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Publikacja powstała w ramach projektów Szkoła z Dobrym Klimatem i
Ja - Młody  Obywatel realizowanych przez Stowarzyszenie Q Zmianom i
współfinansowanych ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawa.
Podsumowuje ona roczną pracę psychoedukacyjną w klasach
uczestniczących we wspomnianych dwóch projektach. Tematy, które
poruszymy w publikacji, czyli przede wszystkim współpraca i
kompetencje emocjonalno-społeczne, uznaliśmy za szczególnie warte
omówienia w kontekście naszej rocznej pracy w warszawskich szkołach.
Zauważyliśmy, że te dwie umiejętności ucierpiały najmocniej w okresie
odizolowania od rówieśników w okresie nauki zdalnej związanym z
zagrozeniem SARS-CoV-2 i wymagają szczególnego zaopiekowania.  

Treści zawarte w publikacji kierujemy do Państwa - dorosłych - którym
zależy na efektywnym i podmiotowym wychowaniu dzieci oraz
wspieraniu ich w rozwijaniu samodzielności, regulacji w sytuacji
napięcia oraz poczucia sprawczości w grupie. Czytelnicy znajdą tu
odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące tego, jakie
umiejętności społeczne warto wzmacniać u dzieci we wczesnych latach
nastoletnich, aby mogły rozwinąć swój potencjał w przyszłości.
Odniesiemy się zatem do potrzeb emocjonalno-społecznych człowieka
oraz postaw dorosłych, bowiem te dwa czynniki stanowią w dużej
mierze o bezpiecznym i szczęśliwym dorastaniu. Listę badań, do których
będziemy się odnosić znajdziecie Państwo w części "Przeczytaj dalej...".
Oprócz wiedzy teoretycznej popartej faktami naukowymi znajdziecie
Państwo w tej publikacji nowoczesne psychologiczne podejścia do
wzmacniania wspomnianych wcześniej umiejętności oraz kilka ćwiczeń
wzmacniających współpracę, które można wykorzystać, np. na
godzinach wychowawczych. 

Zapraszamy zatem do lektury!
Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom

WSTĘP
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Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” opiera się na założeniu, że dobry klimat aa
w szkole jest fundamentem, na którym można budować poczucie
bezpieczeństwa w społecznościach szkolnych. Fundament ten pozwala
zmniejszać ryzyko występowania przemocy fizycznej, psychicznej   i
cyberprzemocy. W projekcie pracujemy z uczniami i uczennicami warszawskich
szkół podstawowych, ich rodzicami i wychowawcami oraz całą społecznością
szkolną. Poprzez szereg zróżnicowanych działań wspieramy szkolną społeczność
w rozwijaniu i utrwalaniu kompetencji społecznych oraz samoregulacji w obliczu
napięcia, dając uczniom i uczennicom doświadczenie dobrej współpracy oraz
stwarzając przestrzeń do integracji w warunkach innych niż lekcja lub przerwa. 
Projekt prowadzimy przez cały rok szkolny i obejmujemy swoim działaniem klasy
IV-VII, ich wychowawców oraz rodziców. 

“Ja - Młody Obywatel” to projekt edukacji obywatelskiej dla uczniów i uczennic
warszawskich szkół podstawowych realizowany przez Stowarzyszenie Q
Zmianom i współfinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Podczas
warsztatów przeprowadzanych w szkołach staramy się budować w młodych
Obywatelach i Obywatelkach poczucie sprawczości i wzbudzić w nich poczucie
odpowiedzialności za społecznie ważne sprawy. Wierzymy, że edukacja
powinna opierać się na zasadach WSPÓŁPRACY, a nie rywalizacji, dlatego
podczas warsztatów proponujemy młodzieży ćwiczenia, które wzmacniają w
nich tę kompetencję. Przy okazji, wzmacniamy RELACJE między członkami grupy,
a efektem tego są niesamowite DZIAŁANIA, czyli projekty społeczne, które
stworzyła sama młodzież przy wsparciu opiekunek projektów.

O PROJEKTACH

Projekty oraz wydanie publikacji współfinansuje Biuro
Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa.
www.edukacja.warszawa.pl
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CZĘŚĆ 1.

KOMPETENCJE
PRZYSZŁOŚCI



ciekawość, 
wyobraźnia, 
odporność (rezyliencja), 
wizja, 
pewność siebie,
umiejętność samoorganizowania się,
współpraca. 

Badania, do których odwołuje się publikacja OECD (2015)
Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional
Skills wskazują, że aby poradzić sobie z wyzwaniami
przyszłości młodzież powinna rozwinąć takie umiejętności
jak:

Warto też, by młodzież pracowała nad poszanowaniem dla
pomysłów, perspektyw i wartości innych osób oraz umiała
radzić sobie z błędami, ale również z dbałością osiągała
rozwój, nawet wbrew trudnościom. Z wielu badań wynika
również, że w przyszłości ludzie powinni starać się rozwijać
w sobie świadomość lokalnych i globalnych wyzwań. 

1. KOMPETENCJE
PRZYSZŁOŚCI
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W ramach projektu Edukacja 2030 stworzonego przez
OECD* zidentyfikowane zostały trzy podstawowe kategorie
kompetencji, które prezentują rosnącą potrzebę, aby młodzi
ludzie wykazywali się w przyszłości innowacyjnością,
odpowiedzialnością oraz świadomością. 
Te kompetencje to:

            Kreowanie nowych wartości

            Godzenie napięć i dylematów

            Branie odpowiedzialności za działania

Warto zauważyć, że wyzwania, które staną przed
najmłodszymi pokoleniami, będą różnić się od wyzwań
znanych naszej generacji dorosłych i młodych dorosłych. Już
fakt dorastania w świecie przepełnionym danymi pokazuje,
w jak odmiennym świecie żyją pokolenia z dekady na
dekadę. To, co było ważne i potrzebne nam, nie musi mieć
aż tak dużego przełożenia we współczesności naszych
dzieci (i odwrotnie). 

*Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
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Skoro najbardziej pewna w życiu jest zmiana, może warto
by było zastanowić się nad tym, co starsze pokolenia mogą
zaoferować tym młodszym? Warto do odpowiedzi na to
pytanie podejść w sposób obiektywny, odłożyć na bok
własne doświadczenia dojrzewania i z pełną świadomością
wyzwań, z którymi nawet dorośli miewają w życiu trudności
zapytać siebie:

“W jakie życiowe kompetencje chciał(a)bym, aby było
wyposażone moje dziecko za 20 lat?” 

Czy ma to być człowiek podporządkowany i ugodowy,
dbający o strukturę i utrzymujący na co dzień status quo? 

Jeśli zależy nam, aby dzieci i młodzież odgrywały aktywną
rolę w różnych wymiarach życia, musimy pamiętać, że będą
one poruszać się w warunkach niepewności oraz
funkcjonować w wielu kontekstach (rodzina, lokalna
społeczność, region, kraj, nacja, świat) i rzeczywistościach.
Obecnie dzieci i młodzież żyją i rozwijają się równolegle w
dwóch środowiskach - realnym i wirtualnym. Możliwość
uczestniczenia z dziećmi w rzeczywistości wirtualnej jest
bardzo ograniczona, co dodatkowo zachęca do rozwijania
w nich samodzielności, poczucia własnej wartości i
skuteczności. 

