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N iewątpliwie relacje na linii nauczy-
ciel–rodzice nie należą do łatwych. 
Teoretycznie obu stronom powinno 

zależeć na dojściu do porozumienia, bo 
przecież mają wspólny cel – dobro i roz-
wój dziecka. W dobrze pojętym interesie 
ucznia dom i szkoła powinny więc dą-
żyć do rzeczowej rozmowy, z dużą dozą 
zrozumienia, opanowania i cierpliwości. 
W praktyce bywa różnie. Najczęściej nie 
najlepiej. Jak nawiązać nić porozumienia 

z rodzicami? Jak pokierować spotkaniem, by uspokoić emocje i przepro-
wadzić rzeczową rozmowę? W bieżącym numerze dr Marta Szczygieł 
mierzy się z tym problemem. Natomiast w Teczce nauczyciela znajdą 
Państwo schemat rozmowy z trudnym rodzicem oraz scenariusz, który 
z powodzeniem można wykorzystać na najbliższej „wywiadówce”. Go-
rąco polecam Państwa uwadze zgromadzone tam materiały, tym bardziej 
że w lutowym wydaniu, zgodnie z Państwa sugestiami, zwiększyliśmy 
objętość Teczki do 16 stron. To nie jedyna zmiana w naszym miesięczni-
ku. Namawiam Państwa także do uważnego zapoznania się z artykułem 
Agnieszki Straszewskiej Oddajmy uczniom głos, który otwiera nowy dział 
W kółko w szkole. Będziemy w nim zamieszczać sprawdzone sposoby 
na ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Zaczynamy przepisem na 
szkolne radio. Oczywiście zachęcam Państwa do przeczytania „Sygnału” 
od deski do deski. Pozostańcie z nami na dłużej.

Serdecznie pozdrawiam

OD REDAKCJI

          facebook.com/magazynsygnal

Pismo polecane przez:

Odbyła się XIV Konferencja OSKKO
Po raz czternasty Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Kadry Kierowniczej Oświaty zaprosiło osoby 
zainteresowane zarządzaniem w oświacie, rozwojem 
szkół i placówek na doroczną Konferencję OSKKO, 
która odbyła się w dniach 3-5 marca 2017 r. 
w Krakowie w Wydziale Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej UJ.  

Wydział Zarządzania ISP UJ pękał w szwach. Dyrektorzy, urzędnicy 
oświatowi, liderzy, stowarzyszeni i sympatycy OSKKO przybyli w rekor-
dowej liczbie 696 osób.

Celem naszego spotkania było doskonalenie zawodowe, zajęcie 
stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Przyszło 
nam obradować w trudnym czasie zmian w oświacie. Aby sprostać 
tym wyzwaniom, kadra kierownicza potrzebuje wzajemnego wsparcia, 
rzetelnej wiedzy, dyskusji nad przyszłością szkół. Zorganizowaliśmy, 
tradycyjnie, liczne (około 40) formy doskonalenia zawodowego – se-
minaria, warsztaty, wykłady. 

Spotkaliśmy się też po to, aby być razem, w gronie osób mających 
wspólne problemy zawodowe. Nie zabrakło czasu na integrację i ode-
rwanie się od kłopotów, a także programu kulturalnego: po raz trzeci w historii 
Konferencji odbył się, tylko dla nas, koncert zespołu Piwnicy Pod Baranami „ku 
pokrzepieniu serc”. 

Tworząc program dyskusji i wykładów zwróciliśmy uwagę na postulaty: aktualności, 
jak najlepszego poinformowania kadry o zmianach, wpływu na nie oraz jak największej 
przydatności praktycznej seminariów i wykładów, uwzględniliśmy spotykające się 
w naszej pracy sfery: politykę oświatową, praktykę kierowania szkołą – zwłaszcza 
w dobie zapowiadanych reorganizacji, naukę o zarządzaniu. 

„Nasza konferencja jest organizowana w czasie szczególnym, trudnym”, powiedziała 
w czasie otwarcia konferencji Ewa Halska – prezes Stowarzyszenia.

„Musi zostać po nas zbiór prawdziwych stwierdzeń o tym, co dzieje się w szkołach, 
przedszkolach i samorządach. Bez względu na to, czy chcą nas słuchać, musimy 
dostarczać rządzącym wiedzy” – mówił szef konferencji, Marek Pleśniar.

Debaty dotyczące polityki oświatowej były bardzo ożywione. Dyrektorzy byli bardzo 
krytyczni wobec planów resortu, padło wiele trudnych pytań. Uczestnicy konferencji 
pracowali po dyskusji nad wspólnym stanowiskiem, które skierujemy do minister 
A. Zalewskiej.  Poruszano m.in. takie tematy: 
 Jak współpracować z rodzicami w sytuacji silnej presji związanej ze 

zmianami ustroju szkolnego?  
 Jakie będzie fi nansowanie oświaty. 
 Jak zmieni się status i rola nauczyciela, dyrektora. 
 Jak zmiany w systemie oświaty mogą wpłynąć na polityki edukacyjne 

samorządów? 

 Jakie są różnice sytuacji gmin miejskich i wiejskich. 
 Jak prowadzić politykę kadrową? Jakie będą społeczne i fi nansowe 

koszty wdrażanych i zapowiadanych zmian? 
 
Duże wzięcie miały seminaria OSKKO przygotowujące do zmian w systemie 

szkolnym. Dyrektorów i urzędników interesowało przekształcanie dotychczasowej 
struktury systemu oświaty i wpływ na organizację i funkcjonowanie szkół, włączanie, 
przekształcanie, wygaszanie poszczególnych typów szkół, nowe typy szkół (branżowe 
I i II stopnia) oraz harmonogram wprowadzania zmian. 

Wszyscy szukali wiedzy na temat polityki kadrowej po wprowadzeniu zmian i w okre-
sie przejściowym: przenoszenia i zwalniania nauczycieli, stanu nieczynnego, ogra-
niczenia zatrudnienia,  stosunku pracy i zwolnień pracowników niepedagogicznych. 

Omawiano pełnienie funkcji przez dyrektorów i wicedyrektorów przekształcanych 
i wygaszanych szkół a także organizację szkół od 1 września 2017 r. (m.in.: nowe 
podstawy programowe i ramowe plany nauczania, zmiany statutów, kształcenie 
specjalne, doradztwo zawodowe, wolontariat).

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się spotkania takie jak wykład  prof. nz. dr. 
Antoniego Jeżowskiego nt. statutów szkół.  Szkoły do 30 listopada muszą opracować 
nowe statuty, a zasady konstruowania statutów po reformie znacznie się zmieniają. 
Będą nas obowiązywały aż cztery ustawy. A w nich, jak naliczył profesor Jeżowski, 
1100 zadań dla dyrektora. Prowadzący zwraca nam uwagę na to, że „mamy do czy-
nienia z nową fi lozofi ą statutu, nową ustawą, brakiem rozporządzenia ws. statutu 
ramowego. Jednym ze skutków zmiany może być np., paradoksalnie, zwiększenie 
autonomii szkoły…” 

Ogromnym powodzeniem cieszyły się tematy dotyczące pracy z uczniami. Prof. UAM 
dr hab. Jacek Pyżalski wygłosił wykład pt. „Jasna strona planety – co dobrego robią 
dzieci i młodzież i od czego to zależy?”. Powiedział nam: „Sporo jest badań o różnych 
negatywnych zjawiskach (zagrożeniach) związanych z dziećmi i młodzieżą. O nich 
także najczęściej się dyskutuje i w środowisku naukowym i w pokoju nauczycielskim 
i potocznie. My podczas wykładu zrobimy inaczej – przyjrzymy się tym danym, które 
wskazują na pozytywne zjawiska i trendy. Zastanowimy się także co takie podejście 
daje i jak je przełożyć na codzienną praktykę wychowawczą”.

Konferencja była udana i inspirująca. Także trudna. Jej przebieg można poznać na 
stronie www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017/. 

A teraz, do zobaczenia w… Krakowie. Ogłaszamy kolejne wydarzenie: Kongres 
Zarządzania Oświatą odbędzie się także w tym mieście, w dniach 16-18 września.

Marek Pleśniar, OSKKO, 
marek.plesniar@oskko.edu.pl.

Po pełną relację i przydatne materiały do pobrania zapraszamy na stronę konferencji: www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017/ 

Z A K A Z  K O P I O W A N I A  I  R O Z P O W S Z E C H N I A N I A 



4 sygnał  luty 2018

 Oddajmy  
 uczniom  
 głos 

 Nauczyciel kontra  
 rodzice 

 Uprawnienia  
 socjalne 

s. 7

s. 24

s. 39

s. 52

 Trudny rodzic 

spis treści

Kalendarium  ............................................................. 5
Aktualności ............................................................... 6

TemaT wydania
Nauczyciel kontra rodzice ........................................ 7

wywiad
prof. dr hab. Halina Zgółkowa ................................ 12

Lekcje dobrego mówienia
Prozodia .................................................................. 15

Szkoła jutra
Cogito21 ................................................................. 18

Mała Szkoła
Lekcje na medal ...................................................... 20

teczka nauczyciela
Trudny rodzic .......................................................... 24
Przełam rutynę ........................................................ 25
Serce w grupie ........................................................ 28
Kształcenie postawy empatycznej ........................... 32
Wartość odwagi ...................................................... 35 
Czas na karnawał .................................................... 38

Prawa beLfra
Uprawnienia socjalne ............................................. 39

doskonaLenie i rozwój
Szkoła empatii ......................................................... 41

z każdej Strony
Depresja dzieci i młodzieży .................................... 44
Lekturowy zawrót głowy ......................................... 48

kreSką aSi  ............................................................. 51

W kółko W Szkole
Oddajmy uczniom głos  .......................................... 52

feLieTon
O co kaman? ........................................................... 56

kLasa w kinie
Między tworzeniem a zniszczeniem...  ................... 57

recenzja  ............................................................... 58

Z A K A Z  K O P I O W A N I A  I  R O Z P O W S Z E C H N I A N I A 



5sygnał  luty 2018

kalendarium 
LUTY 2018

Data Zadania wychowawcy Podstawa prawna

•	 22 stycznia – 4 lutego Ferie zimowe w województwach podlaskim i warmińsko- 
-mazurskim

Dz.U. z 2002 r. Nr 46 
poz. 432 ze zm.

•	 29 stycznia – 11 lutego Ferie zimowe w województwach lubelskim, łódzkim, 
podkarpackim, pomorskim i śląskim

Dz.U. z 2002 r. Nr 46 
poz. 432 ze zm.

•	 2 lutego Dzień Pozytywnego Myślenia

•	 6 lutego Dzień Bezpiecznego Internetu

•	 Zgodnie z kalendarium 
szkoły

Przygotowanie dokumentacji przebiegu nauczania do 
śródrocznej kontroli

Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 
ze zm.

•	 Do 7 lutego Skompletowanie ostatecznych deklaracji dotyczących 
egzaminu maturalnego 

t.j. Dz.U. z 2017 r.  
poz. 2198 ze zm.

•	 Do 10 lutego Poinformowanie na piśmie ucznia lub absolwenta 
o sposobach dostosowania warunków lub formy 
przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych

t.j. Dz.U. z 2016 r.  
poz. 1943, Dz.U.  
z 2016 r. poz. 2223

•	 12 lutego – 25 lutego Ferie zimowe w województwach kujawsko-pomorskim, 
lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim

Dz.U. z 2002 r. Nr 46 
poz. 432 ze zm.

•	 13 lutego Światowy Dzień Radia

•	 14 lutego Walentynki

 X Skorzystaj ze scenariusza zajęć (s. 28)

•	 Do 18 lutego Przyjęcie deklaracji przystąpienia do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2.,  
model „w”, „wk” i „dk”

t.j. Dz.U. z 2017 r.  
poz. 2198 ze zm.

•	 Zgodnie z kalendarium 
szkoły

Pomoc w organizacji studniówki, półmetka oraz opieka nad uczniami 

•	 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

•	 23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
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AKTUALNOŚCI

Noc Bibliotek 

T o już IV edycja ogólnopolskiej akcji promują-
cej czytanie, podczas której biblioteki łączą 
siły i czekają na czytelników z mnóstwem 

atrakcji – niecodziennymi spotkaniami  z literatu-
rą i jej gwiazdami. Będą śledztwa, romanse, czary 
i groza. W tym roku Noc Bibliotek odbędzie się 
9 czerwca. Zgłoszenia do udziału w akcji przyj-
mowane są za pośrednictwem strony interneto-
wej: https://nocbibliotek.org/logowanie/register. 
Do 1600 bibliotek, które jako pierwsze prześlą 
swoje zgłoszenia, trafią paczki z materiałami edu-
kacyjnymi oraz materiały promocyjne – plakaty, 
ekslibrisy, zakładki, gry. 

Źródło: https://nocbibliotek.org/

Bez dzwonków, bez ławek  
i podręczników 

E dumission to międzynarodowy projekt, który powstał z my-
ślą o stworzeniu sieci innowacyjnych szkół, mogących wy-
mieniać się doświadczeniami, pomysłami i ideami eduka-

cyjnymi. Spośród setek zgłoszonych z całego świata szkół do 
projektu zaproszono jedynie 20. Najlepsza okazała się No Bell 
z Konstancina-Jeziorny. W prezentacji konkursowej No Bell po-
kazano, że szkoła to nie miejsce, w którym się naucza dzieci, 
ale gdzie się z nimi współpracuje. Nauczyciel nie jest przekaź-
nikiem wiedzy, ale człowiekiem, którego uczeń może obdarzyć 
zaufaniem, przyjaźnią, szacunkiem. Brak podręczników, ocen, 
sztywnego planu lekcji to tylko pochodne określonej wizji tego, 
czym powinna być edukacja. Zwycięską prezentację No Bell 
można obejrzeć na www.edumission.world.

Źródło: www.nobell.edu.pl

Rozwój edukacji zdrowotnej 

M inister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz podpisali dekla-
rację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Obejmować ona będzie plano-
wanie działań dotyczących edukacji zdrowotnej, a także realizację programów edukacyjnych przeciwdziałających 

chorobom cywilizacyjnym, uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy. Do udziału w spotkaniach 
z kuratorami oświaty, wojewodami oraz przedstawicielami wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych zostaną 
zaproszeni dyrektorzy szkół oraz nauczyciele.

Źródło: MEN

Wycieczki szkolne po nowemu 

M inisterstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji spo-
łecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządze-
nia dotyczący zmian w zakresie organizowania wycieczek przez 

szkoły i placówki oświatowe. Resort proponuje trzy formy organizowa-
nia krajoznawstwa i turystyki: wycieczki przedmiotowe, wycieczki kra-
joznawczo-turystyczne i specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-tury-
styczne. Kierownikiem wycieczki będzie mógł być jedynie pracownik 
pedagogiczny szkoły, ponadto wyznaczać go będzie mógł jedynie dy-
rektor placówki. Natomiast opiekun wycieczki, który nie jest pracowni-
kiem pedagogicznym szkoły, będzie zobowiązany przedstawić dyrekto-
rowi przedszkola, szkoły lub placówki aktualną informację z Krajowego 
Rejestru Karnego o niekaralności. Informacja ta zachowuje ważność 
przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.

