasad.
Ważne przy ćwiczeniu: kontrakt warto ustalić wspólnie i każdy z uczniów musi się na niego zgodzić. Jeśli
ktoś nie zgadza się na jakiś punkt, spróbujmy dojść do consensusu. Dobrze sprawdza się zapisanie kontraktu
dużymi literami i zawieszenie w klasie w widocznym miejscu. Należy też ustalić, co się stanie, jeśli ktoś
notorycznie będzie łamał reguły i konsekwentnie tego przestrzegać.

2.

System punktowy

Materiały: zbędne.
Przebieg ćwiczenia: aby zwiększyć skuteczność w przestrzeganiu zasad kontraktu wspólnie z uczniami
można wypracować system konsekwencji, np. punktowy, który byłby znany wszystkim nauczycielom
(mógłby również być dołączony do dziennika). Uczniowie dostawaliby punkty ujemne za niestosowanie się
do kontraktu. Po otrzymaniu danej liczby punktów otrzymywaliby dodatkowe zadanie z danego przedmiotu,
jak również zadania związane z aktywnością szkolną.
Ważne przy ćwiczeniu: warto ten system omówić z rodzicami oraz innymi nauczycielami, aby
podejmowane działania były spójne i przyniosły większą korzyść.
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PROBLEM: wysoki poziom poruszenia grupy, kłopoty z wyciszeniem uczniów, ze skupieniem

2.2

uwagi, niesłuchanie siebie nawzajem.
PROPOZYCJE ĆWICZEŃ:
1. Zabawa w mumię
Materiały: zbędne.
Przebieg ćwiczenia: każdy znajduje swoje miejsce w klasie (nie wolno siedzieć i leżeć). Na wypowiedziane
przez nauczyciela słowo: Start wszyscy uczestnicy zamieniają się w mumie, nikt nie może się poruszyć
oraz nic powiedzieć. Kto to zrobi - odpada, ale nie może przeszkadzać innym, siada z boku i obserwuje
dalszą zabawę. Na hasło nauczyciela: Chodzące mumie, „mumie” poruszają się po sali w ciszy.
Ważne przy ćwiczeniu: należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dzieci oraz szczególnie mocno
podkreślić sukces tych dzieci, którym udało się wytrzymać w bezruchu najdłużej.

2.

Wizualizacje

Materiały: odtwarzacz CD, płyta z nagraniem muzyki, zapisana historia.
Przebieg ćwiczenia: przy delikatnej muzyce nauczyciel spokojnie opowiada/czyta jakąś historię, którą
dzieci mają sobie wyobrazić. Podkreślamy, że uczniowie powinni czuć się zrelaksowani, spokojni.
Przykładowe teksty:
Wodospad
Wyobraź sobie, że spacerujesz po lesie. Otaczają Cię same duże drzewa. Pogodnie zagłębiasz się w las. W
pewnej chwili dociera do Ciebie szum płynącej wody. Jest to bardzo przyjemny dźwięk. Słyszysz go coraz
wyraźniej... Zbliż się do płynącej wody, do tego strumienia. Idąc wzdłuż jego biegu, dochodzisz do
wodospadu ciepłej wody. Jest to wyjątkowo piękny wodospad, otoczony mgiełką pary... Wpatrujesz się w tę
wodę, obficie spływającą. Wodę czystą i ciepłą... Czujesz miłe wzruszenie.