2. ROLA DOROSŁEGO W
KSZTAŁTOWANIU
UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA
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Żadne działanie w najlepszej wierze nie przyniesie
korzystnych rezultatów ani dla dziecka, ani dla relacji
rodzinnych, jeśli oczekiwania będą przekraczać możliwości
rozwojowe młodego człowieka. 

Ponadto osiągnięcie wymienionych wyżej kompetencji
wymaga od dorosłych postawy konsekwentnej i
wspierającej. Od dzieci z kolei uczestniczenia w sytuacjach,
które stworzą okazję do radzenia sobie z trudnymi
emocjami oraz napięciem w ciele i umyśle. 

W niniejszej publikacji będziemy zatem
promować postawę 

OPIEKUNA-TOWARZYSZA, 
a więc takiego dorosłego, który daje
dziecku szansę rozwijania jego
kompetencji samodzielnie, ale jest obecny
w tym procesie dojrzewania, którego
nieodłącznym elementem jest i będzie
popełnianie błędów, ponoszenie
konsekwencji własnych decyzji oraz trudne
emocje. To, co w takich sytuacjach daje
dziecku siłę w postaci poczucia własnej
skuteczności oraz pewności siebie
psychologia upatruje w zaspokajaniu przez
opiekunów potrzeby przynależności.
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Jednym z ważniejszych elementów w kontekście uczenia się
społecznego jest uczenie się nieformalne. Uczenie się
nieformalne, obejmujące szereg zajęć nadprogramowych,
szczególnie obywatelskich i kulturalnych, wiąże się z
pozytywnymi rezultatami szkolnymi, społecznymi i
obywatelskimi uczniów. Uczestniczenie w działaniach
artystycznych i prospołecznych, częściej pozytywnie
oddziałuje na tożsamość i pewność siebie dziecka. Uczenie
się nieformalne opiera się na dostępności pozaszkolnych
zajęć społecznych (angażujących na przykład społeczność
lokalną lub społeczność w obrębie zainteresowań dziecka,
np. sportową). Jest zatem związany z poziomem zasobów
społeczności i cechami, takimi jak status społeczno-
ekonomiczny i wartości rówieśnicze. 

Ponadto sieci społeczne tworzące się pomiędzy rodzicami
mogą wpływać na jakość i intensywność nieformalnych
możliwości uczenia się przez ich podopiecznych. Warto
zauważyć, że wpływ kultury oraz tradycji ma bardzo duże
znaczenie w prawidłowym rozwoju dzieci. 

3. ZNACZENIE UCZENIA
SIĘ W KONTEKŚCIE
POZASZKOLNYM
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Psychologowie twierdzą, że sieci przyjaciół rodziców mogą
być skutecznym zasobem sąsiedzkim do kształtowania
kompetencji społeczno-emocjonalnych. Inni rodzice mogą
nie tylko zapewnić bezpośrednie wsparcie społeczned  i
informacje dla rodziców, ale także pomóc wzmocnić
pożądane normy i zachowania.

Edukacja nieformalna oraz
pozaformalna mogą być kluczem do
tego,  aby rozwijać w najmłodszych
pokoleniach umiejętności, które dla
formalnej edukacji nie są
pierwszorzędnym celem. Radzenie
sobie z porażką, samoregulacja,
motywowanie siebie i innych do
pracy czy współpraca to umiejętności,
które możemy wzmacniać w
najmłodszych i które będą ich
wspierać na ścieżce edukacyjnej, jak i
w sytuacjach pozaszkolnych, a w
przyszłości w sytuacjach zawodowych
i prywatnych. 
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CZĘŚĆ 2.



UMIEJĘTNOŚĆ,
KTÓRA SIĘ OPŁACA - 

WSPÓŁPRACA



zdolność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
umiejętność motywowania siebie i innych,
odpowiedzialność, 
umiejętność wyrażania własnych potrzeb, 
umiejętność słuchania i przyjmowania pomysłów innych, 
zaufanie.

Współpraca oznacza zdolność do tworzenia więzi i
współdziałania z innymi na rzecz osiągania wspólnych
celów, wykonywania zadań lub wspólnego rozwiązywania
problemów. Jest to jedna z kompetencji społecznych, która
pomaga nam efektywnie działać w świecie pełnym wyzwań.
 
Składają się na nią: 

Współpraca to umiejętność, która była niezbędna naszym
prapraprzodkom. Z perspektywy psychologii ewolucyjnej,
grupy, które lepiej ze sobą współpracowały, miały większe
szanse na przetrwanie. 

1. WSPÓŁPRACA 

“Chcesz iść szybko, idź sam. 
Chcesz iść daleko, idź z innymi.”

- afrykańskie przysłowie
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W dzisiejszych czasach, pomimo że żyjemy w kulturze
indywidualistycznej i sprawnie potrafimy poruszać się w
świecie jako jednostka, umiejętność współpracy jest równie
ważna. Pracodawcy przy zatrudnianiu nowych pracowników
zwracają uwagę nie tylko na ich wiedzę, wykształcenie i
doświadczenie, ale również kompetencje miękkie, w tym
umiejętność pracy w zespole. We współczesnej  pracy
fundamentalne znaczenie ma fakt, że każdy posiada tylko
część informacji czy wiedzy fachowej potrzebnej do
wykonania zadania, a cel osiągany jest dzięki staraniom i
pracy wielu ludzi, którzy potrafią ze sobą efektywnie
współpracować. 

Eksperci są zgodni co do tego, że kompetencje społeczne
będą jeszcze bardziej pożądane na rynku pracy w
przyszłości. Sprostanie globalnym wyzwaniom, takim jak np.
kryzys klimatyczny, również będzie wymagało współpracy w
różnych obszarach, zarówno od przywódców, organizacji,
społeczeństw, jak i poszczególnych osób. Dlatego warto
dołożyć starań, aby obecnie kształtować umiejętność
współpracy w najmłodszych pokoleniach. Umiejętności
społeczne, w tym umiejętność współpracy, nabywamy
poprzez pozytywne życiowe doświadczenia. Jako rodzice,
nauczyciele_ki i edukatorzy_ki mamy szansę na tworzenie
sytuacji, które mogą wzmacniać w młodych ludziach
umiejętność współdziałania. 
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Pomimo że umiejętność współpracy była wysoko ceniona
przez członków pierwotnych plemion, to nie wyssaliśmy jej z
mlekiem matki. Umiejętności, które składają się na zdolność
współpracy w grupie kształtują się poprzez socjalizację -
pozytywne doświadczenia w środowisku rodzinnym,
szkolnym i rówieśniczym. W tradycyjnej klasie, gdzie metody
pracy opierają się jednak głównie na podejściu
rywalizacyjnym (porównywaniu się z innymi) i uczeniu się
indywidualnym, trudno o pozytywne doświadczenia
związane ze współpracą. (Bąbka, 2021). 

Według badań Dariusza Dolińskiego, polskiego profesora
psychologii, rywalizacja może prowadzić do szeregu
negatywnych skutków. Są to między innymi: obniżona
motywacja wewnętrzna (bo ludzie, zamiast działać dla
przyjemności, zaczynają działać po to, by okazać się
lepszymi od innych), zagraża poczuciu własnej wartości
(działanie, by okazać się lepszym od innych, stawia wartość
własnego ja w centrum uwagi, przy czym struktura sytuacji
rywalizacyjnych jest zwykle taka, że wygrywa tylko jedna
osoba, a pozostałe przegrywają) oraz rodzi nieufność,
niechęć i wrogość do innych, ponieważ negatywne myślenie
o innych i działalność na ich szkodę jest często warunkiem
wygranej.