Źródło: MEN

Najlepsze liceum  
i technikum 

P oznaliśmy wyniki rankingu Perspektywy, w którym  
– z grona liceów ogólnokształcących oraz techników 
– wybierane są najlepsze szkoły w Polsce. Ranking 

Perspektywy 2018 wygrało XIII Liceum Ogólnokształcące 
w Szczecinie. Na drugim miejscu w tegorocznym rankingu 
uplasowało się Liceum Akademickie z Torunia, należące do 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a na trzecim – XIV Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. Najlepszym 
technikum okazało się Technikum nr 7 w ZSE-M w Nowym 
Sączu. Drugim najlepszym technikum zostało Technikum 
Elektroniczne w ZSE im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. 
Na miejscu trzecim uplasowało się lubelskie Technikum 
Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r.

Źródło: Perspektywy
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Z taką sytuacją spotkała się pewna nauczycielka z miasta po-
wiatowego. Jej wychowanka, Kasia, ledwo zaliczała semestry, 
opuszczała lekcje, a przy tym stwarzała fatalną atmosferę 
w klasie. Próby rozwiązania problemu odniosły jednak skutek 
odwrotny do zamierzonego. – Korespondencja z matką nigdy 
się nie kończyła. Ja zgłaszałam problem. Matka go bagateli-
zowała, usprawiedliwiała. Odpowiadała, że złe zachowanie 
to na pewno nasza wina, bo nie dopilnowaliśmy dziecka  
– wspomina wychowawczyni nastolatki. Sytuacja dodatkowo 
zaostrzyła się, kiedy Kasi groził brak zaliczenia roku. Matka 
zaczęła przychodzić do szkoły na spotkania z dyrektorem.  
– Były skargi, krzyki, płacz, oskarżenia, że jestem złą nauczy-
cielką. Potem przyszedł ojciec, szef lokalnej kancelarii adwo-
kackiej. Powiedział mi wprost: zniszczę panią.

Z kolei niektórzy nauczyciele uważają rodziców za 
roszczeniowych arogantów, którzy do szkoły przychodzą 
tylko po to, aby się awanturować. Nie słuchają więc ich 
sugestii, ponieważ uważają, że nikt nie będzie im mówił, 
jak mają wykonywać swoją pracę. – Pamiętam wciąż bar-
dzo dobrze, że już w czasach, gdy kierowałem Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego, poszedłem na szkolną wywia-
dówkę jako rodzic. Nauczycielka stawała na głowie, aby 
udowodnić mi, że w żadnej sprawie nie mam racji i że w jej 
szkole rządzi ona, a nie ja – wspomina Sławomir Broniarz, 
prezes ZNP. Zdarza się też, że wychowawcy idą o krok da-
lej i szykanują dziecko. – Jak pani nie zrobi porządku z gni-
dami we włosach swojej córki, to cała okolica się dowie, że 

tu chodzi brudas, który ma wszy. To jest porządne miejsce 
– zakomunikowała mamie czteroletniej Antosi wychowaw-
czyni w gdańskim przedszkolu. Nawet gdyby to były wszy, 
w żadnym wypadku nie w taki sposób należy rozwiązać 
problem. „Gnidy” Antosi ostatecznie okazały się wysuszo-
ną szamponem skórą głowy.

Kryzys
Po czyjej stronie leży wina? Jak to zwykle bywa, pośrod-
ku. Trzeba jednak przyznać, że coraz częściej rodzice pod-
chodzą do nauczycieli bez żadnego zaufania, co wpływa 
na ich roszczeniową postawę. Pogorszenie relacji między 
rodzicami i nauczycielami zaczęło być szczególnie zauwa-
żalne, kiedy powstały gimnazja, czyli od 2000 r. Ówczesna 
reforma szkolnictwa budziła wiele kontrowersji i rodzice 
byli zaniepokojeni sposobem edukacji ich dzieci, dlatego 
zaczęli głośno mówić, czego wymagają. Sytuacja ta wywo-
łała falę frustracji rodziców, nagromadzonej jeszcze za ich 
szkolnych lat. – W ramach moich badań po przeprowadze-
niu rozmów z rodzicami przeanalizowałam ich wypowie-
dzi o szkole. Wynika z nich, że ogromny wpływ na to, co 
myślą o nauczycielach swojego dziecka i – szerzej – o edu-
kacji w naszym kraju, wynika z doświadczeń, które sami 
mieli jako uczniowie – mówi prof. Maria Mendel z Zakładu 
Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. – Wciąż 
żyjemy w czasach transformacji, a rodzice mają doświad-
czenia z PRL-u – dodaje.

Nauczyciel  
kontra rodzice

Współcześni rodzice nie szanują nauczycieli, zarzucają im lenistwo, podważają autorytet i nie przyjmują  
do wiadomości, że ich dziecko może sprawiać problemy. Większość uważa, że ma prawo wymagać i oczekiwać 

efektów „tu i teraz”. W związku z tym coraz częściej dochodzi do konfliktów na linii nauczyciel–rodzice.

d r  M a r t a  S z c z y g i e ł
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Nie musimy jednak sięgać do czasów PRL-u po przy-
kłady nagannego zachowania nauczycieli w stosunku do 
uczniów. Pod koniec 2004 r., w ramach akcji „Szkoła bez 
przemocy”, Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku 
utworzyło telefon zaufania dla rodziców, uczniów i nauczy-
cieli. Podsumowując działalność infolinii dwa lata później, 
Alina Berbeka, wizytator ds. przestrzegania praw ucznia 
i dziecka przy Pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku 
i koordynator telefonu zaufania, zauważyła wyraźny wzrost 
doniesień o nauczycielach używających w stosunku do 
uczniów słów obraźliwych, a nawet przemocy fizycznej. 
– Każde zgłoszenie, nawet anonimowe, szczegółowo ana-
lizujemy. 98 proc. sygnałów potwierdza się. Nauczyciele 
stosują wobec uczniów terror psychiczny, ośmieszają ich, 
lekceważą – komentowała wtedy Berbeka.

Takie historie regularnie trafiają do mediów i wpływają na 
fatalną opinię o nauczycielach i systemie edukacji ogółem. 
W świetle doniesień o znęcaniu się nauczycieli nad ucznia-
mi trudno winić rodziców za wyraźny dystans w relacjach 
już od samego początku. O ile kiedyś nauczyciel był zawo-
dem elitarnym, niedostępnym dla każdego, o tyle teraz wielu 
wykonuje go, bo coś trzeba w życiu robić – nie ma żadnego 
etosu. Ponadto niejeden rodzic przewyższa wykształceniem 
nauczycieli, co może dodatkowo podkopywać autorytet pe-
dagoga. Nie bez wpływu na relację między nauczycielami 
a rodzicami jest także nasze konsumpcyjne podejście do 

życia. – Rodzice, szczególnie ci z dużych miast, zaczynają 
traktować szkołę jak zakład usługowy – mówi Sebastian Kęp-
ka, ekspert ds. oświaty, prowadzący szkolenia m.in. w zakre-
sie współpracy szkoły z rodzicami. – Nie ma wątpliwości, że 
relacja klient–dostawca nie służy nikomu. I automatycznie 
zmienia relacje. Podważa też autorytet i pozycję nauczyciela 
– uważa Kępka. Szkoła stała się miejscem transakcji: klienci 
(rodzice) przekazują towar (dziecko) i oczekują, że odbiorą 
go od dostawcy (nauczycieli) w lepszej, naładowanej wiedzą 
wersji. Niestety edukacja tak nie działa. 

Dialog
Jak wyjść z impasu? Przede wszystkim należy nawiązać 
dialog z rodzicami, co w praktyce okazuje się dużo trud-
niejsze, niż by się wydawało, ponieważ nauczycieli nikt 
nie przygotowuje do tej roli. W programach studiów na 
specjalnościach nauczycielskich liczba godzin z zakresu 
pedagogiki i psychologii jest znikoma. Podobnie jest z za-
jęciami warsztatowymi, mającymi na celu wypracowanie 
m.in. umiejętności wywierania wpływu wychowawczego, 
radzenia sobie ze stresem czy podejmowania konstruktyw-
nych relacji interpersonalnych. A właśnie te kompetencje są 
kluczowe w zawodzie nauczyciela, polegającym nie tylko 
na przekazaniu wiedzy umożliwiającej zaliczenie egzami-
nu, ale również – a może przede wszystkim – na ukształto-
waniu u uczniów odpowiedniej postawy życiowej. Często 
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zapominamy, że szkoła, zaraz po przedszkolu, jest pierw-
szą instytucją państwową, z którą styka się dziecko. – Od 
tego, jakie wyrobi sobie zdanie na jej temat, zależy to, jak 
w dorosłym życiu będzie postrzegało funkcjonowanie ca-
łego państwa – zauważa prof. Stefan Kwiatkowski, rektor 
ds. nauki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 
– Dlatego zaufanie i szacunek do nauczyciela powinien 
być troską i rodziców, i nauczycieli. Oczywiście nauczy-
ciele muszą na ten szacunek zapracować i swoją postawą, 
i przede wszystkim wiedzą merytoryczną, metodyczną oraz 
kulturą osobistą. Autorytetu się przecież nie dekretuje, au-
torytet trzeba zdobywać – dodaje. 

Współpraca
Dobrym sposobem na wypracowanie poprawnych relacji 
z rodzicami już od samego początku jest ustalenie jasnych 
zasad współpracy, przy czym w sytuacji idealnej zasady 
te są określone odgórnie przez dyrekcję i takie same dla 
wszystkich klas. Jeśli szkoła nie ma jeszcze opracowanej 
procedury współpracy z rodzicami, warto zasugerować jej 
utworzenie na posiedzeniu rady pedagogicznej. Ujednoli-
cone powinny zostać przede wszystkim sposoby kontakto-
wania się z wychowawcami poza wywiadówkami. Rodzice 
powinni mieć możliwość kontaktu z nauczycielami, naj-
lepiej przez dziennik elektroniczny. Nie należy podawać 
swojego prywatnego numeru, bo nie możemy godzić się na 
telefony o każdej porze z informacjami typu „Jaś nie przyj-
dzie jutro na lekcję historii, bo zachorował”. Dobry nauczy-
ciel jest zaangażowany w edukację swoich uczniów, ale ma 
całkowite prawo do prywatności.

Kolejną informacją, która powinna znaleźć się w takiej 
procedurze, jest podkreślenie wagi współpracy rodziców i na-
uczycieli w zakresie edukacji dzieci. Rodzice często oczekują, 
że dziecko rano pójdzie do szkoły, a po południu wróci bogat-
sze o zdobytą wiedzę. Niestety podczas 45-minutowej lekcji 
nie da się wtłoczyć uczniom całego materiału do głowy. Aby 
naprawdę go przyswoili i potrafili później wykorzystać, nie-
zbędna jest praca w domu, o czym rodzice nieraz zapominają. 
Zapewnijmy ich więc, że dołożymy wszelkich starań, aby wy-
tłumaczyć uczniom zagadnienie i wskazać im, jak je w pełni 
opanować, ale ostatecznie to od samych uczniów zależy, czy 
przyłożą się do nauki czy nie. Rodzice, zwłaszcza młodszych 
dzieci, mają tutaj pole do popisu, bo mogą powtarzać mate-
riał z dzieckiem – w ten sposób będą na bieżąco z tym, co 
się dzieje w szkole. Podkreślmy też, że oceny nie są świadec-
twem wartości ich dzieci, ale drogowskazem, w jakim stopniu 
uczniowie opanowali materiał.

Autorytet
Wskazane wydaje się poproszenie rodziców, by nie podwa-
żali autorytetu nauczycieli w swoich domach. I nie chodzi 
tu wcale o to, żeby rodzice brali stronę pedagogów. Rozmo-

wy o nauczycielach nie mogą jednak toczyć się w obecno-
ści dzieci. Wygłaszanie krytycznych uwag przez dorosłych 
spowoduje, że uczniowie również przestaną się z nimi li-
czyć. Skutkuje to najczęściej obniżeniem wyników z danego 
przedmiotu – jeśli uczeń nie szanuje nauczyciela, nie będzie 
zainteresowany prowadzoną przez niego lekcją. Wytłumacz-
my rodzicom, że od nastawienia dzieci do szkoły zależy, jak 
będą postrzegać inne instytucje w dorosłym życiu. Z pew-
nością warto więc wypracować zasady kontaktowania się 
już na pierwszym zebraniu, również w wyższych klasach, 
uwzględniając przy tym ewentualne uwagi rodziców. Pa-
miętajmy, że chodzi tu o stworzenie płaszczyzny do dialogu, 
a nie o jednostronny przekaz.