Chmurka
Wyobraź sobie, że jesteś białą pierzastą chmurką, płynącą po niebie. Wyglądasz ślicznie na tle błękitnego
nieba, przemykając między promieniami słońca. Delikatny wiaterek przemieszcza chmurki we wszystkie
strony, nie jesteś sam, płyną obok ciebie inne białe chmurki. Jest Wam razem dobrze. Przed Wami przelatują
ptaki, a w dole wciąż zmienia się krajobraz. Płynąc po niebie widzisz w dole piękny las, rozległe łąki, pola z
łanami zbóż. Pola przecina rzeka, a wzdłuż niej droga, ale to wszystko jest w dole. Ty beztrosko płyniesz po
niebie, czujesz się radosny i bezpieczny, kąpiesz się w promieniach słońca, jesteś szczęśliwy, masz swoje
miejsce, jesteś potrzebny i ważny, jesteś jedyny i niepowtarzalny. Czujesz, że jesteś kochany, akceptowany.
Zapamiętaj te wszystkie odczucia, zawsze będziesz mógł do nich wrócić. A teraz powoli wracasz do sali na
swoje miejsce i przestajesz być chmurką”.
Ważne przy ćwiczeniu: opowiadać lub czytać historię można również w innym języku.
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3. Dziwne historie
Materiały: przygotowane „dziwne” artykuły, np. gazet do przeczytania.
Przebieg ćwiczeń: zabawa zaczerpnięta z programu telewizyjnego „Kocham Cię Polsko”. Jedna osoba
czyta drugiej dziwną historię, następnie ta przekazuje ją poszczególnym członkom swojej grupy, tak jak to
się dzieje w głuchym telefonie. Osoba na końcu opowiada historię na głos.
Ważne przy omówieniu: warto zwrócić uwagę, że często historia usłyszana przez kolejne osoby zostaje
nieco zmieniona i czasami przybiera zupełnie inną postać niż pierwotnie. Pokażmy dzieciom, że często
opowiadając historie kierujemy się emocjami i dokładamy swoje wątki. Warto zastanowić się nad tym co
można zrobić, aby poznać prawdę.

4. Zgadnij przedmiot
Materiały: karteczki z napisanymi hasłami (można zrobić ich więcej i pozwolić uczniom losować).
Przebieg ćwiczeń: dzielimy uczniów na dwie grupy. Uczniowie z obu grup siadają naprzeciwko siebie.
Jedna z grup dostaje hasło (może to być jakaś postać z bajki, owoc, przedmiot itp.), zadaniem drugiej jest je
odgadnąć poprzez zadawanie pytań osobie naprzeciwko. Uczniowie znający hasło muszą odpowiadać na
pytania zgodnie z prawdą i ich wiedzą na ten temat, ale nie mogą dodawać informacji od siebie. Zakazane
jest tylko pytanie: co to za przedmiot? Ćwiczenie rozwija umiejętność komunikacji.
Ważne przy omówieniu: w ćwiczeniu tym trzeba nawzajem się słuchać i analizować wypowiedzi drugiej
strony. Zabawę można powtórzyć zamieniając grupy stronami. Przy okazji można wprowadzić pojęcia pytań
otwartych i zamkniętych.

2.3

PROBLEM: niski poziom współpracy, wzajemnego zaufania, integracji wśród

uczniów.
PROPOZYCJE ĆWICZEŃ:

1.

Niebo pełne gwiazd

Materiały: niebieska plansza papieru, powycinane małe gwiazdki,
długopisy, markery.
Przebieg ćwiczenia: niebieska plansza papieru jest naszą klasą. Każde dziecko dostaje gwiazdkę, wpisuje w
nią swoje imię i umieszcza na niebie w miejscu, które uważa za najlepsze. W ćwiczeniu tym ujawniają się
role grupowe oraz mniejsze grupy w klasie. Kiedy już je poznamy, spróbujmy łączyć w codziennej pracy
osoby z różnych podgrup. Warto wykorzystywać ćwiczenia z częstą wymianą partnerów, tak aby uczniowie
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musieli pracować z różnymi osobami i dostosowywać się do siebie nawzajem. Możemy powtórzyć to
ćwiczenie po pewnym czasie i omówić wraz z klasą zmiany, jakie nastąpiły.
Ważne przy omówieniu: podkreślenie, że każda gwiazdka jest piękna i ma swoje miejsce na niebieskiej
planszy oraz w klasie.

2.