2. WSPÓŁPRACA VS.
RYWALIZACJA  
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Ponadto, według profesora Dolińskiego sytuacje
rywalizacyjne mogą nasilać lęk i inne objawy stresu.
Młodzież zachęcana do rywalizacji cechuje gorsze
wskaźniki zdrowia psychicznego takich jak: skłonności
depresyjnych, neurotyczności i wrogości do innych. 

Badacze są zgodni, że o ile rywalizacja podnosi poziom
wykonania w prostych zadaniach motorycznych, jednak we
wszystkich pozostałych, w szczególności wymagających
twórczości, do lepszych wyników prowadzi współpraca lub
działanie indywidualne. 

(Przeczytaj więcej: CZŁOWIEK WŚRÓD LUDZI Zarys psychologii społecznej seria: Wykłady
z Psychologii, t. 8, B. Wojciszke)
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W kontraście do powyższych danych prezentujemy korzyści,
które płyną z programów nauczania we współpracy.
Trwające 13 lat badania przeprowadzone przez Vermette
wykazały, że uczniowie biorący udział w programach
nauczania nastawionych na współpracę częściej prezentują
zachowania kooperatywne również po ich zakończeniu. Co
więcej, u wielu z nich wzrasta poziom predyspozycji
poznawczych. U młodzieży zaobserwowano:

3. KORZYŚCI ZE
WSPÓŁPRACY

1. Większą tolerancję, więcej zachowań
wspomagających i koleżeńskich.

2. Większy poziom zrozumienia i tolerancji
wobec osób niepełnosprawnych.

3. Wzrost poczucia własnej wartości.

4. Wyższy poziom zadowolenia z uczenia się.

5. Większe zdolności rozwiązywania
problemów i bardziej złożone strategie
poznawcze podczas uczenia się.
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Nie ulega wątpliwości, że dobrostan psychofizyczny ma
istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju człowieka,
dlatego też warto wzmacniać postawy oparte na
współpracy i uważnie podchodzić do oceniania efektów,
postępów i procesów, w jakie zaangażowani są młodzi
ludzie tak samo w szkolnej ławce, jak i w kontekście
społecznym. W następnym podrozdziale przedstawimy
jedną z metod, która zastosowana w środowisku szkolnym,
jest okazją do wzmacniania w uczniach umiejętności
współpracy. 

(Przeczytaj więcej: J., Kołodziejczyk, K., Salamon-Bobińska, N., Karaszewski, S., Bobula,
Nauczanie Kooperatyne (Uczenie się we współpracy) W: Mazurkiewicz, G. (2014).
Edukacja jako odpowiedź: odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie.

6. Lepsze zapamiętywanie i przekazywanie
skomplikowanego materiału.

7. Lepsze posługiwanie się technologią
komputerową.

8. Lepsze rozumienie tekstu, lepsze pisanie i
kształtowanie swojej werbalnej wypowiedzi.
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Nauczanie kooperatywne, nazywane także nauczaniem we
współpracy stanowi ustrukturyzowany sposób uczenia
oparty na współpracy, w którym wykorzystuje się pracę w
zespołach i uczenie się z pomocą rówieśników. To cały
zespół jest odpowiedzialny za postępy w nauce, a
uczniowie są nagradzani indywidualnie lub jako grupa.
Kooperatywna struktura zadania charakteryzująca się tym,
że zespół, aby zrealizować postawione przed nią zadania,
może lub musi współpracować, aby osiągnąć wspólny cel. 

4. JAK WZMACNIAĆ
UMIEJĘTNOŚĆ
WSPÓŁPRACY?

“Gdy interesy jednostki i interesy grupy są
ze sobą zgodne, bezpośrednia

współpraca przynosi o wiele większe zyski,
niż jednostka byłaby w stanie

wypracować na własną rękę.” 
 

- Michael Tomasello,
 amerykański psycholog rozwojowy
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Jedna z metod nauczania kooperatywnego uczenia
strukturalizuje naukę w trzech krokach: 

MYŚLEĆ 
(samodzielne opracowanie materiału, które
pozwala na zdobycie własnego doświadczenie
w danym zakresie)

WYMIENIAĆ 
(porównanie i omówienie w grupach efektów
swojej pracy, dyskusja w tzw. grupach
eksperckich - zespołach, które zdobyły wiedzę
na dany temat)

PRZEDSTAWIAĆ 
(przedstawienie w klasach efektów swojej
pracy, przedyskutowanie zagadnienia,
omówienie.)
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Taka forma pracy w zespole podnosi
własne zaangażowanie uczniów i wspiera

relacje społeczne oraz efektywność
małych grup. 

Uczniowie samodzielnie przedstawiają efekty swojej pracy
całej klasie, dlatego też w pierwszej kolejności muszą
opanować i przywołać efekty nauki, co wzmacnia i utrwala
w nich wyniki tego czego się nauczyli i co zdobyli jako
doświadczenie w trakcie pracy najpierw indywidualnej, a
potem grupowej. Ten, kto ma przekazać coś innym (wiedzę,
informację, doświadczenie), sam w pierwszej kolejności musi
to opanować.
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portfolio, 
obserwacja, 
samoocena, 
ocena koleżeńska. 

           A co z ocenami? 

Uczenie kooperatywne stwarza wiele możliwości
alternatywnych form oceniania uczniów takich jak: 

Zamiast oceny numerycznej nauczyciel_ka lub sami
uczniowie i uczennice udzielają informacji zwrotnej
dotyczącej osiągniętych wyników, postępów w pracy oraz
całego procesu uczenia. Ocena koleżeńska i samoocena
pozwalają nauczycielom lepiej poznać uczniów oraz
zrealizować ważne cele wychowawcze i dzięki temu lepiej
przygotować uczniów do dorosłego życia. Ponadto takie
oceny opierają się na faktach, a nie ogólnym wrażeniu oraz
pozwalają śledzić proces, a nie sam efekt uczenia się.

Dzięki takiemu podejściu nauczyciel_ki mogą zwrócić
uwagę na umiejętności myślenia ucznia czy uczennicy, a
nie tylko ilość przyswojonego materiału. 
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członko wie grupy są zmęczeni;
grupa jest mało spójna;
zadanie spostrzegane jest jako nudne;
zadanie spostrzegane jest jako niezbyt istotne 
zadanie jest łatwe do wykonania;
członkowie grupy są mało zaangażowani w wykonanie
zadania;
nie da się stwierdzić, jaki wysiłek wkłada każdy z
członków ze społu;
nie ma jasnych standardów wykonania zadania;
perspektywa czasowa wykonania zadania jest długa;
jednostka przekonana jest, że jej indywidualny wkład ma
małe znaczenie dla wykonania zadania

Jeśli zdecydujemy się na wypróbowanie nauczania
kooperatywnego, warto podkreślać indywidualny wkład
każdego z członków grupy. W psychologii społecznej znane
jest zjawisko próżniactwa społecznego, które polega na
zmniejszeniu wkładu jednostki w sytuacji działania w grupie,
w porównaniu do działania indywidualnego. 