Kolejną ważną kwestią jest przebieg spotkania z rodzi-
cami. Do tej pory najpowszechniejszą formą zebrań były 
wywiadówki, ale obecnie rodzice coraz częściej oczekują 
prywatnych konsultacji. Nauczyciel powinien się do takiej 
rozmowy odpowiednio przygotować. Pamiętajmy, że to 
do niego należy zadbanie o dobrą atmosferę spotkania. Po 
pierwsze, jasno określmy cel rozmowy i przedstawmy go ro-
dzicom. Jednocześnie zastanówmy się, co chcemy podczas 
spotkania osiągnąć – nie powinno chodzić tylko o to, aby 
„donieść” na ucznia, ale by wspólnie rozwiązać problem. 
Poświęćmy też chwilę, żeby zastanowić się, co będzie dla 
nas wyzwaniem podczas tej rozmowy i co może okazać się 
szczególnie trudne dla rodziców. Przyjrzyjmy się, jak się za-
chować w trzech potencjalnie stresujących sytuacjach.

nauczyciel zgłasza problem z uczniem
Najważniejsze, aby takie rozmowy przeprowadzać w cztery 
oczy. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na wygłaszanie na 
wywiadówce stwierdzeń typu „Zosia jest niegrzeczna”. Takiej 
uwagi nie powinny usłyszeć osoby postronne. Rozmowę nale-
ży zacząć od pochwalenia ucznia, podkreślenia jego dobrych 
cech, a dopiero później możemy przejść do małego „ale”. Ni-
gdy nie krytykujmy charakteru ucznia, mówmy o konkretach – 
zamiast: „Krzysiu jest leniwy” powiedzmy: „Krzysiowi zdarza 
się zapomnieć odrobić pracę domową”. Nie powinniśmy tak-
że zrzucać odpowiedzialności za problem na rodzica, bo od 
razu przyjmie on postawę obronną. Zamiast tego zapytajmy, 
co myśli o sprawie, i zadeklarujmy chęć wspólnego rozwiąza-
nia problemu. Nie zapomnijmy docenić choćby minimalnego 
przejawu zaangażowania rodzica w sprawy dziecka.
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rodzic zgłasza się z trudnością
W tym wypadku niezwykle ważne jest, aby nie podawać od 
razu gotowych rozwiązań. To rodzic musi wziąć odpowie-
dzialność za proces wychowania – nauczyciel nie może go 
w tym wyręczać, ale dopingować, by zebrał siły potrzebne 
do sprostania swojej roli. Ponadto pułapka dobrych rad jest 
jedną z tych, w które najczęściej zdarza się wpadać nauczy-
cielom. Rodzic, zgłaszając się z trudnością, jest wdzięczny 
za podanie mu rozwiązania na tacy. Niestety dawanie mu 
gotowych recept skutkuje zazwyczaj klęską, po której rodzic 
całą odpowiedzialność za zaistniały problem przerzuca na 
wychowawcę. Zapytajmy więc: „Co pani/pan proponuje?”. 
Możemy zasugerować różne wyjścia z sytuacji, ale ostatecz-
na decyzja musi należeć do rodziców.

rodzic zwraca się z uwagą do nauczyciela
To zapewne najtrudniejsza dla nauczyciela sytuacja – nikt nie 
lubi być krytykowany. Przede wszystkim należy spokojnie wy-
słuchać argumentów rodziców, a najlepiej spisać je na kart-
ce. Możemy powiedzieć, że nie patrzyliśmy na daną sprawę 
w ten sposób, dlatego potrzebujemy czasu, aby przemyśleć 
tę kwestię i odniesiemy się do niej na następnym spotkaniu. 
Często rodzice po prostu chcą zostać wysłuchani i odzyskać 
kontrolę nad sytuacją. Ustosunkujmy się do ich komentarzy 
i, w miarę możliwości, postarajmy się je uwzględnić w przy-
szłości – może rzeczywiście zdarza nam się za dużo zadawać 
do domu? Jeśli natomiast uwagi rodziców nie mają żadnych 
podstaw lub dotyczą bezpośrednio naszej osoby, o udział 
w następnym spotkaniu poprośmy dyrektora lub pedagoga 
szkolnego, który przejmie kontrolę nad dyskusją.

Współpraca między nauczycielami i rodzicami często 
bywa trudna, ale dołóżmy wszelkich starań, by się porozumieć, 
bo na naszych konfliktach cierpi nie kto inny jak dziecko. Ro-
dzice powinni być docenieni za to, że starają się jak najlepiej 
wychować swoje pociechy. Nauczycielom należy się szacunek 

za to, że pomagają uczniom się rozwijać. Natomiast dzieci mu-
szą być docenione za to, że poświęcają całą swoją energię, aby 
odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym żyją. 
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Socjolożka	wykształcona	w Japonii,	skąd	wciąż	czerpie	
inspiracje	do	badań.	Specjalizuje	się	w socjologii	kul-
tury,	zwłaszcza	w analizie	porównawczej	i odkrywaniu	
„kulturowego	zaprogramowania”	człowieka

W Teczce nauczyciela znajdą Państwo schemat rozmowy z trudnym ro-
dzicem oraz scenariusz spotkania z rodzicami.
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Specjalnie dla Państwa nasz doświadczony prelegent 
może przeprowadzić szkolenie na temat: Współpraca 
z rodzicem roszczeniowym. Zapraszamy do współpracy: 
tel. 61 653 64 30, e-mail szkolenia@oficynamm.pl

Organizujemy szkolenia na terenie całego kraju.
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Edyta Detz: Rozstrzygnięto plebiscyt na 
młodzieżowe słowo 2017 r. Redakcja 
serwisu www.sjp.pwn.pl WN PWN, In-
stytut Języka Polskiego UW oraz słownik 
miejski.pl wskazały na XD – połączenie 
dwóch liter symbolizujące uśmiech. Ten 
skrót obrazuje zacieranie się granicy 
między językiem mówionym a pisanym. 
Czy zaskoczył Panią ten wybór? 

prof. dr hab. Halina Zgółkowa: Zostałam 
w pewnym sensie zaskoczona decyzją 
kapituły ustanawiającej młodzieżowe 
słowo roku tym, że wybrano dwulite-
rowy skrót, który – jako żywo – nie jest 
słowem. Podobnie przecież słowami nie 
są rysowane ikonki uśmiechu. W przy-
padku ikonek mamy do czynienia przy-

najmniej z piktograficznym ich charakterem, czyli z możli-
wością rozpoznania wartości komunikacyjnej na podstawie 
rysunku. Natomiast w przypadku dwuliterowej konstrukcji 
konwencjonalność została doprowadzona do skrajności. 
Obawiam się tego, że w przyszłości zaczną się upowszech-
niać inne tego typu konstrukcje proponowane przez dowol-
ną osobę, np. ktoś może zaproponować analogicznie skrót 
XB jako oznaczenie irytacji. Mam żal do kapituły o to, że 
doprowadziła do absurdu kategorię słowa, bo zgodziła się 
na wybór konstrukcji, która nie pasuje do żadnej słowniko-
wej definicji hasła „słowo”, przynajmniej w odniesieniu do 
użycia tego terminu w językach naturalnych. Opinię tę wy-

głaszam jako członek kapituły wybierającej „dorosłe” słowo 
roku. Mam nadzieję, że w tym towarzystwie nie dojdzie do 
uznania za słowo czegoś, co słowem nie jest.

XD to nie jedyny skrót stosowany przez młodych ludzi. ZW 
oznacza „zaraz wracam”, CB „ciebie”, CR „co robisz?”. 
Chyba nigdy wcześniej nie stosowano ich na taką skalę?
Oczywiście, że to nie jedyna taka konstrukcja. Na margi-
nesie: nie wiem, czy XD jest w istocie skrótem, a jeśli tak, 
to od jakich „ludzkich” słów. Do przykładów, które Pani 
wymieniła, dorzucam jeszcze garść: BTW „by the way”, 
OMG „Oh my God”, AU „ale urwał”, SB „siebie”, CT „co 
tam (słychać)?”, OCB „o co biega?”. Obok nich są skróty 
wyrazowe typu dozoba „do zobaczenia”, nara „na razie”. 
Być może jest to swoista ekonomizacja języka polegająca 
na stosowaniu przede wszystkim słów krótkich i – jeśli trze-
ba – konstrukcji „uciętych”, skrótów literowych itd. W przy-
padku SMS-ów ta zasada skrótowości jest w młodomowie 
określana jako „impulsy lecą”. Czy ta tendencja obejmie 
nas wszystkich i wszystkie języki, na razie (nara!) trudno 
przewidzieć. Będzie to zależało od rozwoju komunikacji 
elektronicznej w hybrydowej postaci łączącej odmianę mó-
wioną z pisaną.

Mam wrażenie, że również posługiwanie się przez dzieci 
wulgaryzmami ostatnimi czasy bardzo przybiera na sile. 
Jak Pani to ocenia? 
Zajmowałam się znajomością wulgaryzmów przez polskie 
dzieci w wieku przedszkolnym w połowie lat 80. XX w.  
Pytałam wtedy o to, jakie znają „brzydkie wyrazy”. Oka-

„To, co nazywamy najczęściej gwarą uczniowską, 
zapewne jest zjawiskiem tak starym jak szkoła”

o ekonomizacji wypowiedzi, języku szkolnej przerwy oraz poszukiwaniu płaszczyzny do porozumienia  
z uczniami rozmawiamy z prof. dr hab. Haliną zgółkową.

E d y t a  D e t z

WYWIAD | Rozmowa z prof. dr hab. Haliną Zgółkową
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zało się, że wszystkie, także te „najtwardsze”, a nawet 
więcej, bo do tej kategorii dzieci zaliczały też gesty (np. 
pukanie się w czoło lub pokazanie języka). Czasem za 
wulgaryzmy dzieci uznawały wyzwiska incydentalne, np. 
jeden z chłopców podał – na zakończenie długiej listy wy-
razów brzydkich – słowo „czerwony” z uzasadnieniem: 
„bo tak tata mówi o nieznośnym naszym sąsiedzie”. Dzie-
ci miały świadomość, że używanie brzydkich wyrazów 
jest im zabronione, więc czasem mówiły mi je na ucho, 
a czasem zeznawały: „znam, ale na razie nie używam”, 
„powtarzam je sobie pod kołdrą, żeby zapamiętać i uży-
wać ich, jak będę dorosły”. 

Jak możemy przeciwdziałać temu zjawisku i czy podejmo-
wanie walki z przekleństwami, szczególnie w miejscach pu-
blicznych, ma jakiekolwiek szanse powodzenia?
Ostatnio mieliśmy komiczny proces wytoczony Jurkowi 
Owsiakowi, który zakończył się naganą czy upomnieniem 
przez sąd w Słubicach. Oskarżyciele ośmieszyli siebie i sąd 
i to jest najprostsza odpowiedź na Pani pytanie. Znam po-
mysł nadania uprawnień strażnikom miejskim, którzy mie-
liby podsłuchiwać (i karać mandatami?) ludzi na ulicach. 
Równie to absurdalne. Jedynym sposobem na uzdrowienie 
języka jest powszechna edukacja i piętnowanie towarzyskie 
ludzi używających języka rynsztokowego oraz skrajnie agre-
sywnego. Może warto byłoby rozpocząć od osób publicz-
nych, np. polityków, którymi moglibyśmy za taki rynsztok 
gardzić i brzydzić się nimi.

Współcześni nastolatkowie porozumiewają się na dwóch 
poziomach. Podczas lekcji są zobligowani do posługiwania 
się normą wzorcową, natomiast na przerwach ich język jest 
zdominowany przez skróty, zapożyczenia z języka angiel-
skiego, ze świata gier. Gdzie nauczyciele powinni szukać 
płaszczyzny porozumienia z uczniami?
Od dawna uważam i mówię to publicznie, że nauczyciele 
powinni przestać być hipokrytami i zamykać oczy, podobnie 
jak małe dzieci, które, zasłoniwszy oczy piąstkami, mówią 
„nie ma Marysi, nie ma…”. To, co nazywamy najczęściej 
gwarą uczniowską, zapewne jest zjawiskiem tak starym jak 
szkoła. Poczciwe jej określenie jako „budy” właściwie nie da 
się datować. Uczniowie mówią wprost: „na przerwie i poza 
szkołą potrzebne jest nam rozluźnienie” (na liście kandyda-
tur do młodzieżowego słowa roku jest m.in. „odjaniepawlić” 
używane w tym znaczeniu). Nie można mówić poza lek-
cjami językiem fizyki czy polskiego, bo to byłoby śmieszne. 
Więc tworzą oni swój język szkolnej przerwy. 

Jako autorka dwu słowników gwary uczniowskiej jestem 
zafascynowana jej bogactwem i kreatywnością. Tylko jeden 
przykład: w pierwszym z nich, sporządzonym na podsta-
wie badań ogólnopolskich przeprowadzonych na początku 
lat 90., znalazło się ponad 400 określeń oceny negatywnej 

(wówczas dwói). Wśród nich takie jak akrobatka czy klęczą-
cy Beduin. A nauczyciele nie chcą o tym mówić na lekcjach. 
I jak tu mówić o porozumieniu z uczniami. 

Dla młodych ludzi język to nie tylko narzędzie do porozu-
miewania się, ale także do podkreślania indywidualności. 
Edukowanie ich w zakresie poprawności często wywołuje 
opór. Jakimi metodami powinni się posłużyć nauczyciele, 
żeby uczniowie nie traktowali ich starań jako zamachu na 
swoją oryginalność?
Ależ uczniów nie należy karcić za oryginalność! Ona jest 
wszak ożywcza dla polszczyzny. Edukowanie w zakresie 
poprawności językowej musi być połączone z pokazywa-
niem współobecności innych rejestrów językowych, które 
są do dyspozycji użytkowników polszczyzny. Był taki czas, 
kiedy polska szkoła zawzięcie tępiła np. wyrażenia regio-
nalne czy gwarowe. Na szczęście czas walki z dialektem 
np. śląskim czy podhalańskim już mamy za sobą. Języko-
znawcy rozpoznają cały szereg odmian językowych leżą-
cych obok tzw. standardu kształtowanego przez szkołę. 
Uczniowie uczestniczą w zdarzeniach subkulturowych, we 
wspólnotach religijnych, w swoim środowisku tzw. bloker-
sów. Ostatnio pojawił się i chyba się upowszechnia termin 
młodomowa oznaczający odmianę pokoleniową. Niedaw-
no Rada Języka Polskiego nadała tytuł Ambasadora Polsz-
czyzny (w kategorii młodzieżowej) raperowi, uznając, że 
rap i hip-hop odświeżają polszczyznę. Jednym słowem: 
zadaniem szkoły jest wskazywanie na kontekstową (kon-
sytuacyjną) stosowność odmian. Na lekcjach mówimy „po 
szkolnemu”, ale poza nimi (nawet już na przerwie) prze-
chodzimy do innego, bardziej swojskiego rejestru.  

Jak ocenia Pani nową podstawę programową w kontekście 
kształtowania kompetencji językowych uczniów?
Jako członkini Zespołu Dydaktycznego działającego w ra-
mach Rady Języka Polskiego całkowicie zgadzam się z opi-
niami, które ten Zespół przygotował i upowszechnił (na 
stronie Rady Języka Polskiego) na temat nowych podstaw 
programowych. Podstawowym naszym zarzutem jest ich 
anachroniczność widoczna zarówno w doborze kanonu lek-
tur (ten zresztą został niepotrzebnie także upolityczniony), 
jak i w komponencie językowym. W tym ostatnim kontek-
ście zwracam uwagę zwłaszcza na dwa elementy. Pierw-
szym z nich jest wprowadzenie do podstawy programowej 
działu gramatyka, który świadczy o wspomnianej wyżej 
anachroniczności, bo cofa polską szkołę do przełomu XIX 
i XX w., czyli o prawie półtora wieku. Natomiast na uznanie 
zasługuje reaktywowanie działu retoryka po wielu latach jej 
nieobecności w szkole. W tej podstawie programowej braku-
je także wskazania wzajemnych relacji między nauczaniem 
literatury i języka. Wrócił do szkoły schemat nauczania lite-
ratury w porządku historycznoliterackim (co też jest anachro-
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nizmem) i uczniowie są nauczani języka Mickiewicza i Pru-
sa, a nie blogów i maili. Zgadzam się w całej rozciągłości 
z głoszonym przez niektórych polonistów postulatem, aby 
w polskiej szkole wprowadzono dwa oddzielne przedmioty 
nauczania: literatura i kultura polska i obok język polski. 