Wspólny kwiat

Materiały:

kartki

formatu

A4,

kredki,

markery.
Przebieg ćwiczenia: klasę dzielimy losowo
na zespoły cztero- i pięcioosobowe. Zadaniem
uczestników jest namalowanie kwiatka, który
będzie miał tyle płatków, ile osób spotkało się
w danej grupie. Każdy płatek jest przypisany
jednej osobie i podpisany jej imieniem.
Członkowie grupy mają za zadanie we
wspólnej rozmowie znaleźć elementy, które
są szczególne i wyjątkowe dla danej osoby i
zarazem odróżniają ją od innych w tej grupie. Zapisują je na płatku z jej imieniem. W środku kwiatka
uczestnicy wpisują to, co ich łączy (doświadczenie, zainteresowania itp.). Na zakończenie każda grupa
przedstawia swój kwiatek innym uczestnikom.
Ważne przy omówieniu: można poruszyć temat podobieństw, które nas do siebie zbliżają i różnic, które
sprawiają, że kontakt z drugą osobą jest interesujący i cenny.

3.

Podium

Materiały: zbędne.
Przebieg ćwiczenia: każdy próbuje znaleźć cechę wspólną łączącą trzy osoby z grupy. Kto taką znajdzie,
wywołuje dane osoby na środek. Pozostali muszą odgadnąć, jaka to cecha.
Ważne przy omówieniu: warto zwrócić uwagę, aby każda osoba brała udział w ćwiczeniu.

4.

Lubię Ciebie

Materiały: kartki, długopisy, flamastry, taśma.
Przebieg ćwiczenia: uczestnicy przyklejają na plecy kartki z napisem: „Lubię ciebie za to...”. Następnie
przechodząc, anonimowo wpisują na kartki własne opinie. Zaznaczamy, że informacje mają dotyczyć tylko
dobrych cech. Ćwiczenie trwa tak długo, aż wszyscy otrzymają informacje na swój temat. Następnie każdy
odczytuje zdania ze swojej kartki. Kto chce, czyta głośno.
Ważne przy omówieniu: rozmawiamy o tym, jakie odczucia wzbudziło to ćwiczenie.
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5.

Układanka

Materiały: trzy duże koperty z wyciętymi
puzzlami (w jednej kopercie są puzzle
tworzące jeden obrazek/zdjęcie;
pomieszajmy je jednak w taki sposób, aby
w każdym zestawie był też jeden element z
innej koperty)
Przebieg ćwiczenia: nauczyciel dzieli
uczniów na trzy zespoły. Każdy zespół
siada w innej części sali i otrzymuje
kopertę z puzzlami. Mówimy: Waszym zadaniem jest jak najszybsze ułożenie puzzli, które dostaliście.
Grupa, która zrobi to najszybciej - wygrywa.
Nie zdradzamy jednak uczniom, że puzzle są pomieszane i każda grupa ma jeden element z układanki
innego zespołu. Zadaniem grup jest samodzielne rozwiązanie tej zagadki.
Ważne przy omówieniu: podkreślenie, że prośba o pomoc i współpraca umożliwiły wszystkim zespołom
rozwiązanie zadania.

6.

Figury z ciał

Materiały: zbędne.
Przebieg ćwiczenia: 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/zwierzę, a pozostałe zgadują, co to jest.
Ważne przy omówieniu: należy zadbać o odpowiednią przestrzeń do wykonania zadania. Warto zmieniać
skład grupy, aby uczniowie mieli możliwość popracowania z różnymi osobami.

7. Tratwa
Materiały: koc.
Przebieg ćwiczenia: na środku sali leży koc, który symbolizuje tratwę. Uczestnicy zostają zaproszeni w
podróż tratwą tzn. wchodzą na nią. Zazwyczaj optymalna liczba osób na tratwie to 15-16 osób. Jeśli grupa
jest większa, można stworzyć dwie tratwy i całą grę poprowadzić w duchu konkurencji między dwoma
grupami. Podczas podróży osoby stojące na tratwie mają za zadanie przewrócić koc na drugą stronę. Nie
mogą przy tym używać rąk oraz dopuścić do tego, by ktokolwiek spadł z tratwy-koca.
Ważne przy omówieniu: po zakończonej zabawie podsumujmy: co było dla uczniów największą
trudnością? W jaki sposób dotarli do sposobu, który pozwolił im wygrać tę konkurencję.
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8. Wspólna pozytywna aktywność
Materiały: w zależności od wybranej aktywności.
Przebieg

ćwiczenia:

może

to

być

zorganizowanie apelu, konkursu, zawodów
dla całej szkoły itp. Temat miniprojektu dla
społeczności

szkolnej

warto

wybrać

w

porozumieniu z uczniami – można wtedy
liczyć

na

ich

większe

zainteresowanie.