Próżniactwo społeczne nasila się wtedy, gdy: 

5. UWAGA! -
PRÓŻNIACTWO SPOŁECZNE
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określ cel zadania, ale również cel uczenia się tego
zakresu materiału

upewnij się, że każda osoba w grupie dobrze rozumie
rolę, jaką odgrywa jej zaangażowanie i wkład w efekty
wspólnych działań.

zaproponuj listę pytań na które uczniowie i uczennice
mogliby w swojej pracy odpowiadać

sprawdź czy polecenie jest jasne i młodzież wie od
czego zacząć działania, a następnie upewnij się, że
czują się na siłach, aby to zrobić.

Jak więc można mu zapobiegać? 
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Szkoła jest świetnym środowiskiem, aby ćwiczyć
umiejętności pracy w grupie. Z naszych obserwacji wynika
jednak, że w systemie szkolnym brakuje często czasu, aby
poświęcić go na wnikliwy rozwój umiejętności współpracy,
co sprawia, że w praktyce uczniowie polskich szkół nie mają
wielu okazji, aby rozwijać tę kompetencję.  

Z naszego wieloletniego doświadczenia pracy z grupami w
wieku szkolnym wiemy, że młodzież chętnie podejmuje się
wspólnych działań, chociaż w niektórych klasach należy
najpierw wypracować zasady dobrej współpracy.

Gdy pytamy grupy młodych osób: co pomaga Wam ze sobą
współpracować? – często pada pięć poniższych zasad,
którymi postanowiliśmy się podzielić. Potwierdzenie ich
skuteczności znaleźliśmy też w wielu źródłach.

6. WSPÓŁPRACA 
W SZKOLE
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PIĘĆ ZASAD DOBREJ WSPÓŁPRACY W SZKOLE:

         1. Atmosfera życzliwości i wzajemny szacunek

Współpraca i współdziałanie prowadzą do tworzenia więzi
wśród członków grupy, jak też wzmacniają ich poczucie
tożsamości z zespołem, co zapewnia trwałość grupy i jej
sprawne funkcjonowanie na rzecz osiągania wspólnych
celów. Czy to oznacza, że musimy się lubić, żeby ze sobą
współpracować? Wzajemna sympatia członków grupy może
ułatwiać współpracę, ale nie jest warunkiem koniecznym. To,
co do efektywnej współpracy jest niezbędne to wzajemna
życzliwość oraz otwartość, która oznacza, że możemy mieć
różne zdania czy potrzeby.

         2. Motywacja zespołu

Motywacja zespołu ma ogromne znaczenie. Jeśli członkom
grupy zależy na osiągnięciu wspólnych celów i jeśli się w to
głęboko angażują, wtedy pracują lepiej. Cel powinien być
jasny i atrakcyjny dla wszystkich członków grupy.
Świętowanie wspólnie osiągniętego celu buduje w zespole
motywację do dalszego wspólnego działania.
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          3. Słuchamy siebie nawzajem

W przypadku pracy zespołowej każdy pomysł ma znaczenie.
Grupa zyskuje na tym, że składa się z różnych osób, które
mogą wnieść do zespołu różnorodne umiejętności, wiedzę
czy pomysły. Aby najlepiej wykorzystać wspólny potencjał,
członkowie grupy powinni dawać sobie przestrzeń na
wysłuchanie siebie nawzajem. Warto pamiętać, że w
młodszych klasach umiejętność hamowania reakcji (czyli np.
powstrzymywania się od mówienia, gdy mówi ktoś inny) jest
jeszcze trudna do osiągnięcia, ale warto próbować,
ustalając kolejkę mówiących.

         4. Ludzie, którzy się znają

Wiemy już, że aby ze sobą współpracować nie musimy
koniecznie się lubić. Jednak jeżeli dobrze się znamy, łatwiej
jest nam ze sobą wspólnie działać. Przed rozpoczęciem
współpracy, warto poświęcić czas na to, aby osoby
działające w grupie dobrze się poznały. Jest to okazja do
budowania pozytywnych więzi, a także szansa na to, żeby
się dowiedzieć, co członkowie grupy lubią robić, jakie mają
umiejętności, czego definitywnie nie chcą robić. Jest to
ważne, ponieważ gdy znamy swoje mocne strony i
upodobania, łatwiej jest podzielić zadania i tym samym
zadbać o komfort i efektywność wspólnego działania.
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         5. Zaangażowanie jednostki i wszystkich

W psychologii społecznej znane jest zjawisko próżniactwa
społecznego, czyli efekt zmniejszenia wysiłku wkładanego
przez osobę w aktywność wykonywaną wspólnie z innymi.
Aby działać skutecznie jako grupa, warto doceniać to, co
wnosi do zespołu każda osoba i podkreślać jej wpływ na
efekt końcowy zadania. Żeby wszyscy członkowie grupy byli
zaangażowani we wspólny proces, warto zadbać o
sprawiedliwy podział zadań a zmuszanie członków grupy do
zajmowania się tym, czego nie lubią lub w co nie wierzą,
często przynosi odwrotny efekt.

  Specjaliści od zasobów ludzkich
(HR) i rekrutacji zgodnie prognozują,
że umiejętność współpracy jest jedną
z kompetencji, która będzie
wymagana przez pracodawców. Już
teraz umiejętność współpracy
pojawia się coraz częściej w
wymaganiach formułowanych przez
rekruterów w ogłoszeniach o pracę.
Osoby, które nie będą w stanie
odnaleźć się w nowych zespołach,
mogą spotkać się z ryzykiem
częstych zmian pracy, kiepskiej
atmosfery pracy, a także z mniejszą
chęcią angażowania się.
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W poprzednich podrozdziałach staraliśmy się udowodnić,
dlaczego warto wzmacniać umiejętność współpracy w
szkolnych grupach. Szkoła może być miejscem, która
wyposaży młodych ludzi w umiejętności miękkie, które będą
od nich wymagane na rynku pracy. Wiemy, że zwłaszcza w
starszych klasach może być to wyzwanie, ponieważ przed
młodzieżą stają coraz trudniejsze wyzwania w postaci
egzaminów i trudno jest wygospodarować czas na
dodatkowe aktywności. Warto jednak poświęcić kilka lekcji
na rozwijanie wśród uczniów kompetencji związanych ze
współpracą, ponieważ umiejętności, które zdobędą na
podstawie pozytywnych doświadczeń współdziałania w
klasie, mogą procentować dla nich w przyszłości.

Za chwilę przedstawiamy kilka scenariuszy ćwiczeń
zespołowych, które pozwolą klasie doświadczyć pozytywnej
współpracy. 

7. ĆWICZENIA
PRAKTYCZNE
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        1. Węzeł gordyjski 

Materiały: ewentualnie przepaski na oczy, ale nie są
konieczne
Cel: współpraca, integracja
Wiek: 5+
Czas: 5-15 minut

Instrukcja:Uczniowie stoją w kole, a następnie podchodzą
do środka koła. Prosimy ich o zamknięcie oczu i
wyciągnięcie rąk do przodu. Zamykają oczy, a my łączymy
ich dłonie z dłońmi innych kolegów i koleżanek. W ten
sposób powstaje węzeł gordyjski. Prosimy o otwarcie oczu i
rozwiązanie węzła bez puszczania swych dłoni.