W jaki sposób zachęcać młodzież do rozwijania kompetencji 
językowych?
Nie ma innego sposobu nauczania sprawności językowej jak 
praktyczne ćwiczenia w posługiwaniu się językiem w róż-
nych – wspomnianych wyżej – sytuacjach komunikacyjnych. 
Do polskiej matury wprowadzono w 2015 r. zasady egzami-
nu ustnego oparte na retoryce. Dotychczasowa prezentacja, 
uprzednio przygotowana przez ucznia (a nierzadko przez róż-
nych „pomocników” spoza szkoły), została zastąpiona formą 
mówienia a vista. Szkole sugeruje to konieczność kształtowa-
nia umiejętności mówienia spontanicznego, niekoniecznie na 
temat „przerabianej” lektury. A w zakresie pisania konieczne 
jest praktykowanie tzw. twórczego pisania na tematy interesu-
jące ucznia. Z mojej krótkiej praktyki nauczyciela licealnego 
wspominam rzewne marzenia uczniów: niech nie będzie dzi-
siaj lekcji o Reju czy Reymoncie, jeno o życiu. Tymczasem 
w polskiej szkole zamiast „życia” jest nadal odwieczna roz-
prawka lub interpretacja wiersza. I gdzie się tu uczeń może 
popisać swoimi twórczymi umiejętnościami językowymi? 
A może zaproponować pisanie blogu albo wspólne pisanie 
powieści (wypróbowałam to z moimi studentami)?

Czy w dzisiejszych czasach życia i mówienia „na skróty” pu-
ryzm językowy ma jakikolwiek sens?
Puryzm językowy nie ma żadnego sensu w żadnym czasie. 
Wolałabym mówić o konserwatyzmie językowym, czy-
li niechęci do (jakichkolwiek) zmian, zwalczaniu zapoży-
czeń, chronieniu słów wymierających (takich jak np. rymarz 
czy stryjna). Kwestię poniekąd zbliżoną do tej wymienionej 

w Pani pytaniu podniesiono w odniesieniu do polszczyzny, 
wprowadzając w słownikach poprawnej polszczyzny dwa 
poziomy poprawności: normę wzorcową i normę użytkową. 
Norma wzorcowa przewiduje np. formę „daj mi tę książkę”, 
a w użyciu dopuszcza się także mniej poprawną frazę „daj 
mi tą książkę”. W normie wzorcowej poleca się akcentować 
wyrazy zapożyczone z łaciny typu fizyka, gramatyka oraz 
formy gramatyczne typu bylibyśmy, ale w użyciu, zwłaszcza 
potocznym, dopuszcza się wymowę fizyka, gramatyka, by-
libyśmy. Wyraźny jest proces zaniku w polszczyźnie samo-
głosek nosowych ą, ę. Jednak konserwatyści językowi mogą 
się upierać przy jedynie poprawnej wymowie [dǫb] (zamiast 
[domp]), [piętro] (zamiast [pientro]). W szkole konieczne jest 
precyzyjne rozstrzyganie o tym, co wskazane (nakazane),  
co możliwe (dopuszczalne), a tym, co niedopuszczalne. 
Wszakże równie konieczne jest uświadamianie uczniom tego, 
że to ludzie używają języka i go kształtują, także zmieniają. Ję-
zyk nie jest przymusem, lecz pożytecznym narzędziem spraw-
nej, skutecznej i stosownej komunikacji. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Edyta Detz

Halina Zgółkowa
Profesor	zwyczajny,	doktor	habilitowany	w Instytucie	Filologii	Polskiej	Uni-
wersytetu	 im.	Adama	Mickiewicza	w Poznaniu.	Założycielka	 i  długoletnia	
kierowniczka	 Zakładu	 Retoryki,	 Pragmalingwistyki	 i  Dziennikarstwa.	 Jej	
pasją	naukową	i dydaktyczną	zarazem	jest	współczesna	polszczyzna,	zwłasz-
cza	używana	w różnych	odmianach	(pisanej	 i mówionej,	dziecięcej	 i  szkol-
nej,	subkulturowej	i poetyckiej).	Autorka	36	książek	i ponad	170	artykułów	
opublikowanych	samodzielnie	lub	we	współautorstwie.	Jej	ulubioną	katego-
rią	 językową	 jest	 to,	co	prof.	Halina	Kurkowska	nazwała	polszczyzną	 ludzi	
myślących.	Redaktorka	naukowa	pomnikowego	50-tomowego	Praktycznego	
słownika	współczesnej	polszczyzny,	autorka	 lub	współautorka	kilku	 innych	
słowników:	słownika	minimum	i  słownika	podstawowego	 języka	polskiego	
oraz	serii	słowników	dwujęzycznych	(polsko-duńskiego,	-fińskiego,	-norwe-
skiego	i -szwedzkiego)

WYWIAD | Rozmowa z prof. dr hab. Haliną Zgółkową
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Akcent 
Uwydatnienie za pomocą środków fonetycznych określonej 
sylaby w wyrazie lub wyrazu w zdaniu nazywamy akcentem. 
Ze względu na użyte środki wyróżniamy: 

● akcent dynamiczny – sylaba akcentowana wymawiana 
jest z większą siłą, intensywnością, 

● akcent toniczny – sylabę akcentowaną należy wymó-
wić specjalnym (np. wyższym) tonem, tak jak w języku 
szwedzkim lub japońskim,

● akcent iloczasowy – sylaba akcentowana wymawiana 
jest dłużej. 

Przytoczone kategorie nie zawsze są rozłączne, sylaba 
akcentowana może być bowiem wyróżniana za pomocą 
więcej niż jednego środka fonetycznego (tak jest w języku 
polskim). W związku z tym akcent może być:

● zdaniowy – gdy uwydatnia te wyrazy w zdaniu, które 
są uważane przez mówiącego za najistotniejsze,

● wyrazowy – gdy uwydatnia określoną sylabę w wy-
razie. 

Na akcent w języku polskim składają się następujące 
elementy: wysoki poziom intensywności początku wyra-
zu, podwyższenie tonu sylaby akcentowanej oraz wzdłu-
żenie samogłoski akcentowanej i osłabienie artykulacji na 
końcu wyrazu. W wyrazach dwusylabowych (z akcentem 
na drugiej sylabie od końca) akcent ma charakter przede 
wszystkim dynamiczny, przyciskowy, na ogół występuje 
też pewne wzdłużenie samogłoski (szczególnie jeśli wyraz 
wymawiany jest w izolacji). Różnice w wysokości tonu są 
mniej regularne. Akcentowana sylaba przedostatnia w wy-
razach ponaddwusylabowych ma wyższy ton niż przynaj-
mniej jedna z sylab ją otaczających, również samogłoska 
akcentowana może ulec wzdłużeniu. W wyrazach czte-

rosylabowych i dłuższych oprócz stałego akcentu na syla-
bie przedostatniej pojawia się akcent poboczny na sylabie 
pierwszej, objawiający się wyższym poziomem intensyw-
ności niż kolejne sylaby, np. zastanawialibyśmy się.

Jeśli chodzi o miejsca, jakie w większości polskich wy-
razów zajmują sylaby akcentowane, można powiedzieć, że 
akcent jest stały i z reguły pada na przedostatnią sylabę, 
więc nazywa się go paroksytonicznym, np. bajkowy, jede-
nasty, nienaganny, nauczyciel. Istnieje jednak spora grupa 
rzeczowników i liczebników akcentowanych proparoksyto-
nicznie, tj. na sylabie trzeciej od końca, zarówno w wyra-
zach rodzimych, jak i obcych. Oprócz tego w niektórych 
czasownikach rodzimych akcent może padać nawet na 
czwartą sylabę od końca. Poniżej przedstawiamy niektóre 
wyjątki od właściwego polszczyźnie akcentowania wyra-
zów na drugą sylabę od końca:
1. Akcent padający na trzecią sylabę od końca – proparok-

sytoniczny:
● zapożyczenia z języka łacińskiego z formantem 

-ika, -yka w mianowniku, np. elektronika, erotyka, 
klinika, kronika, lektyka, logika, mechanika, me-
chatronika, muzyka, panika, pedagogika, politech-
nika, retoryka, technika, 

● liczebniki złożone typu osiemset, czterysta, dzie-
więćset – obowiązuje tu przycisk (akcent) na trze-
cią sylabę od końca,

● formy liczby mnogiej czasowników w czasie prze-
szłym w 1. i 2. osobie liczby mnogiej: zrobiliście, 
pojechaliście; taki sposób akcentowania wynika 
z faktu, że dawniej w języku polskim czas prze-
szły był czasem złożonym, tj. składał się z cza-
sownika posiłkowego być w czasie teraźniejszym 

Prozodia
do najważniejszych cech prozodycznych języka polskiego zalicza się akcent, intonację i iloczas.  

Spośród pozostałych cech, niezbędnych dla sprawności komunikacyjnej, należy wymienić tempo,  
siłę oraz wysokość i barwę głosu. omawiamy je w ostatniej części cyklu. zachęcamy do lektury!

d r  E w a  K a p t u r

Prozodia | LEKCJE DObREgO MóWIENIA

Z A K A Z  K O P I O W A N I A  I  R O Z P O W S Z E C H N I A N I A 



16 sygnał  luty 2018

LEKCJE DObREgO MóWIENIA | Prozodia

oraz formy imiesłowu czasownika wyrażającego 
daną czynność, np. my robili jeśmy, formy te zro-
sły się w wyniku skracania, ale w 1. i 2. osobie 
zachowały swój pierwotny akcent (robili + jeśmy 
= robiliśmy),

● formy liczby pojedynczej trybu przypuszczającego: 
zrobiłby, pojechałaby,

● spójniki połączone z końcówkami -byśmy, -byście, 
-bym, -byś, -by: choćbyśmy, obyście, jeślibym, 
chociażby,

● w ten sposób akcentowane są też niektóre wyrazy, 
w których akcent jest indywidualną cechą grama-
tyczną: ryzyko, uniwersytet; w związku z silną 
tendencją do wyrównywania akcentu w wyżej 
wymienionych typach wyrazów słowniki norma-
tywne dopuszczają ich akcentowanie na sylabie 
przedostatniej w wymowie mniej starannej i sy-
tuacjach bardziej swobodnych (norma użytkowa 
a nie wzorcowa).

Komisja Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN do-
puszcza poniższe oboczności (tzn. podane wyrazy można 
wymawiać na dwa sposoby):

częstokroć lub częstokroć
okolica lub okolica

wielokroć lub wielokroć
ogółu lub ogółu

kilkakroć lub kilkakroć
nauka lub nauka

rzeczpospolita lub rzeczpospolita
w ogóle lub w ogóle

2. Akcent padający na czwartą sylabę od końca:
● w 1. i 2. osobie liczby mnogiej trybu warunkowe-

go: czytałybyśmy, pisalibyście. 
3. Akcent padający na ostatnią sylabę – oksytoniczny:

● zapożyczenia z języka francuskiego, np. atelier, 
jury, menu, Paris,

● skrótowce literowe, np. PKS – pe-ka-es, PKP – pe-ka- 
-pe, UMK – u-em-ka, UJ – u-jot,

● wyrażenia z formantami arcy-, eks-, wice- utworzo-
ne od wyrazów jednosylabowych, np. wicemistrz, 
ale wicedyrektor, eksmąż, ale eksbokser,

● realizacje ekspresywne, takie jak: akurat, 
● rozkazy typu: baczność! na lewo patrz! 

Niektóre wyrazy jednosylabowe nie mają własnego akcentu, 
lecz tworzą całość – zestrój akcentowy – z wyrazem poprze-
dzającym (są to tzw. enklityki) lub z wyrazem następującym 
(proklityki). Do enklityk należą:

● jednosylabowe formy zaimków osobowych: mi, ci, 
cię, go, ją, mu oraz zaimek zwrotny się, np. podaj 
mi, mówię ci, trzymaj się,

● partykuły by, -że, no, np. zrobiliby, podajże, 
chodź no,

● człony -sta, -set w liczebnikach złożonych, np. 
czterysta, pięciuset.

Do proklityk (łączą się z wyrazem następującym) należą:
● partykuła przecząca nie w połączeniu z wielosyla-

bową formą czasownika, np. nie rysuj, nie rozu-
miem,

● przyimki jednosylabowe, np. nad domem, pod sto-
łem, ku dobremu,

● jedno- lub dwusylabowe spójniki, np. lub jutro, 
albo przyjdę.

W języku polskim wyróżniamy:
1) akcentowy zestrój prymarny, czyli taki segment wy-

powiedzi, który pod względem znaczeniowym jest 
nierozdzielny. Może składać się z:

● jednego wyrazu, np. koleżanka, zakładając 
(forma ortotoniczna),

● wyrazu ortotonicznego występującego z prokli-
tyką, np. przed domem, pod tytułem,

● wyrazu ortotonicznego występującego z enkli-
tyką, np. zastanów się, zrób to,

2) akcentowy zestrój ściągnięty, czyli grupę dwóch–
trzech wyrazów, które na skutek szybkiego mówienia 
lub budowy gramatycznej zostały z sobą tak zespolo-
ne, że jeden z nich traci akcent główny na rzecz po-
bocznego, podczas gdy drugi wzmacnia swój akcent 
główny, np. która godzina, oko za oko, czarne oczy.

Intonacja
Nadawanie wypowiadanemu tekstowi pewnego rodzaju 
melodii, poprzez zmianę modulacji głosu, w celu wyra-
żenia emocji lub oddania specyficznego charakteru danej 
wypowiedzi to intonacja. Należy ona do istotnych środ-
ków ekspresji mówienia, decyduje o znaczeniu mowy po-
przez kierunek jego przebiegu, powstaje w wyniku zmian 
częstotliwości podstawowej sygnału mowy, odbieranych 
jako zmiany wysokości głosu. Brzmienie intonacji zależy 
od wielu czynników, m.in. od struktury akcentowej danego 
języka, cech psychofizycznych mówiącego, sprawności od-
dechowo-fonacyjnej, cech osobowości, uwarunkowań kul-
turowych i socjoekonomicznych. W języku polskim można 
zaobserwować trzy kontury intonacyjne (typy zmian tonu 
głosowego). Są to kadencja, antykadencja i progrediencja. 
Za naturalny, nienacechowany ton podstawowy uznajemy 

Posługiwanie się głosem wiąże 
się z psychiką, podświadomością, 
otoczeniem, warunkami pracy 
oraz stanem fizycznym.
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intonację środkowej części zdania twierdzącego, niezawie-
rającego specjalnych wyróżnień. Jeśli wziąć pod uwagę 
kierunek i rodzaj zmian wysokości tonu podstawowego, to 
w wypowiedzi możemy wyróżnić jej:

● wyraźny spadek, zwany kadencją lub intonacją za-
mkniętą, charakterystyczny dla zakończonych wypo-
wiedzi oznajmujących, rozkazujących, wykrzykników 
i pytań o uzupełnienie,

● silny wzrost, czyli intonację pytającą, rozpoczyna się 
ona na akcentowanej sylabie ostatniego wyrazu i jest 
typowa dla pytań o rozstrzygnięcie oraz dla pytań 
o uzupełnienie, jeśli te wypowiadane są z zabarwie-
niem emocjonalnym,

● brak zmiany, inaczej progrediencję, czyli brak silnego 
wzrostu, jak i spadku tonu podstawowego w obrębie 
ostatniego wyrazu; progrediencja pojawia się w zda-
niach twierdzących, w tekście ciągłym, w częściach 
niepoczątkowych i niekońcowych, kiedy z jakichś po-
wodów osłabiona zostanie naturalna dążność do opa-
dającej intonacji zdań twierdzących.