Wspólny, nawet krótki wypad, mógłby być
okazją do rozwijania pozytywnych relacji
oraz neutralnym gruntem do rozmów o ich
zachowaniu.
Ważne

przy

omówieniu:

istotne,

aby

wydarzenie było zaplanowane wspólnie, aby
uczniowie mieli na nie wpływ. Warto podkreślić, że pozwoli to zintegrować klasę, zaprezentować ją od
dobrej strony. Pamiętajmy, aby uświadomić dzieciom, że wspólnie mogą zrobić więcej. Można posiłkować
się zrealizowanymi mini projektami opisanymi na stronie www.mlodyobywatel.org

9. Wspólny rysunek
Materiały: kartki formatu A4, długopisy, kredki, markery.
Przebieg ćwiczeń: polecenie dla dzieci: 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, byle 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.
Ważne przy omówieniu: zadajemy pytania: 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 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.
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2.4

PROBLEM: niski poziom zaangażowania uczestników w ćwiczenia.

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ:
1. Stój/Idź
Materiały: zbędne.
Przebieg ćwiczenia: na hasło „idź”, uczniowie chodzą po sali, na hasło „stój!”, zatrzymują się. Po chwili
następuje zmiana znaczeń – teraz na „idź” mają się zatrzymać, a na „stój” chodzić. Wprowadzamy kolejne
pary słów, od razu z zamienionymi znaczeniami – np. podskok/przysiad, klaśnij/obróć się. Utrudnieniem
jest też zwiększanie tempa zabawy.
Ważne przy omówieniu: podkreślenie, że trzeba uważnie słuchać poleceń, by reagować na właściwy
sygnał.

2. Sklep kolonialny
Materiały: zbędne.
Przebieg ćwiczenia: uczniowie siedzą na krzesłach w kręgu. Pierwsza osoba zagaduje do osoby po lewej
stronie: „Gdzie byłaś?”, odpowiedź brzmi: „W sklepie kolonialnym”, „Co kupiłaś?”, odpowiedź:
„Wachlarz”. Po tej odpowiedzi osoba zaczyna pokazywać ruch wachlowania się oraz jednocześnie
przeprowadza taką samą rozmowę z kolejną osobą. Wszyscy po kolei w tej rundzie kupili wachlarz i
wszyscy się wachlują. Gdy pytanie: „Gdzie byłaś?” - „W sklepie kolonialnym” - „Co kupiłaś?” wróci po
kręgu do pierwszej osoby, ta wymienia kolejną rzecz, którą kupiła, np. nożyczki i dodaje drugą ręką ruch
naśladujący cięcie nożyczkami. Pytanie znów okrąża całą grupę, wszyscy nieprzerwanie wachlują się i tną
nożyczkami. Następnie dodawane są kolejne ruchy, np. rower (pedałowanie), zegar z kukułką (trzeba wstać
i powiedzieć „ku-ku!”). Zabawa ćwiczy koordynację ruchową i koncentrację.
Ważne przy omówieniu: należy sprawdzić, czy wszyscy prawidłowo wykonują polecenia i czy nikt się nie
pomylił. Zabawa dostarcza grupie wiele radości.

2.5

PROBLEM: niski poziom życzliwości dla innych osób.

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ:
1. 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.
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Oczywiście pozostałe osoby mogą wprowadzać innych w błąd również będąc życzliwym dla innych. Warto
przed grą zdefiniować z klasą, co to znaczy być życzliwym dla innych.
Ważne przy omówieniu: podkreślenie, że szacunek należy się każdemu, niezależnie od tego, czy go
lubimy, czy nie.