Wskazówki: Uczniowie i uczennice mogą już na samym
początku zamknąć oczy lub spróbować zrobić całe
ćwiczenie z zamkiętymi/przepasanycmi oczami. Będzie
jeszcze trudniej jeśli osoby uczestniczące w zabawie
skrzyżują dłonie, zanim złapią dłoń kolegi lub koleżanki. Grę
można powtarzać kilkakrotnie, ponieważ za każdym razem
splot rąk będzie inny. 
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          2. Ja i …

Materiały: kartki i długopisy dla każdej osoby z klasy.
Cel: odnajdywanie cech wspólnych między osobami z klasy.
Wiek: 7+
Czas: 20-50 minut

Instrukcja: Uczniowie mają za zadanie podejść do każdej
osoby z klasy i podczas rozmowy znaleźć jedną cechę,
zainteresowanie, umiejętność, które ich łączą. Gdy ją 
 znajdą, zapisują ją na kartce obok imienia osoby, z która
rozmawiały. Gdy wszyscy zakończą zadanie, przedstawcie
je na forum grupy. Niech każda osoba opowie, co ją łączy z
osobami, z którymi rozmawiała lub opowie o wybranych (np.
co było ciekawe, zabawne, niespodziewane). 

Wskazówki: Warto podkreślić, żeby zwracać uwagę na te
cechy, które są niewidoczne np. przyzwyczajenia, hobby,
uzdolnienia, itp.). Unikajmy rozmów o innych osobach, aby
uniknąć sytuacji w której uczniowie mówią, że cechą, która
ich łączy to przykładowo “brak sympatii do osoby X”.
Dobrze jest przygotować listę osób z klasy, tak żeby każdy
miał okazję porozmawiać z każdym. Można ustalić, że na
rozmowę z jedną osobą mamy 1 minutę - jeżeli cechę
wspólną uczniowie znajdą szybciej, mogą spróbować
poszukać innych rzeczy, które je łączą. 

Wersja online: rozdziel uczestników do 2-osobowych pokoi.
Każdy ma minutę na rozmowę z jedną osobą, a po minucie
zostaje przeniesiony do pokoju z kolejną osobą z klasy. 
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            3. Wywiad z partnerem

Materiały: kartki i długopisy
Cel: Integracja
Wiek: 8+
Czas: 45 minut

Instrukcja: Grupę dzielimy na pary, które następnie mają
czas (około 10-15 minut) na przeprowadzenie ze sobą
nawzajem wywiadu. Mogą przy tym robić notatki.
Następnie każdy przedstawia całej grupie swojego
partnera lub partnerkę. Uczniowie mogą skorzystać z
przykładowych pytań lub wymyślić własne tematy rozmów.
Nasze propozycje pytań to:

1.   Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z ostatnich
wakacji?
2.   Wyobraź sobie, że wygrywasz milion złotych w totolotku.
Na co przeznaczyłabyś/przeznaczyłabyś nagrodę?
3.   Kto jest twoim najlepszym przyjacielem?
4.   Jakie miejsce na świecie najbardziej
chciałbyś/chciałabyś odwiedzić?
5.   Co zazwyczaj poprawia ci humor gdy jest ci smutno?
6.   Jaki tytuł nosi najciekawszy film, który ostatnio
obejrzałaś/obejrzałeś?
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7.   Gdzie chciałbyś/chciałabyś kontynuować naukę w
szkole średniej?
8.   Jaki przedmiot w szkole przynosi ci najwięcej trudności,
a jaki jest dla ciebie łatwy?
9.   Gdybyś mógł/mogła wybrać swoją super moc, co byś
wybrał/a – podróże w czasie czy przestrzeni i dlaczego?
10. Co najbardziej lubisz robić w czasie wolnym od szkoły?
11. Kto jest dla ciebie największym przykładem do
naśladowania i dlaczego?
12. Jak według ciebie wyglądałaby idealna szkoła?

Wskazówki: Warto zadbać, aby pary były złożone z osób,
które na co dzień nie mają ze sobą wiele interakcji, w tym
celu można zastosować np. losowanie. Wariantem tej gry
jest sytuacja, w której wychowawca/wychowawczyni zbiera
wszystkie, kartki (ważne, żeby nie były podpisane imionami)
i odczytuje je na forum klasy. Zadaniem nauczyciela/ki lub
całej grupy jest odgadnięcie do kogo należą opisy. 

Wersja online: rozdziel uczestników na 2-osobowe pokoje
na 10 minut. Po 10 minutach wszyscy wracają na spotkanie
główne, gdzie następuje prezentacja osób.
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CZĘŚĆ 3.



ROZWÓJ KOMPETENCJI 

EMOCJONALNO-
SPOŁECZNYCH

https://docs.google.com/document/d/1lWjk7DlxX10MkxEqDHmp1iT8mL7-lki4TGIeDiQmy1g/edit#heading=h.4j8mv62whueh
https://docs.google.com/document/d/1lWjk7DlxX10MkxEqDHmp1iT8mL7-lki4TGIeDiQmy1g/edit#heading=h.4j8mv62whueh
https://docs.google.com/document/d/1lWjk7DlxX10MkxEqDHmp1iT8mL7-lki4TGIeDiQmy1g/edit#heading=h.4j8mv62whueh


Te słowa powiedział na konferencji TED w 2015 roku Robert
Waldinger, IV kierownik prawdopodobnie jednych z
najdłużej trwających badań nad życiem ludzi na świecie.
Tym samym zwrócił nam uwagę na to, co jest w życiu
naprawdę ważne i co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.
Umiejętność budowania głębokich relacji z innymi ludźmi
rozwija się w ciągu życia dzięki wszelkim kontaktom
międzyludzkim. Człowiek uczy się bycia z innymi nie tylko
przebywając w towarzystwie czy tworząc grupę lub zespół,
ale również poznając zasady i normy panujące między
ludźmi. 

1. CO SPRAWIA, ŻE DZIECKO
WYRASTA NA SZCZĘŚLIWEGO
I SAMODZIELNEGO
DOROSŁEGO I JAK GO W TYM
WSPIERAĆ?

"Ludzie bardziej związani z rodziną,
przyjaciółmi czy społeczeństwem są

szczęśliwsi, fizycznie zdrowsi i żyją
dłużej niż ci, którzy nie utrzymują

takich kontaktów"
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Należy również zaznaczyć szeroki i bardzo istotny wpływ
kultury i tradycji w aspekcie rozwoju społecznego. Mniejsze
lub większe społeczności, takie jak rodzina czy zespół
klasowy modelują zachowania ich członków. Dziecko w toku
rozwoju uczestniczy w coraz to większej liczbie grup
społecznych i jednocześnie uczy się tego, co jest stałe, a co
zmienne i co odróżnia JEGO grupę od innych grup.
Przykładem może być uczestniczenie w rodzinnym obiedzie
u kolegi/koleżanki. Zadaniem dziecka jest najpierw
zgeneralizować pewne zachowania dla ogólnych zasad
panujących w jego kulturze przy stole, a później umiejętnie
wdrożyć je w innym domu. W dalszej kolejności będzie uczył
się odnosić do norm i tradycji, które panują na obiedzie u
znajomych. 
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Ten wdzięczny przykład pokazuje,
jak wiele umiejętności poznawczych, społecznych i
emocjonalnych wymaga od dziecka tak prosta sytuacja,
jaką jest wspólny obiad. Dorosły, cofając się do własnych
doświadczeń, takich jak pierwszy wspólny obiad w obcym
domu, może zastanowić się nad tym, ile emocji powodowało
to przeżycie. 

Ile było niewiadomych w takiej społecznej sytuacji? 
Skąd dziecko mogło wiedzieć, czy zachowuje się
“wystarczająco prawidłowo”? 