Iloczas 
Ostatnią omawianą cechę suprasegmentalną stanowi ilo-
czas, czyli czas trwania głosek, sylab, fraz. W polszczyź-
nie nie pełni on funkcji istotnych językowo. Poszczególne 
głoski trwają dłużej lub krócej, zależnie od swych właści-
wości artykulacyjnych. W języku polskim najdłuższe są 
zwykle samogłoski nosowe [ǫ], [ę], nieco krócej od nich 
trwają samogłoski ustne [a], [o], [e], dalej [i], [u], [y], po 
nich spółgłoski zwarto-wybuchowe [p], [t], [k], zwarto-sz-
czelinowe [c], [č], [ć] i szczelinowe [f], [s], [ś], [š], [x] 
bezdźwięczne, następnie spółgłoski zwarto-wybuchowe 
[b], [d], [g], zwarto-szczelinowe [ʒ], [ǯ], [ʒ́] i szczelinowe 
[v], [z], [ź], [ž] dźwięczne, spółgłoski nosowe [m], [n], [ŋ] 
i najkrótsze: boczne [l] i drżące [r] oraz [i ̯] i [ṷ]. W przy-
padku geminat samogłoskowych (podwójnych głosek) 
ich iloczas jest 2 razy dłuższy od iloczasu głosek poje-
dynczych, pojedynczych iloczas geminat spółgłoskowych  
– 1,5 razy dłuższy.

Na zakończenie...
Właściwe, świadome wykorzystywanie cech prozodycz-
nych mowy oraz umiejętne i sprawne posługiwanie się 
nimi przez nadawcę w wypowiedzi ustnej, zarówno spon-
tanicznej, jak i uprzednio przygotowanej, świadczy o jego 
wysokiej kompetencji komunikacyjnej. Do kompetencji 
tych należy dołączyć także odpowiednią postawę w trakcie 
mówienia, dobre gospodarowanie powietrzem, prawidłową 
fonację, artykulację i dykcję. 

Trzeba pamiętać, że posługiwanie się głosem nie jest 
jedynie wypadkową działania określonych mięśni czy ukła-
dów (respiracyjnego, fonacyjnego i artykulacyjnego), ale 

wiąże się również z psychiką, podświadomością, otocze-
niem, warunkami pracy czy stanem fizycznym. Dobrze, je-
śli osoby pracujące zawodowo głosem akceptują swój głos 
i potrafią z niego korzystać ze świadomością i z przyjemno-
ścią. Jest to szczególnie istotne w pracy nauczyciela, gdyż 
umiejętność właściwego posługiwania się głosem stanowi 
podstawę komunikowania się z uczniami. Głos nauczycie-
la jest nośnikiem informacji, wartości estetycznych, środ-
kiem wyrażania ekspresji dzieła literackiego czy muzycz-
nego. Nauczyciel swą aktywność głosową okazuje nie tylko 
w trakcie prowadzonych zajęć, ale również w pozalekcyj-
nych kontaktach z uczniami, rodzicami i innymi nauczycie-
lami. Ograniczenie tej aktywności budzi nieufność i rodzi 
dystans, co może niekorzystnie odbić się na jakości jego 
pracy dydaktycznej i relacjach interpersonalnych. Równo-
cześnie niechęć do własnego głosu utrudnia prawidłową 
emisję, ponieważ nastawienie psychiczne i przekonania 
nauczyciela na temat własnego głosu krępują swobodne 
posługiwanie się aparatem fonacyjno-artykulacyjnym. 

Uświadomienie sobie tych zależności pozwala na bar-
dziej świadome posługiwanie się głosem i eliminowanie 
negatywnych skutków występujących napięć psychofizycz-
nych. Właściwa praca głosem i nad głosem może stać się 
nie tylko bardziej efektywna, ale także efektowna.
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dr Ewa Kaptur
Adiunkt	 na	 WFPiK	 na	 UAM	 w  Poznaniu,	 języko-
znawca,	 dyplomowany	 nauczyciel	 emisji	 głosu,	 lo-
gopeda,	 specjalista	 wczesnego	 wspomagania	 rozwoju	
dziecka.	Zajmuje	się	emisją	głosu,	wczesną	interwencją	
logopedyczną	 oraz	 diagnozą	 i  terapią	 logopedyczną	
dzieci	w wieku	przedszkolnym	i szkolnym
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Myślenie krytyczne jest specyficzną formą aktywności inte-
lektualnej. Wyróżnia je nastawienie badawcze. Podporząd-
kowane jest dążeniu do odkrycia prawdy, co odróżnia je 
chociażby od myślenia magicznego, ideologicznego (uza-
leżnionego od jednej idei) czy perswazyjnego (nastawio-
nego na przekonanie kogoś do przyjęcia naszego punktu 
widzenia lub skłonienia go do działania zgodnego z na-
szym interesem). Myślenie krytyczne to myślenie racjonal-
ne, analityczne, ceniące logiczne wnioskowanie, szukające 
rzeczywistych (a nie wyimaginowanych) reguł i powiązań, 
próbujące odtworzyć fakty, a następnie budować na ich 
podstawie interpretacje i teorie, z zachowaniem twardych 
reguł badawczych (sformułowanie problemu, postawienie 
hipotezy, opracowanie procedury weryfikacyjnej, testowa-
nie, wyciągnięcie wniosków, potwierdzenie lub odrzucenie 
hipotezy itd.). To umiejętność wprowadzania związków 
między faktami, interpretowania ich i budowania z nich 
większych całości.

Informacyjny chaos
Bardzo ważnym elementem myślenia krytycznego jest 
zdolność do rozpatrywania rzeczy i zjawisk z wielu róż-
nych punktów widzenia. Osoby myślące krytycznie są 
świadome własnych ograniczeń, a przez to skłonne do 
autorefleksji. Unikają, a przynajmniej starają się unikać, 
uprzedzeń. Mają zdolność do wielokontekstowego widze-
nia świata. Analizowanie różnych perspektyw umożliwia 
zrozumienie, jak wiele jest sposobów opisywania świata, 
i że każdy z nich jest na swój sposób uzasadniony. Co 
więcej, odmienne ujęcia nie przeczą temu, że rzeczywi-

stość ma jednak określoną formę. Istnieją pewne niepod-
ważalne fakty. W końcu góra ma jeden kształt niezależnie 
od tego, że z perspektywy każdego obserwatora wygląda 
nieco inaczej, i można go odtworzyć, choć wymaga to 
sporego wysiłku.

Konieczność uczenia krytycznego myślenia jest kon-
sekwencją ekspansji fałszywych czy uproszczonych inter-
pretacji świata. Rosnąca od lat dostępność internetu spo-
wodowała wystąpienie nowego zjawiska – plagi takich 
wiadomości. W trakcie wyborów prezydenckich w USA 
w 2017 r. blisko 80 proc. podawanych na temat kandyda-
tów informacji była fałszywa. Pojawienie się legendy miej-
skiej o grze Błękitny Wieloryb to kolejny przykład tego, jak 
niesprawdzone i sensacyjne wiadomości mogą mieć nega-
tywne skutki społeczne. Żyjemy w czasach informacyjnego 
chaosu. XIX-wieczna szkoła zmagała się z niedostatkiem 
danych, szkoła XXI w. jest bezradna wobec ich nadmiaru. 
Musimy więc przygotować dzieci do tego, by potrafiły sa-
modzielnie rozpoznawać fałsz i umiały szukać wiarygod-
nych informacji.

Zmiana podejścia
Tymczasem współczesna szkoła w bardzo niewielkim stop-
niu wdraża młodych do krytycznej analizy rzeczywistości. 
Brakuje czasu na dogłębne analizy tekstów, na dyskusje, 
debaty, polemiki. Świeżo upieczeni maturzyści niewiele 
z matury pamiętają, bo uczyli się, by zdać. Jeśli chcemy, by 
uczniowie wynosili z lekcji sensowną wiedzę, którą będą 
umieli wykorzystać, musimy zmienić podejście do edu-
kacji. Jeśli nauczyciel nauczy swoich podopiecznych kry-

Cogito21
We współczesnym świecie uczniowie otoczeni są ogromną ilością informacji. Wiele z nich jest fałszywych, 

a część niebezpieczna. dlatego tak ważne jest krytyczne podejście do treści dostępnych w internecie,  
w tym odpowiedzialne korzystanie z portali społecznościowych. Stąd pomysł na kluby cogito21,  

których zadaniem jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.
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tycznej postawy wobec informacji w internecie, to wykona 
kolosalną pracę, której nie zastąpią nowoczesne programy. 
Jeszcze więcej uzyska wtedy, gdy postawi na aktywność 
uczniów, jeśli będzie pracował metodą projektu (która ma 
charakter stricte naukowy, od problemu do rozwiązania za 
pomocą określonych procedur) czy metodą eksperymentu 
(ale nie pokazu, tylko realnego zaangażowania uczniów 
w prowadzenie badań). Nie ulega jednak wątpliwości, że 
nauczyciele potrzebują w tym zakresie wsparcia. Właśnie 
dlatego zespół NAVIGO – Centrum Innowacyjnej Edukacji 
– przygotował specjalny program dydaktyczny stawiający 
na kompetencje rozwijające krytyczne myślenie – Cogi-
to21, który obejmuje trzy elementy:
1. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z za-

kresu krytycznego myślenia.
2. Zajęcia z dziećmi realizowane przez nauczycieli w ra-

mach klubów krytycznego myślenia.
3. Konkurs, podczas którego dzieci będą mogły sprawdzić 

swoje kompetencje zdobyte pod okiem nauczycieli.
Stanowią one spójną całość, co pozwala na ukształtowa-

nie i wzmocnienie kompetencji potrzebnych dzieciom do 
zdolności twórczego myślenia. 

Zasady programu
Warunkiem udziału w programie jest założenie w szkole 
Klubu Cogito21. W ramach zajęć uczniowie będą wykony-
wać zadania – zarówno dostarczone przez organizatorów 
programu, jak i opracowane samodzielnie przez nauczy-
ciela będącego opiekunem klubu. Przy rejestracji klubu na-
uczyciel otrzyma pakiet materiałów oraz wsparcie eksperta. 
Podsumowanie pracy nastąpi podczas dwuetapowego kon-
kursu, który ma sprawdzić zdolności krytycznego myślenia 
wśród uczniów.

W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona kam-
pania informacyjna, której celem jest uświadomienie 
uczniom, że nie wszystkie informacje w internecie są 
prawdziwe. Szkoły zaproszone do udziału w drugim eta-
pie konkursu zmierzą się z zadaniem finałowym, które bę-
dzie polegało na ocenie tekstu pochodzącego z internetu 
pod kątem jego wiarygodności. Uczestnicy w ciągu dwóch 
godzin będą musieli ustalić, które z otrzymanych informa-
cji są prawdziwe, a które nie. Podczas zadania będą mo-
gli korzystać z wszelkich mediów cyfrowych (telefonów, 
komputerów, tabletów). Wyniki swojej pracy zaprezentują 
w postaci dwuminutowego filmu, dokumentującego za-
równo ich odpowiedzi, jak i rozumowanie, które ich do 
tego doprowadziło. Będzie on przedmiotem analizy jury, 
które oceni, na ile uczniowie potrafią krytycznie podejść 
do otrzymanego tekstu i jak wygląda proces weryfikacji 
zawartych w nim informacji. Wszyscy finaliści konkursu 
otrzymają wyróżnienia, a drużyny, które zdobędą trzy 

pierwsze miejsca, zostaną nagrodzone. Każda szkoła, któ-
ra weźmie udział w programie, otrzyma certyfikat „Szkoły 
uczącej mądrego korzystania z informacji w internecie”. 

Uczestnicy konkursu Cogito21 zostaną zatem postawie-
ni przed problemem badawczym. Będą musieli zaplanować 
jego rozwiązanie, podzielić role w zespole, przeprowadzić 
analizę, a następnie zaprezentować efekty. Wykonanie zada-
nia będzie wymagało wielu umiejętności:

● współpracy w grupie,
● sprawnego komunikowania się,
● planowania i zarządzania czasem,
● kreatywności (twórczego i praktycznego działania 

przy wykorzystaniu narzędzi, jakie uczniowie mieli 
przy sobie),

● korzystania ze źródeł internetowych (umiejętność eks-
ploracji świata danych, znajomość portali, zasad funk-
cjonowania sieci, jej zasobów),

● krytycznej analizy informacji,
● stosowania procedur badawczych (budowania hipotez 

i ich sprawdzania),
● jasnego i komunikatywnego przedstawienia efektów 

badań,
● obsługi narzędzi cyfrowych (wykorzystania aplikacji 

i programów),
● występów przed kamerą.
Cogito21 jest projektem samofinansującym się. Nie po-

zyskano na niego środków z funduszy publicznych. Koszt 
udziału w programie wiąże się z jednorazową opłatą 390 zł 
i jest związany z opracowaniem materiałów szkoleniowych 
dla nauczycieli, które otrzyma uczestnicząca w programie 
szkoła. W skład pakietu wchodzi podręcznik metodyczny 
dotyczący nauki krytycznego myślenia, przykładowe zada-
nia oraz pięć gotowych scenariuszy lekcji, do wykorzystania 
np. w ramach godziny wychowawczej. Szczegółowe infor-
macje o projekcie można znaleźć na stronie http://navigo.
org.pl/szczegoly-o-cogito.

dr Łukasz Srokowski 
Socjolog,	 trener	 i  wykładowca	 akademicki.	 Specjali-
sta	 w  dziedzinie	 innowacyjnych	 nurtów	 nauczania.	
Przeprowadził	 ponad	 trzy	 tysiące	 godzin	 szkoleń	 dla	
szkół	i przedsiębiorstw,	twórca	NAVIGO	–	Autorskiej	
Szkoły	Podstawowej	we	Wrocławiu,	opartej	na	fińskim	
modelu	edukacyjnym

dr Tomasz Tokarz
Doktor	 nauk	 humanistycznych,	 wykładowca	 akade-
micki,	 mediator,	 trener	 kompetencji	 społecznych.	
Badacz	 i  działacz	 edukacyjny.	 Koordynator	 meryto-
ryczny	w NAVIGO	–	Centrum	Innowacyjnej	Eduka-
cji.	Nauczyciel	w alternatywnych	szkołach.	Jego	pasją	
jest	pisanie	o nowoczesnym	obliczu	edukacji	i rozwoju	
osobistym
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Wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej traktuje lekcje 
WF-u jako karę wpisaną w ich praktykę zawodową. Opowiada-
ją o trudach związanych z przygotowaniem takich lekcji, o tym, 
że muszą wkładać strój sportowy i błaźnić się przed wycho-
wankami. Alternatywą mogą być wspólne zajęcia przygotowa-
ne przez wychowawcę i zatrudnionego w szkole nauczyciela 
WF-u. W takim przypadku wskazane jest, aby wychowawca ak-
tywnie włączył się w wykonywanie ćwiczeń, szczególnie w sy-
tuacjach, gdy odbywają się one w kole albo w parach. Swoją 
postawą powinien dawać dzieciom jednoznaczny sygnał, że 
dla niego sport również jest ważny i potrzebny. Dlaczego jego 
obecność jest tak istotna? Otóż wychowawca ze swoimi ucznia-
mi spędza najwięcej czasu, zna potrzeby dzieci, wie także, co 
sprawia im najwięcej trudności, przed czym się wzdrygają. Na 
lekcjach WF-u, które są prowadzone przez wykwalifikowane-
go wuefistę, rola wychowawcy sprowadza się do udzielania 
wsparcia, dopingowania dzieci, pocieszania po przegranej. Je-
śli dziecko wie, że wychowawca udzieli mu pomocy, chętniej 
podejmie się wykonania trudnego ćwiczenia. 