2. Walizka
Materiały: kartka A4 z narysowaną walizką (dla każdego uczestnika), markery, długopisy.
Przebieg ćwiczeń: każda osoba wraz z osobą prowadzącą dostaje swoją walizkę (na kartce A4) oraz
podpisuje ją swoim imieniem. W walizki wpisane są trzy pytania, zdania do dokończenia (Podoba mi się w
Tobie… Zmiany, których od Ciebie oczekuję…. Na przyszłość życzę Ci….) Wszystkie walizki kładziemy
obok siebie (np. na ławkach, pod ścianą) i to będzie tak zwana galeria walizek. Polecenie dla klasy jest
następujące: Każdy z Was ma szansę wypowiedzieć się teraz na temat drugiej osoby. Zastanówcie się, co
Wam się podoba w każdej osobie. Po etapie wypisywania wszyscy biorą swoje walizki i siadają w kręgu.
Dajemy dzieciom czas na zapoznanie się w ciszy z tym, co zostało napisane w ich walizce. Następnie
pytamy, czy jest ktoś, kto chciałby podzielić się swoimi przemyśleniami, np. tym, co go ucieszyło,
zaskoczyło. Osoba prowadząca również bierze udział w ćwiczeniu. Ważne jest przy tym aby rozejrzeć się
po walizkach dzieci i sprawdzić czy są takie, które nie posiadają żadnego wpisu lub mają ich widocznie
mniej. Należy wtedy „uzupełnić” tę walizkę. Przy tym ćwiczeniu będą pojawiać się również cechy wyglądu
zewnętrznego, ale trzeba uważać, aby powierzchowność nie zdominowała wpisów (np.: „podobają mi się
Twoje buty”). Warto powtarzać to ćwiczenie oraz zachęcać do tego, aby dzieci mówiły sobie wprost co im
się podoba w zachowaniu innych osób oraz to, czego od siebie nawzajem oczekują.
Ważne przy omówieniu: podkreślenie, że szacunek należy się każdemu, niezależnie od tego, czy go
lubimy, czy nie.

PROBLEM: trudności w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów, problemy z

2.6

wyrażaniem emocji.
PROPOZYCJE ĆWICZEŃ:

1.

Wspólnie omawiamy konflikt

Materiały: zbędne.
Przebieg ćwiczeń: metoda: A co sądzą o tym inni? Co byś radził? Co byś radziła? Czy ktoś chce podzielić
się refleksjami na ten temat? Kto chciałby powiedzieć coś stronie konfliktu? – metoda uczy grupę radzenia
sobie z konfliktami, wykorzystuje potencjał uczniów, którzy umieją rozwiązywać konflikty i odciąża
wychowawcę.
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Warunki do takiej metody – nie obrażamy innych,
mówimy od siebie stosując komunikat „Ja”. Nie jest
dobrze, gdy wychowawca rozwiązuje konflikty za
dzieci. Wychowawca powinien ograniczać się do
ostrego reagowania na łamanie zasad lub na przemoc.
W pozostałych sytuacjach związanych z pojedynczymi
konfliktami warto pełnić rolę mediatora, a nie
sędziego. Rolą wychowawcy byłoby rozpoczęcie
tematu, otwarcie go, zapytanie każdej ze stron o to, jak
widzi sytuację, o pojawiające się emocje oraz o
możliwe proponowane rozwiązania.
Ważne przy omówieniu: jeśli problem zostanie rozwiązany - chwalimy uczniów. Nie zawsze jednak udaje
się rozwiązać konflikt, co także jest bardzo wychowawcze. Przecież w życiu tak to już jest, że nie udaje nam
się rozwiązywać niektórych sporów, nie zawsze jesteśmy w stanie się dogadać. Czasami nie można już
więcej zrobić i musimy wtedy zaakceptować taki stan rzeczy. Jest to bardzo trudne emocjonalnie, ale być
może po pewnym czasie sytuacja sama się rozwiąże.

2. Komunikat typu JA
Materiały: karteczki z opisanymi sytuacjami.
Przebieg ćwiczenia: Wprowadzamy teorię na temat komunikatu typu JA.