Wiele odpowiedzi na takie pytania może dostarczyć rodzic
lub ważny opiekun. Może również pomóc dziecku poradzić
sobie z napięciem, które pojawia się w sytuacji
niepewności. 

Tym niemniej ważna w budowaniu głębokich relacji jest
umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
stanowiących immanentny element wszystkich relacji
międzyludzkich. Można z powodzeniem założyć, że do
rozwijania tej umiejętności człowiek nie tylko powinien
uczyć się jasnej i precyzyjnej komunikacji, ale również
rozpoznawania i szanowania potrzeb własnych i innych
osób. 
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Nie takie ważne, żeby
człowiek dużo wiedział, ale
żeby dobrze wiedział. 
Nie żeby umiał na pamięć, a
żeby rozumiał, nie żeby go
wszystko troszkę obchodziło, a
żeby go coś naprawdę
zajmowało”

 - Janusz Korczak
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Okazuje się, że nie ma lepszego momentu w życiu człowieka
na rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych niż
okres dorastania między wczesnym dzieciństwem, a
wczesną dorosłością. Jest to niewątpliwie związane ze
szlakami neuronalnymi, powstającymi w mózgu oraz
automatyzowaniem konstruktywnych reakcji na losowe
sytuacje pojawiające się w ciągu życia. W późniejszych
etapach życia metody radzenia sobie, które nie są
optymalne znacznie trudniej zmienić. 

Ponadto wykorzystanie w pełni tego czasu przez opiekunów
dziecka, pomoże mu stworzyć fundament do dalszego
rozwoju poznawczego, rozbudowywania umiejętności
samoorganizacyjnych i zapisywania w pamięci nowej
wiedzy. 

W psychologii edukacji podkreśla się etapowość rozwijania
tzw. funkcji wykonawczych, czyli takich umiejętności mózgu,
które pozwalają człowiekowi na samodzielne i skuteczne
działanie. Prawidłowe wyćwiczenie podstawowych funkcji
przyczyni się do wykształcenia wyższych umiejętności. I tu
warto podeprzeć się metaforą: bez stabilnej podstawy
trudno zbudować trwały wieżowiec.

2. STYLE WYCHOWANIA
WEDŁUG POZYTYWNEJ
DYSCYPLINY 

“Dobre relacje czynią nas szczęśliwszymi i zdrowszymi.
Kropka.” 

- Robert Waldinger. 
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FUNKCJE
WYKONAWCZE

monitorowanie
własnych

działań

planowanie i ustalanie
priorytetów

     FUNKCJE WYKONAWCZE
 

Prawidłowe wyćwiczenie podstawowych funkcji
przyczyni się do wykształcenia wyższych
umiejętności.

pamięć robocza

kontrola emocji

elastyczność myślenia

kontrola impulsów

rozpoczynanie zadańorganizacja działania
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Mózg człowieka od momentu narodzenia kształtuje się
jeszcze długo, bo aż do ukończenia 20-22 roku życia. Tyle
czasu potrzeba, aby wszystkie funkcje poznawcze rozwinęły
się optymalnie oczywiście, jeśli warunki środowiskowe na to
pozwalają. Jesteśmy w stanie ten proces wspierać, dlatego
też tak ważna jest obecność dorosłego w toku rozwoju
dziecka. Należy zaznaczyć, że 

młody człowiek STWORZONY JEST do popełniania błędów
i “nieumienia”. Jego zadaniem w czasie rozwoju mózgu jest
doświadczać, poprawiać i uczyć się, a nie WIEDZIEĆ,
UMIEĆ I ROZUMIEĆ. 

Dopiero z takim założeniem dorosły jest w stanie
towarzyszyć dziecku w czasie ciągłych wyzwań, jakim jest
okres dorastania. 

Dzięki wspomnianemu nastawieniu, a co za tym idzie
wyrozumiałości, łatwiej jest również zauważyć potrzebę
wspierania i troski nie tylko o stan zdrowia dziecka, ale
także jego stan emocjonalny i potrzeby. 
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WYSOKA
STANOWCZOŚĆ

NISKA
STANOWCZOŚĆ

WYSOKA
UPRZEJMOŚĆ

NISKA
UPRZEJMOŚĆ

"Rozwiążę ten
problem za ciebie"

"Nie widzę, że
masz problem"

"Nauczę cię jak
rozwiązać ten

problem"

"Słyszę, że masz
problem, ale

rozwiąż go sam"

Według Pozytywnej Dyscypliny style wychowania można
przedstawić w dwóch wymiarach - uprzejmości i
stanowczości. Oba wymiary są bardzo istotne w tworzeniu
bezpiecznego oraz uznającego ważność i potrzeby
środowiska dziecka. Podkreślają też rolę dyscypliny, która
tworzy ramy i strukturę wychowania.

STYLE WYCHOWANIA
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          Styl permisywny

To styl, który charakteryzuje się wysoką uprzejmością i niską
stanowczością. Przyjmując go opiekun stara się wesprzeć
dziecko poprzez rozwiązywanie jego trudności osobiście.
Takie podejście do wychowania można porównać z
koszeniem trawy. Wyobraźmy sobie, że dorosły kosi trawę
pod stopami dziecka, aby mu się wygodniej w szło. Takie
dobre intencje nie dają jednak dziecku narzędzi do tego,
aby w przyszłości, pod nieobecność opiekuna, mogło
poradzić sobie z trudnościami samo.

            Styl obojętny 

W tym stylu opiekun przyjmuje rolę ducha. Brak
stanowczości i uprzejmości wskazuje na obojętne podejście
do dziecka. Taki opiekun może w ogóle nie zauważać
trudności z jakimi mierzy się jego podopieczny, co prowadzi
do tego, że dziecko w ogóle nie otrzymuje wsparcia i nie
zyskuje zasobów do tego, aby radzić sobie z problemami.
Nie ma też poczucia przynależności, a więc cierpi na tym
poczucie własnej wartości dziecka oraz umiejętności
społeczne i emocjonalne. Ten styl wychowania może
prowadzić też do wyuczonej bezradności lub przewlekłych
chorób, takich jak depresja. 
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          Styl autorytarny 

To taki styl, który odznacza się wysoką stanowczością i niską
uprzejmością. Opiekun może być świadomy, że dziecko ma
potrzebę wsparcia i jednocześnie go nie udziela. Być może
wymaga umiejętności, których dziecko jeszcze nie posiada.
Jest oczywiście szansa, że młody człowiek prędzej czy
później upora się z trudnościami, ale istnieje
niebezpieczeństwo, że bez wsparcia i świadomości
konsekwencji swoich działań nie rozwinie się lub będzie
rozwijało się bardzo wolno jego poczucie kompetencji i
skuteczności. 

          Styl “Pozytywnej Dyscypliny” 

Ten styl zakłada natomiast, że opiekun jest wyposażony tak
samo w uprzejmość jak i stanowczość. W związku z tym
dostrzega potrzeby dziecka i pomaga mu je rozwiązać w
taki sposób, aby dziecko w przyszłości mogło poradzić
sobie samo. Metaforą tego stylu są TORY - jedna szyna
odzwierciedla wiedzę, którą w toku wychowania nabywa
dziecko, drugą szynę stanowi umiejętność radzenia sobie z
emocjami, czyli SAMOREGULACJA. Dzięki temu dziecko ma
zasoby do stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Ważne
jest też to, że wysoka uprzejmość opiekuna świadczy o jego
zaangażowaniu w ciągły rozwój dziecka. Co to daje?
Bezpieczeństwo i poczucie, że problemy dziecka są ważne.
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Badania dowodzą, że szanse na
osiągnięcie sukcesu w życiu dziecka w
większym stopniu zależą od umiejętności
SAMOREGULACJI niż od wysokości
ilorazu inteligencji.