Czy sala ma znaczenie?
Zarówno dzieci, jak i ich rodzice uskarżają się na fakt, że 
lekcje WF-u dla najmłodszych klas nie zawsze są organizo-
wane w sali gimnastycznej. Problemy logistyczne stanowią 
wyzwanie dla dyrekcji szkoły, ale brak sali nie powinien być 
przeszkodą. Ćwiczyć można w różnych miejscach i na wie-
le sposobów. Uczniowie chętnie uprawiają sport na wolnym 
powietrzu, zamiast w sali mogą ćwiczyć na boisku szkolnym, 
w parku, na skwerku, wówczas przestrzeń nie stanowi dla 
nich ograniczenia. Lekcje można zorganizować nawet w kla-

sie. W takiej sytuacji wymagana jest jednak większa dyscypli-
na i zachowanie należytej ostrożności. Berek w sali lekcyjnej 
nie jest najlepszym pomysłem, ale gimnastyka już tak. 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jest w o tyle kom-
fortowej sytuacji, że może treści programowe swobodnie 
rozdzielać pomiędzy poszczególne godziny lekcyjne. Wy-
chowanie fizyczne w sali gimnastycznej powinno być ujęte 
w grafik, ale pozostałe zajęcia sportowe warto wprowadzać 
spontanicznie i w miarę regularnie. Nawet czynności tak pro-
zaiczne jak przechodzenie do sali lekcyjnej warto zamienić 
w aktywność fizyczną. Można w pobliżu klasy przygotować 
tor przeszkód, który trzeba będzie pokonać, by dotrzeć do 
ławki. W toku prowadzenia lekcji tematycznej można po-
prosić uczniów, by wstali, wykonali kilka prostych ćwiczeń, 
zamienili się z kolegami miejscami, puścili tzw. iskierkę czy 
spróbowali postać na jednej nodze.

Elementy ruchowe warto wprowadzać w drugiej połowie 
lekcji, gdyż skupienie dzieci, chwilowo pobudzonych do ak-
tywności fizycznej, jest później mniejsze. Zbyt intensywna gim-
nastyka może spowodować, że przestaną być uważne i będą 
wykazywać tylko zainteresowanie zabawą ruchową. Ostatnie 
pięć minut lekcji można wykorzystać na zajęcia relaksacyjne, 
oddechowe. Szczególnie poleca się je wówczas, gdy dzieci 
wcześniej wykonywały trudne zadanie albo pisały sprawdzian. 

Ktoś zwolniony? Nie, wszyscy ćwiczą
W klasach I–III, a szczególnie w klasie I, w której uczą się 
dzieci najmłodsze, również sześcioletnie, nauczyciel powi-
nien dobierać takie aktywności, którym sprosta cały zespół. 
Dziecko, które ćwiczy w kole albo w parach, czuje się pew-

Lekcje na medal
uczeń klas i– iii to z reguły aktywny kilkulatek, entuzjastycznie podchodzący do wszelkich inicjatyw.  

zajęcia wychowania fizycznego to dla niego nie tylko wysiłek i droga do dobrej formy, ale i zabawa. lekcje muszą 
więc być dynamiczne, urozmaicone, ale przede wszystkim wspólne. nauczyciel powinien spojrzeć na swoją klasę 

jak na drużynę, w której tkwi potencjał. od jego osobistego zaangażowania i wsparcia zależy jej sukces!
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niej niż wtedy, gdy wykonuje zadania w pojedynkę. Lubiane 
przez nauczycieli zawody czy sztafety nie są wskazane dla 
najmłodszych. Dziecko bezbłędnie oceni, która drużyna jest 
„mocniejsza” i ma szansę na wygraną, i nie będzie chcia-
ło ścigać się z kimś sprawniejszym czy szybszym od siebie. 
Wychowanie fizyczne w klasie I może być zbliżone do zajęć 
rytmicznych i gimnastycznych, dopiero w kolejnej można 
przejść do rozgrywek z elementami rywalizacji pomiędzy 
poszczególnymi zawodnikami. 

Uprawianie sportu, również amatorsko, a więc w formie 
gier i zabaw ruchowych, daje wymierne korzyści. Dziecko 
zdobywa szereg umiejętności społecznych, uczy się funkcjo-
nować w grupie. Poznaje swoje mocne strony oraz ograni-
czenia. Regularnie ćwicząc, staje się sprawniejsze, bardziej 
wytrzymałe, zahartowane. Dzięki zajęciom WF-u można 
formować i kształtować odpowiednie postawy i zachowania 
swoich podopiecznych, a także budować klimat sprzyjają-
cy dobrej atmosferze w klasie. Ponadto aktywność fizyczna 
wpływa na efektywność uczenia się. Na zajęciach powinny 
oczywiście obowiązywać ustalone zasady. Proponujemy na-
stępujące:

● Uczniowie ćwiczą regularnie – sport uprawiany oka-
zjonalnie przez osoby niewygimnastykowane jest 
zajęciem męczącym. Jeśli nauczyciel zadba o to, by 
uczniowie ćwiczyli możliwie często (co najmniej czte-
ry razy w tygodniu), ćwiczenia pozytywnie wpłyną na 
kształtowanie ich kondycji fizycznej.

● Uczniowie ćwiczą z ochotą – sport powinien spra-
wiać dzieciom przyjemność. Jeśli zajęciom towarzyszy 
dziecięca radość, wówczas poszczególne aktywności 
wykonują chętnie i w tempie. Takie zachowanie prze-
kłada się na osiąganie przez uczniów coraz lepszych 
wyników i wzrost satysfakcji. 

● Wszyscy biorą udział w zajęciach – nieuzasadnione 
zwolnienia z WF-u nie powinny mieć miejsca. Od po-
stawy nauczyciela, jego zaangażowania, entuzjazmu 
zależy, czy uczniowie polubią WF i będą przychodzić 
na niego z ochotą. 

● Uczniowie przekraczają własne granice – celem oce-
niania ucznia powinno być porównywanie jego obec-
nych osiągnięć z wcześniejszymi po to, aby ciągle po-
lepszać wynik końcowy, a nie porównywać zdolności 
ucznia względem kolegów z klasy. Gdy uczeń osiąga 
postępy, wówczas chętniej, dokładniej i intensywniej 
ćwiczy. 

WF na poważnie 
Lekcje wychowania fizycznego powinny mieć stały prze-
bieg i opierać się na regularnej strukturze ćwiczeń. Uczeń 
podczas tych zajęć ma rozwijać konkretne umiejętności, 
zdobywać nowe. Dziecko należy oceniać w stosunku do 
jego własnych postępów, nie w odniesieniu do umiejęt-

ności innych dzieci. Nauczyciel może zatem powiedzieć: 
„Widzę, że robisz coraz większe postępy”, ale nie wolno 
mu powiedzieć: „Jesteś szybszy niż…”, „Doganiasz…”, 
„Biegasz najwolniej z całej klasy”. Oceniać należy go-
towość do podjęcia wyzwania i zaangażowanie. Celem 
oceniania jest podnoszenie samooceny uczniów, a nie 
udowadnianie im, że ich sprawność fizyczna w stosun-
ku do sprawności nauczyciela czy rówieśników jest ni-
ska. Na lekcjach WF-u wychowawca powinien objaśnić 
i demonstrować, jak wykonać dane ćwiczenie, koordyno-
wać aktywność uczniów, chwalić ich postępy, radzić, jak 
usprawnić zajęcia, być cały czas pośród ćwiczących dzie-
ci, przekazywać im konkretne wskazówki metodyczne. 
Informacje zwrotne w formie pochwały czy pozytywnych 
wzmocnień wpływają na podniesienie własnej wartości 
dziecka i jednocześnie stanowią zachętę do zwiększenia 
wysiłku fizycznego. 

Korzyści płynące z uprawiania sportu:
Uczeń:

● poznaje własne możliwości i ograniczenia,
● wyrabia nawyk uprawiania różnych dyscyplin spor-

towych,
● wyrabia nawyk zachowań prozdrowotnych,
● poprawia kondycję fizyczną,
● poprawia skupienie i koncentrację na pozostałych 

zajęciach,
● rozładowuje emocje i napięcia,
● uczy się współdziałania, funkcjonowania w zespole. 

Cała naprzód
Zajęcia sportowe powinny opierać się na osiąganiu wspólnych 
celów. Konkurowanie należy wprowadzać ostrożnie, w zależ-
ności od możliwości zespołu klasowego. Zajęcia integracyj-
ne nie powodują takich napięć jak pojedyncze sprawdzanie 
uczniów między sobą. Należy pamiętać o tym, że najmłodsi 
uczniowie mogą mieć trudności z panowaniem nad emocja-
mi. Swoje frustracje wynikające z porażki mogą rozładowy-
wać za pomocą wybuchów złości, zachowań agresywnych, 
niechęci do podejmowania kolejnych wyzwań. 

Lekcje powinny rozpoczynać się od wykonywania za-
dań najprostszych, takich, podczas których uczeń ma szansę 
wykazać się własną inwencją czy wyobraźnią. Dziecko na 
chwilę może zamienić się w rycerza, który na wyobrażonym 
koniu będzie galopował po sali, czy w statecznego lwa, któ-
ry powoli, na czterech łapach, będzie obchodził swój rewir, 
a nawet w alpinistę, który wspina się po skałkach. W toku 
tak prostych zajęć można wprowadzać elementy utrudniają-
ce. Można poprosić dzieci, by spróbowały nauczyć swojego 
konia galopować do tyłu, uczyniły lwa ślepym albo z chorą 
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łapą i spróbowały przemierzyć salę, utykając albo czołgając 
się. W polu widzenia nauczyciela powinno być stopniowa-
nie wyzwań na każdym etapie edukacji sportowej.

Do wspólnej bramki
Lekcje wychowania fizycznego to doskonała okazja do in-
tegrowania całego zespołu klasowego. W przypadku spor-
tów drużynowych, ruchowych zabaw w kole można w taki 
sposób dobrać ćwiczenia, ażeby wyeliminować sytuację, 
w której da się zauważyć różnice w umiejętnościach fizycz-
nych poszczególnych dzieci. W takim podejściu nauczyciela 
można dostrzec szansę na wykazanie się talentem tych dzie-
ci, które na innych lekcjach nie radzą sobie tak dobrze jak 
większość klasy. To od postawy wychowawcy zależy, czy 
uda mu się zbudować zespół równych szans. Na lekcjach 
WF-u aktywność fizyczna stanowi naturalny środek wyrazu, 
a wspólny wysiłek dzieci prowadzi do sukcesu całej drużyny.

Podczas organizowania gier i zabaw dzieci powinny 
mieć okazję, aby poznać się wzajemnie. Zamiast podziału 
na grupę dziewcząt i chłopców można więc poprosić, by 
utworzyły zespoły osób, które mają rodzeństwo albo posia-
dają zwierzątko domowe, bądź prowadzić gimnastykę na za-
sadzie doboru zawodników do wykonania poszczególnych 
ćwiczeń i zaproponować: „Teraz na drabinki wchodzą dzie-
ci, które mają ciemne włosy”, „Pod ławeczkami czołgają się 
osoby, które chodzą do szkoły na piechotę”, „Z piłką biegną 
tylko te dzieci, które w swoim imieniu mają dwuznak”. 

Uczeń potrzebuje czasu, by uspokoić emocje, które zo-
stały uruchomione podczas zajęć sportowych. Przerywanie 
gry na dźwięk dzwonka na przerwę nie jest wskazane. Lepiej 
w porę zakończyć rozgrywki i zaproponować dzieciom zaję-

cia relaksujące, wyciszające, odpoczy-
nek. W tym czasie uczniowie mogą po-
słuchać muzyki, położyć się i wykonać 
ćwiczenia oddechowe, odbyć relaksa-
cję z elementami wizualizacji. Uczeń 
musi nabrać przekonania, że dobiegł 
do mety i teraz czeka go aktywność in-
nego rodzaju. Warto umiejętnie gospo-
darować czasem, gdyż dziecko z więk-
szym spokojem reaguje na zajęcia, 
które mają określony ład i porządek, niż 
takie, które pozbawione są określonej 
struktury ujętej w ramy lekcji.

Zajęcia na medal 
Nauczyciel w roli wuefisty nie jest po-
zostawiony samemu sobie. Pomysły 
do wykorzystania na zajęciach może 
czerpać z wielu źródeł. Na stronach 
internetowych poświęconych progra-
mowi „WF z Klasą” może pozyskać 

informacje na temat dobrych praktyk, które sprawdzają się 
w innych placówkach. Tam też znajdują się gotowe scena-
riusze dotyczące zajęć sportowych. Ponadto na stronach 
internetowych jest w stanie odszukać autorskie scenariusze 
i programy dotyczące wychowania fizycznego. Konkret-
ne wsparcie może uzyskać od nauczycieli WF-u uczących 
w jego szkole, a także skorzystać z zasobów organizacji zaj-
mujących się tematyką aktywności fizycznej, np. z portalu 
wiedzy dla nauczycieli Scholaris, z programu „Mały Mistrz”, 
z akcji przygotowanej przez MEN „Ćwiczyć każdy może”. 