JA + UCZUCIA + FAKT = KOMUNIKAT TYPU JA
Rozdajemy uczniom karteczki z opisaną sytuacją i prosimy o napisaniu wypowiedzi zgodnie z podanym
„równaniem”. Każda osoba czyta swoją sytuację i zdanie na forum grupy. Jeśli jest taka koniczność
wskazujemy na elementy, które trzeba jeszcze dopracować. Często uczniowie zamiast nazywać konkretnie
emocje mówią „jest mi przykro” – warto dopytać jaka emocja za tym stoi.
Przykłady do pracy:
 Kolega nie zwraca pożyczonej książki. Co mógłbyś/mogłabyś powiedzieć, używając komunikatu
„Ja” (ja+uczucie+fakt)?
 Kolega po raz kolejny spóźnia się na omówione spotkanie. Co mógłbyś/mogłabyś powiedzieć,
używając komunikatu „Ja” (ja+uczucie+fakt)?
 Koleżanka przeszkadza ci w trakcie lekcji. Co mógłbyś/mogłabyś powiedzieć, używając komunikatu
„Ja” (ja+uczucie+fakt)?
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 Siostra zrobiła bałagan w twoim pokoju Co mógłbyś/mogłabyś powiedzieć, używając komunikatu
„Ja” (ja+uczucie+fakt)?
 Kolega mówi do ciebie po przezwisku, którego nie lubisz. Co mógłbyś/mogłabyś powiedzieć,
używając komunikatu „Ja” (ja+uczucie+fakt)?
 Koleżanka zdradza twoje sekrety. Co mógłbyś/mogłabyś powiedzieć, używając komunikatu „Ja”
(ja+uczucie+fakt)?
 Koleżanka nie dotrzymuje obietnicy. Co mógłbyś/mogłabyś powiedzieć, używając komunikatu „Ja”
(ja+uczucie+fakt)?
 Koleżanka krytykuje twój ubiór. Co mógłbyś/mogłabyś powiedzieć, używając komunikatu „Ja”
(ja+uczucie+fakt)?
 Kolega krzyczy na ciebie. Co mógłbyś/mogłabyś powiedzieć, używając komunikatu „Ja”
(ja+uczucie+fakt)?
 Kolega nie oddaje pożyczonej książki. Co mógłbyś/mogłabyś powiedzieć, używając komunikatu
„Ja” (ja+uczucie+fakt)?
 Kolega zniszczył twoje rzeczy. Co mógłbyś/mogłabyś powiedzieć, używając komunikatu „Ja”
(ja+uczucie+fakt)?
 Koleżanka przeszkadza ci w nauce. Co mógłbyś/mogłabyś powiedzieć, używając komunikatu „Ja”
(ja+uczucie+fakt)?
 Koleżanka bez pozwolenia bierze twoje rzeczy. Co mógłbyś/mogłabyś powiedzieć, używając
komunikatu „Ja” (ja+uczucie+fakt)?
Ważne przy omówieniu: podkreślenie, że wypowiadanie się za pomocą takiego komunikatu nie jest proste,
ale znacznie ułatwia komunikację. Wypowiadając się w ten sposób nikogo nie obrażamy, a jedynie
informujemy go o własnych odczuciach.
Proponujemy wprowadzić komunikat „ja”, jako „normę”, w której dzieci mówią o swoich odczuciach.
Wypowiedzi typu „Ty zawsze…, Ty nigdy…, Jesteś taki…” – są to tzw. komunikaty „ty”. Kiedy wyrażamy
swoje uczucia w tej formie, przenosimy odpowiedzialność za nie na drugą osobę, co wzbudza z jej strony
zrozumiały opór. Sposobem na asertywne, pozbawione ataku wyrażenie własnych emocji jest komunikat
„ja”. W komunikacie „ja” mówimy w pierwszej osobie: „Ja…”, mówimy o swoich uczuciach oraz
wskazujemy na konkretne zachowanie (fakt), które wzbudziło w nas te uczucia. Ważne jest, by mówić o
tym, co my sami czujemy, nie oskarżać, ani w żaden sposób nie oceniać drugiej osoby. Należy także
pamiętać, by wskazywać na konkretną sytuację, która wywołała w nas emocje, nie uogólniać np.
„zawsze…”, „nigdy…”.
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3.

Burza mózgów na temat emocji

Materiały: kartki, flamastry, długopisy, flipchart, kredki.
Przebieg ćwiczenia: burza mózgów na temat emocji – jak je wyrażać, by nikogo nie urazić, jak rozładować
napięcie związane z przeżywaniem trudnych emocji.
o

Pytanie do dzieci: Co możemy zrobić gdy jesteśmy w silnych emocjach?