Oznacza to, że niezależnie od tego, czy daną osobę
charakteryzuje wyższy czy niższy iloraz inteligencji, szanse
na powodzenie w życiu będą większe, jeśli człowiek w toku
rozwoju zdobędzie narzędzia do aktywnego regulowania
pobudzenia w organizmie.

3. WPŁYW KOMPETENCJI
EMOCJONALNO-
SPOŁECZNYCH NA
CZŁOWIEKA 
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Według rezultatów osiągniętych przez OECD społeczne i
emocjonalne umiejętności mają wpływ na satysfakcję z
życia. Na przykładzie wyników badań z różnych krajów
należących do OECD, rozwijanie tychże umiejętności
sukcesywnie zwiększa również deklarowany wzrost
satysfakcji, pozytywnego nastawienia i ogólnie pojętego
szczęścia. Co ciekawe, w tychże krajach dowiedziono
również, że efekty ROZWIJANIA kompetencji emocjonalno-
społecznych znacznie przewyższają wpływ rozwoju
poznawczego na zadowolenie z życia. 

Nauczyciele i rodzice mogą pomóc w ulepszaniu
dziecięcych kompetencji w tym zakresie poprzez
promowanie budowania silnych relacji między dziećmi i
mobilizowanie praktycznego uczenia poprzez
doświadczenie. 
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“Zachowujemy się źle, gdy czujemy się źle” 

To zdanie świetnie definiuje myśl stojącą za potrzebą
uczenia dzieci samoregulacji, a więc umiejętności
zauważania, rozpoznawania i redukowania sygnałów
napięcia w ciele i umyśle. Trzymając się tego założenia,
upatrujemy źródła nieprawidłowego zachowania danej
osoby w tym, że jej potrzeby są niezaspokojone, przez co
szuka sposobu rozładowania kumulującego się w organizmie
napięcia. 

Napięcie może być wywołane sytuacją lub zdarzeniem
zewnętrznym lub wewnętrznym nazywanym w psychologii
stresorem. Zdarza się jednak, że na człowieka może
oddziaływać jednocześnie kilka stresorów. Jeśli organizm
jest spokojny człowiek z większą wyrozumiałością reaguje
na to, co go spotyka. W momencie napięcia wywołanego
na przykład głodem, niewyspaniem lub wyczerpaniem,
każda sytuacja będzie odbierana jako znacznie trudniejsza
do zniesienia, jak na przykład długa droga do domu
komunikacją miejską, płacz dziecka, bałagan w domu itp. 

4. NAPIĘCIE I STRESORY -
O TRUDNOŚCIACH,
KTÓRE MOGĄ NAS WIELE
NAUCZYĆ 
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W życiu codziennym często spotykamy się z tym, że tak
samo dorośli, jak i dzieci reagują silniej i mają większą
wrażliwość na bodźce z zewnątrz w momencie, gdy
organizm jest w napięciu. Mówi się wtedy, że ktoś wstał
“lewą nogą” albo “ma muchy w nosie”. Prawdą jest jednak,
że jakaś sytuacja lub zdarzenie oddziałuje na człowieka,
wywołując odpowiedź jego układu nerwowego. Z tego też
powodu sygnały napięcia odczuwamy w ciele często jako
ból głowy, ból brzucha, podwyższone ciśnienie, drażliwość
itp. W skrajnych przypadkach przewlekłe napięcie może
prowadzić nawet do aktywacji chorób układu
autoimmunologicznego (atopowego zapalenia skóry,
reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy itp.) lub
chorób cywilizacyjnych (depresji, nadciśnienia itp.). 

Umiejętne zarządzanie pobudzeniem w ciele, które
nazywamy samoregulacją, pozwala uniknąć wielu
następstw przewlekłego stresu. Aby się tego nauczyć
człowiek - mały i duży - potrzebuje sytuacji, które pozwolą
mu samoregulację trenować. Niewątpliwie nie uda nam się
uchronić dzieci przed trudnymi sytuacjami czy emocjami,
dlatego warto towarzyszyć dzieciom w procesie radzenia
sobie z nimi.
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Jedną z metod, która pomaga w ćwiczeniu samoregulacji
jest Self-Reg, stworzona przez Kanadyjskiego psychologa
Stuarta Shankera. Głównym jej założeniem jest zwiększanie
samoregulacji poprzez poszerzanie pola samoświadomości.

Odbywa się to w pięciu krokach: 

1.  ZAUWAŻ SYGNAŁY STRESU 
I PRZEFORMUŁUJ ZACHOWANIE.

2. ZIDENTYFIKUJ STRESORY.
 

3. ZREDUKUJ STRES.

4.  POŚWIĘĆ CHWILĘ NA REFLEKSJĘ 
I ROZWIŃ SAMOŚWIADOMOŚĆ.

5. ZREGENERUJ SIĘ

5. SAMOREGULACJA W
PRAKTYCE 
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Warto tutaj zauważyć, że sygnałem
napięcia u dzieci może być nie tylko
drażliwość czy płacz, ale również
stosowanie przemocy lub inne
nieprawidłowe względem wymogów
sytuacji zachowania. Zgodnie z
krokami samoregulacji dra Shankera
obserwujący dorosły powinien w
następnej kolejności zastanowić się
nad tym, jakie stresory oddziałują na
dziecko. Ta wiedza przyda się w
kolejnych krokach. 

Kierując się założeniem Opiekuna-
Towarzysza dorosły zauważa, że dziecko
zachowujące się źle nie jest złe z natury, lecz
jest w danej chwili przeciążone stresem. 
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BIOLOGICZNE
związane z tym, jak funkcjonuje nasze ciało

SPOŁECZNE
związane z relacjami z innymi

POZNAWCZE
związane z naszym myśleniem, 
koncenracją, pamięcią

PROSPOŁECZNE
związane z empatią

 ZIDENTYFIKUJ STRESORY

EMOCJONALNE
 związane z emocjami

głód, pragnienie,
niewygodne ubranie,
niewyspanie, zmęczenie,
ból, 
za mało ruchu, za dużo ruchu,
temperatura, 
alergie pokarmowe, problemy skórne, 
jasne światło, głośne dźwięki

strach, 
złość, 
niepokój, 
poczucie winy, 
smutek, 
choroba bliskiej osoby,
uwikłanie w sprawy dorosłych np.
rozwód

presja czasu, 
za dużo bodźców, za dużo informacji, 
niezrozumiałe komunikaty/ abstrakcyjne
pojęcia, 
trudność z odnalezieniem adekwatnych
słów, 
oczekiwanie koncentracji nieadekwatne
do możliwości rozwojowych dziecka

brak przyjaciół,
dużo ludzi; 
konfrontacja, konflikt, 
bycie ofiarą lub świadkiem przemocy, 
komentarze innych osób, 
trudność w zrozumieniu, co ktoś ma na
myśli, 
napięcie i złość bliskich osób

empatia,
poczucie niesprawiedliwości,
konieczność rezygnacji z własnych
potrzeb, 
konieczność radzenia sobie z trudnymi
emocjami u innych osób, 
sytuacje niejednoznacznie moralnie,
poczucie winy, poczucie krzywdy 

Co jest pod spodem?Stresory

Zachowanie,

sygnały stresu

Tymczasem zastanówmy się, jakie stresory mogą najsilniej
oddziaływać na człowieka. Self-Reg grupuje stresory w 5
grup: biologiczne, emocjonalne, poznawcze, społeczne i
prospołeczne. 
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Self-Reg zakłada, 

że w momencie odczuwania napięcia wywołanego
stresorami ważne jest, aby zredukować je do takiego
poziomu, aby móc decydować o dalszym swoim
postępowaniu. 
Dziecko, które kładzie się na ziemi w sklepie, krzyczy i
płacze może być w ogromnym napięciu. 