Wychowanie fizyczne może być lekcją na medal pod 
warunkiem, że nauczyciel okaże się nie tyle wymagającym 
mistrzem, ile cierpliwym entuzjastą, nastawionym na to, 
by cała klasa osiągała sukces na miarę swoich możliwości 
– ćwiczyła zawsze, chętnie i przede wszystkim dla siebie, 
swojego zdrowia i dobrej kondycji fizycznej, a nie tylko dla 
wysokiego stopnia w dzienniku.
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 Lekcje wychowania fizycznego  
 to doskonała okazja do integrowania klasy. 
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Trudny rodzic
Schemat rozmowy

1. Początek rozmowy – otwarcie
 Pierwsze minuty rozmowy najczęściej informują o nastawieniu obydwu stron, a także określają atmosferę i nastrój, 

w jakim będzie się toczyć rozmowa. Warto zadbać szczególnie o tę część spotkania pod kątem emocjonalnym. Rodzic, 
który dobrze się poczuje na początku rozmowy z nami, będzie bardziej otwarty i chętny do współpracy. Zadbajmy 
więc zarówno o odpowiednie komunikaty, jak i o miłą i spokojną przestrzeń, w której odbędzie się spotkanie. Jeśli czas 
rozmowy nam na to pozwala, zaproponujmy coś do picia lub małą przekąskę – rodzic poczuje się „zatroszczony”. 
Tego typu wstępnymi uprzejmościami przełamiemy jego ewentualny dystans (nawet jeśli rodzic od początku nastawio-
ny jest roszczeniowo). Warto zadbać o poniższe elementy:

● Rozgrzewka – ta część spotkania obejmuje dbałość o takie elementy jak: podanie ręki (w rozmowie nauczy-
ciel–rodzic nie musimy tak sztywno trzymać się zasad savoir-vivre’u i jeśli widzimy, że rodzic nie podaje ręki, 
podajmy ją sami, zachęcając tym samym do postawy owartości), uśmiech (niezbędny element powitania – jego 
brak sygnalizuje napięcie, zdenerwowanie lub wrogie zamiary).

● Pogawędka – przed właściwą rozmową warto nawiązać osobisty kontakt z naszym rozmówcą – można skomen-
tować pogodę, zapytać o drogę do szkoły, zagadnąć na temat wakacji, podróży, zainteresowań itp. Te kilka zdań 
pozwoli nam zbliżyć się do rozmówcy, wyczuć jego nastawienie i aktualny nastrój, a także dowiedzie, że mimo 
trudnego tematu do omówienia nie mamy złych zamiarów.

2. Treść właściwa – drugi etap rozmowy
 Na tym etapie przedstawmy swojemu rozmówcy plan spotkania, jego cele i ramy czasowe: 

● Plan – to nie omówienie całego tematu, ale raczej zasygnalizowanie, o jakich kwestiach chcielibyśmy po-
rozmawiać. Pozwoli to na nakreślenie zarysu zagadnień i sprawi, że rodzic poczuje się bezpieczniej (treść 
rozmowy będzie przewidywalna). Jeśli to rodzic zainicjował spotkanie, pytamy go, o czym chciałby z nami 
porozmawiać.

● Cele – następny krok to przedstawienie, do czego chcemy dążyć na spotkaniu, jaki cel ma przynieść przeprowa-
dzana rozmowa. Warto używać tutaj takich sformułowań jak „zależy mi, żebyśmy…”, „jest to dla mnie ważne, 
abyśmy…”, „mam nadzieję, że po naszym spotkaniu…”, „cieszyłabym/cieszyłbym się, gdyby po spotkaniu…”. 
Takie komunikaty uświadomią rodzicowi, że nie zostawiamy go samego z problemem, chcemy uczestniczyć w jego 
rozwiązaniu i bardzo nam na tym zależy.

● Czas – jeśli wcześniej nie umówiliśmy się z rodzicem, ile czasu możemy przeznaczyć na spotkanie, trzeba to zro-
bić przed rozpoczęciem właściwego tematu. Zaproponujmy ramy czasowe, ale upewnijmy się, że rodzicowi też to 
odpowiada. 

3. Doprecyzowanie, czyli omówienie właściwej sytuacji
 Po zobrazowaniu rodzicowi omawianej sytuacji przedstawmy, o co konkretnie nam chodzi w rozmowie z nim: 

● powiedzmy, czego chcemy się dowiedzieć i dlaczego,
● wyjaśnijmy, jak wykorzystamy uzyskane od rodzica informacje,
● wskażmy konkretny kierunek zmiany,
● przedstawmy, w jaki sposób przebiegać ma współpraca rodzica i nauczyciela.

 W odbiorze rodzica będzie to zaproszenie do wspólnego przyjrzenia się sprawie i znalezienia jej rozwiązania. Każda 
rozmowa z rodzicem (nawet roszczeniowym) jest budowaniem wspólnej płaszczyzny wsparcia dziecka i tylko wówczas 
jest ona możliwa, gdy obydwie strony będą zaangażowane w jej tworzenie.

Iz
ab
el
a	
C
za
ja
-A
nt
os
ze
k

M
ag
da
le
na
	G
oe
tz

Z A K A Z  K O P I O W A N I A  I  R O Z P O W S Z E C H N I A N I A 



25sygnał  luty 2018

Przełam rutynę | TECZKA NAUCZYCIELA

4. Koniec rozmowy – zakończenie
 Na tym etapie rozmowy chodzi o ponowne zebranie wszystkich kwestii i podsumowanie spotkania. Nie zapominajmy 

o tym – pozwoli nam to ustalić plan działania po rozmowie i konkretnie podzielić się zadaniami. Warto sporządzić listę 
ustaleń i kroków, jakie chcemy podjąć w przyszłości. Taka lista stanowi swego rodzaju umowę, do której możemy się 
w każdej chwili odwołać, jeśli zauważymy, że rodzic nie realizuje ustaleń. Dla samego rodzica jest ona też formą naszego 
zobowiązania do współpracy z nim.

 Rozmowy z trudnymi rodzicami nie są łatwym zadaniem, ale dzięki powyższym sprawdzonym technikom nauczyciel 
zyskuje skuteczne narzędzia do ich przeprowadzenia. Pamiętajmy, że warto podejmować takie rozmowy, nawet jeśli 
rodzic nastawiony jest do naszych działań nieprzychylnie. Każda nawiązana z nim forma współpracy wspiera dziecko 
i nauczyciela w jego staraniach edukacyjnych.

Bibliografia: 

•	 S.	Hamlin,	Jak mówić, żeby nas słuchali,	Poznań	2016.

Przełam rutynę
Scenariusz zebrania z rodzicami

CZAS TRWANIA: 
90 minut.

CELE SPOTKANIA:
● wzajemne poznanie się i/lub integracja zespołu rodziców,
● nawiązanie dobrych relacji z rodzicami i zdobycie ich zaufania, aby zbudować lepszy grunt do współpracy,
● zwrócenie uwagi rodziców na pozytywne cechy ich dziecka,
● zachęcenie rodziców do ściślejszej współpracy z wychowawcą i ze szkołą,
● poznanie wzajemnych oczekiwań związanych ze współpracą oraz określenie jej priorytetów i najważniejszych zasad,
● przekazanie rodzicom ważnych informacji i uzyskanie interesujących wychowawcę informacji od nich,
● poszerzenie kompetencji wychowawczych rodziców (jeśli zamierzamy w trakcie spotkania poruszyć konkretny temat 

związany z umiejętnościami wychowawczymi) – dostarczenie im podstawowych informacji na dany temat i pobudze-
nie ich do autorefleksji.

METODY:
● metoda integracyjna,
● praca indywidualna,
● burza mózgów,
● dyskusja,
● rozmowa kierowana,
● miniwykład/prezentacja.
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MATERIAŁY:
● taśma malarska (lub identyfikatory, plakietki), 
● pisak – do zapisania imion uczestników i przymocowania (przyklejenia, przypięcia) do ubrania, 
● czyste kartki A4,
● długopisy,
● plakat z zapisem kontraktu,
● ewentualnie: prezentacja multimedialna, materiały informacyjne do rozdania uczestnikom, film edukacyjny.

PRZYGOTOWANIE:

1. Przed zebraniem należy ustawić krzesła – odsuwamy ławki, tak by na środku sali uzyskać możliwie dużo miejsca, 
i ustawiamy krzesła w podkowę (jeśli planujemy prezentację multimedialną) lub w krąg (jeśli jej nie planujemy). Dzięki 
takiemu rozsadzeniu uczestników łatwiej będzie nam stworzyć atmosferę porozumienia i pozbyć się niepotrzebnego 
dystansu, jaki powstaje, kiedy rodzice podczas zebrania siedzą w ławkach jak uczniowie. Należy pamiętać o tym, by 
ustawić dostatecznie dużo krzeseł (np. na wypadek, gdyby przyszli oboje rodzice któregoś z uczniów).

2.  Wcześniej należy przygotować wszelkie potrzebne materiały (w tym kontrakt), a jeśli planujemy prezentację, to 
również podłączyć rzutnik, komputer czy głośniki i upewnić się, że wszystko działa, aby nie robić tego podczas 
spotkania.

3.  Miłym gestem będzie zorganizowanie poczęstunku lub przynajmniej wody do picia (wcześniej możemy umówić się, że 
poczęstunek zapewnią chętni rodzice – w takim wypadku prosimy ich, by przyszli odrobinę wcześniej).

4.  Przed spotkaniem należy przemyśleć swoją strategię budowania relacji z rodzicami, swój wizerunek (sposób autopre-
zentacji), a także najważniejsze treści, jakie chcemy przekazać, oraz najważniejsze pytania, które chcemy zadać. War-
to też pamiętać o podstawowych zasadach komunikowania się z rodzicami, w szczególności o takcie oraz konstruk-
tywnym formułowaniu krytyki. Pamiętajmy, że rodzice nie lubią wywiadówek, bo obawiają się, że usłyszą negatywne 
uwagi na temat swojego dziecka. Z tego powodu starają się tych spotkań unikać (szczególnie rodzice dzieci mających 
trudności edukacyjne bądź wychowawcze, którzy powinni przychodzić regularnie). Dlatego należy zawsze starać się 
przekazywać rodzicom więcej informacji pozytywnych niż negatywnych i często wyrażać wiarę w możliwości dzieci. 
Warto takie informacje zwrotne o każdym uczniu przemyśleć przed zebraniem, aby były gotowe, ale też prawdziwe, 
wiarygodne i istotne.

PRZEBIEG SPOTKANIA:
1. Indywidualne powitanie rodziców. Dobrym pomysłem może być indywidualne powitanie kolejno nadchodzących rodzi-

ców jeszcze przed salą, „w drzwiach” – w ten sposób wychowawca zaprezentuje się jako aktywny i gościnny gospodarz 
(zamiast np. siedzieć za biurkiem i czekać z powitaniem, aż wszyscy się zbiorą).

2. Oficjalne powitanie wszystkich rodziców i rozpoczęcie spotkania. Wychowawca raz jeszcze wita wszystkich, prosi, 
by usiedli, i krótko wprowadza ich w temat oraz najważniejsze cele spotkania, streszczając najważniejsze wątki, które 
w jego trakcie planuje poruszyć, a także informuje o ramach czasowych i planowanym przebiegu spotkania. Warto, aby 
wychowawca wyraził nadzieję, że jemu i rodzicom uda się nawiązać bliską, skuteczną i miłą dla obu stron współpracę 
– może przy tym zauważyć, że zarówno rola rodzica, jak i wychowawcy jest ważna, niełatwa, ale może dawać wiele 
satysfakcji, a ponadto on i rodzice są w tych rolach sojusznikami. Działając wspólnie, mogą zapewnić dzieciom jak naj-
lepsze warunki do wzrostu i rozwoju.

3. Przedstawienie się uczestniczek i uczestników. Wychowawca proponuje, by rozpocząć spotkanie od (lepszego) poznania 
się. Rozdaje wszystkim uczestnikom identyfikatory, na których mogą napisać swoje imiona (i nazwiska) lub zamiast tego 
– taśmę malarską (po napisaniu na niej imienia można ją przykleić do ubrania, a później łatwo usunąć). 

TECZKA NAUCZYCIELA | Przełam rutynę
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4. Wprowadzenie kontraktu. Ze względu na ograniczenia czasowe wychowawca nie ustala kontraktu wspólnie z ro-
dzicami, ale proponuje im zapisy przygotowane wcześniej. Jednocześnie przez cały czas spotkania ocenia, jak 
sprawdzają się zaproponowane zasady, aby w razie potrzeby zmodyfikować zapisy kontraktu przed kolejnym spo-
tkaniem.

Proponowane zapisy kontraktu:
● Zwracamy się do siebie po imieniu.
● Traktujemy się nawzajem z szacunkiem.
● Mówimy w swoim imieniu.
● Jesteśmy życzliwi, nie oceniamy.
● Pozwalamy każdemu się wypowiedzieć, nie przerywamy sobie nawzajem.
● Wyłączamy telefony komórkowe.
● Jesteśmy aktywni.

5. Integracja zespołu rodziców:
● Wychowawca zachęca, aby każda osoba przedstawiła się i powiedziała kilka zdań o sobie (to, co uważa za ważne 

i czym chce się podzielić z innymi). Zaczyna wychowawca, by ośmielić innych; następna jest osoba siedząca po 
jego prawej stronie.

● Następnie wychowawca proponuje krótką zabawę integracyjną, np. „dwie prawdy, jedno kłamstwo” – każda z ko-
lejnych osób mówi trzy rzeczy o sobie (ogólnie lub np. na temat tego, jakim jest rodzicem), a zadaniem pozostałych 
jest odgadnąć, która z nich jest nieprawdziwa (wychowawca zachęca uczestników, by starali się, aby nie było to 
takie oczywiste).

● „Moje dziecko jest...” – wychowawca rozdaje rodzicom kartki i długopisy, prosząc, by napisali w pionie imię swo-
jego dziecka, a następnie poziomo dopisali do niego zaczynające się na kolejne litery imienia pozytywne, cenne 
czy też zabawne cechy swojego dziecka (np. Kasia: koleżeńska, aktywna, silna, inteligentna, ambitna). Następnie 
prosi ich, aby kolejno odczytali swoje zapisy. Świetnie, jeśli wychowawca się do nich pozytywnie odniesie, np. 
potwierdzi któreś z wypisanych cech, podpierając to przykładem (np. „Faktycznie, Kasia jest inteligentną i ambitną 
dziewczynką, ma zwyczaj aktywnie pracować podczas lekcji i często podaje prawidłowe rozwiązania” albo „To 
prawda, Wiktor jest bardzo wartościowym chłopcem, widać, że ma potencjał, bo...”).

6.  Pozytywna informacja zwrotna. Wychowawca (w ramach podsumowania zakończonego właśnie ćwiczenia) udziela 
rodzicom ogólnej informacji zwrotnej (może być zabawna), potwierdzającej ich pozytywne wypowiedzi o dzieciach. 
Może mówić ogólnie o klasie lub wypowiadać się o poszczególnych uczennicach i uczniach. Uwaga: czas na wszelkie 
uwagi krytyczne przyjdzie później (należy kierować się zasadą, że dzieci chwalimy przy świadkach, ale krytykujemy 
wyłącznie konstruktywnie i tylko w rozmowie w cztery oczy).

7.  Omówienie spraw bieżących. Wychowawca wprowadza najważniejsze bieżące tematy do omówienia, udziela na ich 
temat krótkich informacji lub prosi o przydatne informacje rodziców. Warto też, aby spytał ich o pomysły i opinie, ini-
cjując burzę mózgów i/lub dyskusję, np. na temat zasad i form współpracy rodziców z wychowawcą, tego, gdzie dzieci 
pojadą na wycieczkę lub jakie klasa może zorganizować obchody pierwszego dnia wiosny.