1.

Faza „burzy mózgów” – zielone światło:

Dzieci, w fazie zielonego światła, wypisują w dwóch grupach jak najwięcej sposobów relaksowania się lub
rozładowania

emocji.

Następnie

czytamy

wypisane sposoby na forum.
2.

Faza – czerwone światło:

Wybieramy te sposoby, które są konstruktywne
oraz te, które działają niszcząco na nas lub na
nasze

otoczenie.

Podkreślamy

znaczenie

„dobrych” dla nas (konstruktywnych) sposobów
radzenia sobie z emocjami.
Końcowy

efekt

burzy

mózgów

w

formie

plakatu/mapy myśli lub innej może zawisnąć w
klasie, dzięki czemu dzieci będą mogły w razie
potrzeby odwoływać się do wymyślonych przez
siebie sposobów.
Stworzenie

plakatu/mapy

myśli

dotyczącej

konfliktu i sposobów jego rozwiązywania oraz tego, co nam pomaga rozwiązywać konflikt (np. nasze
nastawienie na to, że chcemy się dogadać, spokojny ton głosu, szansa dla każdej osoby na swobodne
wypowiedzenie się itd.).
Ważne przy omówieniu: plakaty można powiesić w widocznym miejscu, aby w razie potrzeby każdy mógł
z nich skorzystać.

4.

Ćwiczenie mediacji

Materiały: zbędne.
Przebieg ćwiczenia: proponujemy ćwiczenie występowania w roli mediatora w konfliktach klasowych.
Przypominamy to, czego uczniowie dowiedzieli się i ćwiczyli wcześniej (warto wcześniej przećwiczyć
Komunikat Typu JA, parafrazowanie, zadawanie pytań). Szczególnie ważne jest tu wyrobienie właściwej
postawy mediatora - osoby spokojnej, neutralnej, słuchającej i wyciszającej emocje stron konfliktu.
Mediator pomaga w wyrażeniu myśli, potrzeb i emocji, dlatego powinien być cierpliwy, nie może narzucać
własnych rozwiązań i ocen. Mediator jedynie pośredniczy między stronami, będąc strażnikiem ustalonych
przez nie zasad. Pomaga rozmówcom określić swoje potrzeby, zrozumieć się nawzajem i dojść do
25

zadowalającego wszystkich uczestników konfliktu rozwiązania. Pilnuje, aby każda ze stron miała
odpowiednią ilość czasu na wypowiedzenie się i aby wszystkie miały go po równo. Powstrzymuje
niepożądane wyrazy emocji, komunikaty „ty” (przenoszenie odpowiedzialności na drugą stronę). Podczas
jednej mediacji można zająć się jedynie jednym problem. Na przyjęte rozwiązanie muszą zgodzić się
wszystkie strony konfliktu.
Etapy mediacji:
1. Przedstawianie się mediatora.
2. Powiedzenie czym jest mediacja i jaki jest jej cel.
3. Pytanie o to, czy strony chcą uczestniczyć w mediacji – bez dobrowolnej zgody wszystkich stron nie
można prowadzić mediacji.
4. Ustalenie zasad mediowania (kontrakt), np. mówimy od siebie, nie obrażamy siebie nawzajem, słuchamy
siebie nawzajem.
5. Zdefiniowanie problemu. Mediator pyta każdą ze stron, w czym jej zdaniem tkwi problem. Ustalenie, co
dla kogo jest ważne – sformułowanie potrzeb.
6. Pytanie o możliwość rozwiązania – pojedynczo, skierowane najpierw do jednej, później do drugiej osoby.
7. Jeśli osoby dochodzą do porozumienia, mediator pyta każdą ze stron, czy to rozwiązanie jest dla niej/dla
niego satysfakcjonujące. Jeśli TAK, spisuje je i kończy mediację.
8. Jeśli strony nie dochodzą do porozumienia, próbują uzgodnić dalszą drogę
Ważne przy omówieniu: należy podkreślić, że
mediator jest:
- bezstronny;
- nie radzi i nie daje rozwiązań;
- zadaje pytania;
- parafrazuje.
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2.7

PROBLEM: kłopoty z radzeniem sobie ze stresem.
PROPOZYCJE ĆWICZEŃ: oddychanie przeponowe.