Z czego ono może wynikać? 

Może jest głodne i spragnione (stresor biologiczny), czuje
się przytłoczone liczbą rzeczy w sklepie (stresor
poznawczy), jest smutne, bo rodzice poświęcają więcej
uwagi młodszemu dziecku (stresor emocjonalny) i tak
dalej… Redukcja napięcia będzie w takim przypadku
polegała na ograniczeniu docierających do dziecka
stresorów, nakarmienia i napojenia, przytulenia i
szybszego opuszczenia sklepu lub poświęcenia większej
uwagi. 
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“Widzę, że był_ś bardzo głodna/y, bo się
zdenerwował_ś.”

“Musiało być ci bardzo trudno.”

“Jak myślisz, co możemy zrobić następnym razem
wchodząc do sklepu, żeby uniknąć tej sytuacji?”

“Pamiętaj, że w każdej chwili możesz do mnie przyjść,
kiedy jest ci trudno.”

JAK MÓWIĆ DO DZIECKA JĘZYKIEM SAMOREGULACJI? 

POŚWIĘĆ CHWILĘ NA REFLEKSJĘ 
I ROZWIŃ SAMOŚWIADOMOŚĆ

Po tym, jak emocje już
opadną opiekun może
zaproponować i pomóc
dziecku w refleksji,
dotyczącej sytuacji, która
właśnie nastąpiła. Ważne
są słowa, jakich dorosły
używa, aby pokazać
swoje zrozumienie i
zaangażowanie, a także
podmiotowość dziecka. 
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           AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, 
           WSPARCIE BLISKICH (WSPÓLNY ŚMIECH,  
 WYSŁUCHANIE, OBECNOŚĆ) 
           KONTAKT Z NATURĄ. 

Ostatnim krokiem samoregulacji jest zadbanie o siebie.
Duże napięcie znacznie dłużej utrzymuje się w organizmie
niż np. zmęczenie po wysiłku fizycznym. Tak jak sen pozwala
zregenerować siły fizyczne, tak też warto zadbać o
regenerację po okresie wysokiego napięcia. Każdy będzie
miał swoje ulubione sposoby odpoczynku, jednak z punktu
widzenia nauki najlepiej sprawdzają się:

Należy zaznaczyć powagę tego kroku, bowiem w dorosłym
życiu mało czasu poświęcamy na dbanie o siebie. Zdarza
się, że obowiązki i samopoczucie najbliższych są większym
priorytetem niż zaplanowanie własnego odpoczynku i chwili
wytchnienia. Niestety stan wzmożonego napięcia nie znika
samoistnie. Umiejętne zarządzanie pobudzeniem w ciele
stanowi istotę samoregulacji. Podjęcie decyzji o
priorytetowym stanowisku dbania o siebie i stworzenie
przestrzeni dla regeneracji na co dzień, pozwala
zapobiegać sytuacjom konfliktowym, popełnianiu błędów, a
także zmniejsza ryzyko cywilizacyjnych chorób
przewlekłych. Dorosły jest wzorem do naśladowania dzieci.
Bycie zadbanym i świadomym dorosłym pozwala
modelować taką postawę względem własnego szczęścia i 
 spełnienia u młodszych pokoleń. 

ZREGENERUJ SIĘ
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W niniejszej publikacji chcieliśmy przybliżyć Państwu, które
umiejętności możemy starać się wzmacniać w pracy z
młodzieżą  i w jaki sposób to robić. Rozpoczęliśmy od
prezentacji wyników OECD dotyczącej kompetencji
przyszłości, opisaliśmy rolę dorosłego w kształtowaniu się
umiejętności dziecka oraz podkreśliliśmy rolę uczenia się
pozaszkolnego, a następnie opisaliśmy jak można pracować
z młodzieżą by wzmacniać w niej umiejętności współpracy,
samoregulacji oraz kompetencje społeczne. 

Wniosek z naszej publikacji, poparty licznymi dowodami
naukowymi jest bardzo wyraźny. 

UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY, SAMOREGULACJI I
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH SĄ JEDNYMI Z
KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW DOBROSTANU W ŻYCIU
CZŁOWIEKA. 

Ponadto umiejętności te należą do kompetencji, które będą
miały coraz większe znaczenie w przyszłości - zarówno w
życiu prywatnym, jak i na rynku pracy. Stąd zachęcamy, by
angażowali Państwo młodsze pokolenie w aktywności, które
te umiejętności będą wzmacniać. A w razie braku pomysłów
jak do wdrożenia tychże tematów w życie - zawsze mogą
Państwo wrócić do treści zawartych w naszej publikacji. 

Życzymy udanej pracy i wielu inspiracji,
Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom

PODSUMOWANIE

56



OECD (2015), Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills, OECD Skills Studies,
OECD Publishing. 

Dębski M., Bigaj M., Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan., Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdynia 2019.

Shanker S., Self-Reg. Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości,
Mamania, 2016.

Czerniawska E,. Samoregulacja w uczeniu się. Modele teoretyczne, Forum Psychologiczne (1999)
Tom 4, Numer 1, s. 3-17. https://test-
repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/760/Czerniawska%20Samoregulacja%20w%20uc
zeniu%20sie.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Brzezińska, M., Nauczanie kooperatywne zarys, NSP „Żywioły”, Płońsk (2016)

Kołodziejczyk J., Salamon, Bobińska K., Karaszewski N., Bobula S., Nauczanie kooperatywne (uczenie
się we współpracy), w: Mazurkiewicz G., Edukacja jako odpowiedź, Wyd. UJ, Warszawa-Kraków
2014. 

S.Shenker, Self -Reg.Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się streswoi i żyć pełnią możliwości, 2005.

Wojciszke B., CZŁOWIEK WŚRÓD LUDZI Zarys psychologii społecznej seria: Wykłady z Psychologii, t.
8, 2009.

Kompetencje przyszłości, kompetencje emocjonalno-społeczne i samoregulacja:

Współpraca:

Przeczytaj dalej...

Autorzy publikacji
Tekst: 
Marta Patej
Aleksandra Wolska

Grafika, skład publikacji: 
Mateusz Chmielewski

Przygotowanie merytoryczne: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

Warszawa, 2022

57



STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU I POMOCY 

"Q ZMIANOM"

PSYCHOEDUKACJA, TRENINGI
PSYCHOTERAPIA
COACHING
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

www.qzmianom.org

biuro@qzmianom.org

ul. Wileńska 13, lok. 41, 03-409 Warszawa

www.facebook.com/QZmianom

mailto:biuro@qzmianom.org
mailto:biuro@qzmianom.org
mailto:biuro@qzmianom.org
mailto:biuro@qzmianom.org
mailto:biuro@qzmianom.org