1. Oddychanie przeponowe i wyobraźnia
Materiały: zbędne.
Przebieg ćwiczenia: to ćwiczenie łączy korzyści relaksacyjne pełnego, naturalnego oddychania z
wartościami pozytywnej autosugestii. Połóż się płasko. Umieść dłonie na splocie słonecznym (miejsce
między dolnymi żebrami, tuż nad brzuchem) i przez kilka minut oddychaj w sposób naturalny. Wyobraź
sobie, że z każdym wdechem do twoich płuc wpływa strumień energii, który akumuluje się w splocie
słonecznym. Wyobraź sobie, że z każdym wydechem energia ta przepływa do wszystkich części Twojego
ciała. Spróbuj zobaczyć ten obraz oczami wyobraźni. Powtarzaj to codziennie przez 5 – 10 minut.
Ważne przy omówieniu: zapewnienie odpowiedniego, przestronnego miejsca do wykonywania ćwiczeń.
Każdy wykonuje zadanie w swoim tempie.

2. Krąg – moje sposoby na stres szkolny
Materiały: zeszyty, długopisy, flipchart, markery.
Przebieg ćwiczenia: prosimy o uczestników, aby usiedli w kręgu z zeszytami i długopisami. Na górze
strony piszą tytuł – Moje sposoby na stres szkolny. Po kolei każdy wymienia jedną rzecz, zachowanie, które
pomaga radzić sobie ze stresem w szkole: jakiś punkt oparcia w sobie, w otoczeniu, w innych ludziach,
przedmiotach, zjawiskach itp. Wszyscy, do których odnosi się dane stwierdzenie, zapisują je na swoich
kartkach, tworząc w ten sposób własne listy. Podsumowanie oraz dyskusja dotyczą pozytywnych i
negatywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.
Ważne przy omówieniu: podkreślenie, że wielu z nas w podobny sposób stara się radzić sobie ze stresem.
Warto zapisać może na dużej kartce wszystkie metody i zachęcić do korzystania z nich.
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STOWARZYSZENIE Q ZMIANOM
Od 2004 roku zajmujemy się pomocą psychologiczną oraz rozwojem umiejętności miękkich w polskiej
oświacie. Współpracujemy z profesjonalna kadrą trenerów i psychologów. Nasi współpracownicy to osoby z
wykształceniem psychologicznym, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi oraz w prowadzeniu zajęć
metodami aktywnymi.
Prowadzimy także warsztaty dla nauczycieli, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat pracy. Są one
prowadzone metodami aktywizującymi i skupiają się na rozwoju umiejętności pracy z grupą. Wyposażają
pedagogów w wiedzę na temat asertywności, wzmacniając ich pewność siebie. Ich długość i zakres są
dostosowywane do potrzeb danej placówki.
Większość zajęć prowadzimy dla stałych, zadowolonych z naszej pomocy placówek oświatowych.

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.
Pomagamy im rozwinąć skrzydła poprzez:

Pracujemy w obszarach:


komunikacja interpersonalna;



inteligencja emocjonalna;

 gry edukacyjne;



samodzielne myślenie i kreatywność;

 ćwiczenia ruchowe;



radzenie sobie ze stresem;

 pobudzanie do myślenia;



motywacja do nauki i sposoby uczenia się;



rozwiązywanie konfliktów;



wzmacnianie samooceny;



aktywizacja obywatelska;

 indywidualne podejście;
 autorskie programy edukacyjne ;

 wzmacnianie osobistych zdolności;
 zachęcanie do wspólnego działania;

Zapraszamy do współpracy!
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
ul. Zorzy 26 A/5
04 - 639 Warszawa
biuro@qzmianom.org
www.qzmianom.org
Powyższa publikacja powstała w ramach projektu „Innowacyjne
Programy Wychowawcze”, współfinansowanego przez Urząd
Miasta Stołecznego Warszawa
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