8.  Prezentacja (miniwykład) i dyskusja. Wychowawca proponuje przejście do głównego tematu (tematów) spotkania 
i uprzedza, że najpierw przekaże to, co ma rodzicom do przekazania, a następnie zaprosi ich do rozmowy na ten 
temat. Następnie omawia zaplanowane treści (w formie prezentacji czy po prostu krótkiego wystąpienia) – mogą to 
być komunikaty dyrekcji, zasady oceniania uczniów czy też bieżący problem (np. jak zapobiegać wagarom) – temat 
dowolnie wybrany przez wychowawcę. Po zakończeniu swojego wystąpienia wychowawca rozdaje uczestnikom 
materiały informacyjne i inicjuje dyskusję i/lub rozmowę kierowaną na dany temat, odpowiadając na pytania i wąt-
pliwości rodziców. Jeśli podczas jednego spotkania poruszanych jest kilka tematów, po każdym z nich powinien być 
krótki czas na dyskusję.

Przełam rutynę | TECZKA NAUCZYCIELA
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Serce w grupie
Scenariusz lekcji walentynkowej

GRUPA WIEKOWA: 
uczniowie w wieku 6–9 lat.

CZAS TRWANIA: 
90 minut.

CELE OGÓLNE:
● wspólne świętowanie walentynek,
● stwarzanie warunków umożliwiających integrację oraz budowanie miłej atmosfery w klasie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:

● kontroluje swoje emocje w sposób umożliwiający współzawodnictwo na zasadach fair play,
● uczestniczy w zabawach integracyjnych,
● rozwiązuje proste zagadki pod presją czasu,
● wzbogaca wiedzę o św. Walentym i historii walentynek,
● doskonali umiejętność współpracy oraz strategie podejmowania grupowych decyzji.

9.  Pytania rodziców. Wychowawca zachęca rodziców, by na forum zadawali pytania o sprawy, które ich nurtują, a które 
mogą być też istotne dla innych rodziców (zaznacza przy tym, że czas na zadawanie indywidualnych pytań o sprawy 
konkretnych uczniów będzie później). Jeśli nie zna odpowiedzi na jakieś pytanie, zapisuje je sobie, obiecuje, że się 
dowie, i umawia się z rodzicami na termin i formę przekazania tej odpowiedzi, np. na kolejnym spotkaniu lub w wiado-
mości e-mail wysłanej do wszystkich.

10. Ustalenie terminu kolejnego spotkania. Warto również podać rodzicom godziny indywidualnych konsultacji.

11. Zakończenie zebrania i pożegnanie z rodzicami. Wychowawca krótko (pozytywnie) podsumowuje przebieg spotkania, 
dziękuje wszystkim za przybycie i aktywność, a następnie zachęca osoby, które chcą porozmawiać o swoich dzieciach 
indywidualnie, aby pozostały na drugiej części zebrania. 

12. Indywidualne rozmowy z rodzicami. Wychowawca udziela porad i wskazówek do dalszej pracy z dziećmi, w mia-
rę możliwości troszcząc się o to, aby rozmowy te były poufne (np. prowadzone w drugim końcu sali). W tym czasie 
pozostałych rodziców warto zachęcić do niegłośnej rozmowy, skorzystania z poczęstunku, przeglądania materia-
łów informacyjnych bądź obejrzenia przygotowanego wcześniej filmu (np. dotyczącego skutecznego uczenia się, 
typowych problemów dzieci w danym przedziale wiekowym, metod wychowawczych). Należy pamiętać o równo-
ważeniu krytyki pozytywnymi informacjami nawet w przypadku uczennic i uczniów mających poważne trudności 
w szkole. Po każdej rozmowie wychowawca raz jeszcze dziękuje rodzicom za przybycie i wyraża nadzieję na 
kolejne spotkanie.

TECZKA NAUCZYCIELA | Serce w grupie
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Serce w grupie | TECZKA NAUCZYCIELA

METODY: 
● gra dydaktyczna: quiz, krzyżówka, sudoku. 

MATERIAŁY: 
● krzyżówka narysowana na tablicy lub arkuszu papieru – załącznik nr 1, 
● dwie butelki oznaczone TAK i NIE, 
● dwa woreczki gimnastyczne, 
● quiz – załącznik nr 2, 
● sudoku – załącznik nr 3 (dla każdego ucznia/pary uczniów), 
● nożyczki, stare gazety, klej, kartki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Wprowadzenie – krzyżówka 
1. Nauczyciel prosi, by uczniowie podali 10 dowolnych liczb całkowitych od 1 do 25 (bez powtarzania) i zapisuje je w wi-

docznym miejscu.
2. Na tablicy lub arkuszu papieru nauczyciel rysuje krzyżówkę (załącznik nr 1).
3. Następnie odczytuje pytania. Odpowiadają na nie kolejno uczniowie, których numery z dziennika zostały zapisane na ta-

blicy.
4. Jeśli uczeń nie zna odpowiedzi na pytanie, może przekazać je koledze, którego numer nie widnieje jeszcze na tablicy.
5. Odpowiedzi na pytania tworzą hasło – temat zajęć: WALENTYNKI.
6. Uczniowie mogą również rozwiązać krzyżówkę indywidualnie. Wystarczy wydrukować tyle krzyżówek, ilu jest uczniów.

Tak czy nie? – zapoznanie ze św. Walentym
1. Uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy. Każda z grup ustawia się „w pociąg”. Pierwsze osoby z każdego pociągu 

stoją twarzami do siebie, w odległości 3–4 metrów. Między nimi na środku stoją dwie butelki – jedna oznaczona ko-
lorem zielonym i słowem TAK, druga czerwonym i słowem NIE. Między butelkami powinien być zachowany odstęp 
(około 1 m). 

2. Każda drużyna otrzymuje woreczek gimnastyczny.
3. Nauczyciel odczytuje pytania z załącznika nr 2. Drużyna decyduje, jak brzmi odpowiedź: tak lub nie. Następnie 

pierwsza osoba z pociągu rzuca woreczkiem w odpowiednią butelkę – z napisem TAK lub NIE. Drużyna otrzymuje 
punkt za strącenie odpowiedniej butelki. Po wykonaniu rzutu pierwsza osoba wędruje na koniec kolejki. 

Serca – gra logiczna
1. Uczniowie zostają podzieleni na pary lub trójki. Każda z grup otrzymuje planszę sudoku – załącznik nr 3. 
2. Uczniowie mają za zadanie uzupełnić plansze w taki sposób, by w każdym rzędzie i każdej kolumnie znajdowało się jedno 

serce w danym kolorze (jak w sudoku).

Dadaistyczne wiersze miłosne
1. Uczniowie zostają podzieleni na grupy lub pary. Każda z nich otrzymuje dowolne gazety i wycina nich pojedyncze wyrazy. 

Wycinki zostają pomieszane. Następnie dzieci losują słowa i układają z nich wiersz. Warto wcześniej ustalić liczbę wyra-
zów w wersie i liczbę wersów (np. 10 wersów po 4 wyrazy).

2. Powstałe wiersze ochotnicy odczytują na środku klasy. Dobra zabawa gwarantowana!

Pary
1. Zadaniem uczniów jest jak najszybciej znaleźć parę, zgodnie z instrukcją nauczyciela.
2. Przykłady: osoby o takim samym wzroście, tym samym kolorze włosów, urodzone w tym samym miesiącu, o takim samym 

kolorze skarpetek, osoby, które mają kota, osoby, które potrafią zwinąć język w rurkę, które mają dłonie tej samej wielkości. 
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Załącznik nr 1 – krzyżówka

1. W I L K

2. P R A L K A

3. T A L E R Z

4. W I E L O R Y B

5. P A N T O F E L E K

6. B A Ł T Y K

7. P R E Z Y D E N T

8. S Y R E N K A

9. K R A K Ó W

10. W N U K I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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1. Przebrał się za babcię. 
2. Ma bęben i stoi w łazience. 
3. Instrument jak naczynie. 
4. Największy ssak na świecie. 
5. Zgubiony przez Kopciuszka. 

6. Polskie morze.
7. Stoi na czele Polski. 
8. Symbol Warszawy, znajduje się w jej godle. 
9. Miasto słynące ze smoka. 
10. Julek i Kasia to dla swoich dziadków…

1. Przebrał się za babcię. 
2. Ma bęben i stoi w łazience. 
3. Instrument jak naczynie. 
4. Największy ssak na świecie. 
5. Zgubiony przez Kopciuszka. 

6. Polskie morze.
7. Stoi na czele Polski. 
8. Symbol Warszawy, znajduje się w jej godle. 
9. Miasto słynące ze smoka. 
10. Julek i Kasia to dla swoich dziadków…
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Załącznik nr 2 – quiz o św. Walentym

1. Czy dzień św. Walentego obchodzony jest 14 lutego? TAK.
2. Czy św. Walenty przedstawiany jest jako mały aniołek z łukiem i strzałą? NIE (to Amorek).
3. Czy walentynki są tradycyjnym polskim świętem? NIE (święto obchodzono już wcześniej w innych częściach świata, spopu-

laryzowane zostało przez Brytyjczyka, a wywodzi się ze starożytnego Rzymu).
4. Czy św. Walenty był męczennikiem? TAK (zginął za udzielanie sakramentów).
5. Czy według legendy św. Walenty trafił do więzienia za udzielanie ślubów? TAK (zgodnie z legendą ówczesny cesarz Rzymu 

zabraniał młodym legionistom brania ślubów, wierząc, że legioniści bez rodziny są bardziej oddani wojsku, św. Walenty 
złamał ten zakaz).

6. Czy św. Walenty zakochał się w żonie strażnika? NIE (w córce).
7. Czy św. Walenty był papieżem? NIE (był biskupem).
8. Czy według wiary Kościoła katolickiego św. Walenty jest orędownikiem ciężkich chorób psychicznych? TAK.
9. Czy św. Walenty jest patronem osób zakochanych? TAK.
10. Czy atrybutem św. Walentego jest łuk? NIE (kielich i miecz).
11. Czy walentynki świętowali w Polsce już nasi pradziadkowie? NIE (to święto o krótkiej tradycji w Polsce – wprowadzone 

zostało w latach 90.).
12. Czy święty według legendy pisał miłosny list do swojej ukochanej? TAK (można to traktować jako legendarną inspirację dla 

współczesnych listów walentynkowych).
13. Czy atrybutem św. Walentego jest miecz? TAK.
14. Dzisiaj 14 luty, a więc walentynki. Czy to zdanie zapisane jest poprawnie? NIE (Prawidłowe brzmienie: Dzisiaj 14 lutego, 

a więc walentynki. Jest to skrócona forma od „14 dzień lutego”).

Załącznik nr 3 – sudoku

Serce w grupie | TECZKA NAUCZYCIELA
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Kształcenie postawy empatycznej
Scenariusz lekcji wychowawczej

GRUPA WIEKOWA: 
uczniowie w wieku 10–13 lat.

CELE LEKCJI:
● kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka, jego potrzeby,
● ćwiczenie umiejętności wczuwania się w emocje innych.

CZAS TRWANIA: 
45 minut.

MATERIAŁY:
● karteczki z zapisanymi emocjami: zadowolenie, szczęście, smutek, złość, zdenerwowanie, zawstydzenie, zdziwienie, 

przerażenie (karteczek tyle, ilu jest uczniów),
● film I Got Myself A Finish, źródło: https://www.youtube.com/watch?v=8OFVkxNctVo,
● wydrukowane fotografie w formacie A4 dotyczące różnych aktualnych problemów lub ciekawych historii – można wy-

korzystać zdjęcia nagrodzone w konkursie World Press Photo (źródło: https://kultura.onet.pl/wiadomosci/wyniki-worl-
d-press-photo-2017-przedstawiamy-nagrodzone-zdjecia/x2qt18s), np.: Złoty uśmiech Rio, Chłopcy pozostaną chłopca-
mi, Mistrzostwa młodych w szachach, Atletka adeptka,

● karty pracy – Sytuacja (nie)typowa, Samoocena,
● komputer z dostępem do internetu, rzutnik, głośniki,
● karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Rozgrzewka emocjonalna 

1. Wchodząc do klasy, włóż kapelusz, w którym potem schowasz „emocje” – mała zmiana przyciągnie uwagę i zacieka-
wi uczniów. Masz ich uwagę? To świetnie! Teraz przywitaj się i podziel klasę na dwa rzędy, w taki sposób, by każdy 
z uczniów miał partnera. Jeśli liczba osób jest nieparzysta, tym lepiej – możesz zademonstrować prawidłowy przebieg 
ćwiczenia.

2. Przejdź z kapeluszem wypełnionym karteczkami z zapisanymi emocjami wzdłuż jednego rzędu, który jako pierwszy 
będzie pokazywać emocje. Uczniowie z pierwszego rzędu losują, a następnie pokazują wylosowane emocje, a ich part-
nerzy odgadują. Po rozpoznaniu emocji poproś, by w kolejnej fazie ćwiczenia uczniowie pracowali w innych parach, np. 
„Teraz osoby z rzędu po mojej lewej stronie przesuwają się o jedną osobę w prawą stronę”. 

3. Teraz emocje losuje rząd, który wcześniej odgadywał emocje. Po odgadnięciu emocji poproś uczniów, by znów zmienili 
pary, np. „Teraz proszę rząd z prawej strony, by przesunął się o dwie osoby w prawą stronę”.

4. Zapytaj uczniów, co było łatwiejsze: przedstawienie emocji czy odgadnięcie ich? Dlaczego odgadywanie cudzych emo-
cji bywa wyzwaniem? Wnioski uczniów zapisz na tablicy.

Wyzwanie emocjonalne 

1. Zapisz na tablicy lub dużym arkuszu papieru dwa pytania (najlepiej w formie tabeli): Co się dzieje z bohaterką filmu? Co 
czułam/czułem podczas oglądania filmu? Rozdaj uczniom karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach i poproś, by po 
obejrzeniu filmu zapisali odpowiedź na pierwsze pytanie np. na żółtej kartce, a na drugie na różowej. Uprzedź uczniów, 
że ich wypowiedzi pozostaną anonimowe, więc mogą pisać szczerze. 

2. Zaproś uczniów do wspólnego obejrzenia krótkiego filmu Toma Rosenthala I Got Myself A Finish. Podczas projekcji ob-
serwuj reakcje uczniów. Film można włączyć z dźwiękiem lub bez – w zależności, jaki efekt chcemy uzyskać.

3. Po obejrzeniu materiału poproś uczniów, by odpowiedzieli na pytania, które znajdują się na tablicy, a następnie przykleili 
karteczki w odpowiednich miejscach. Jeśli to konieczne, obejrzyjcie film jeszcze raz.

 Odczytaj na głos zapiski uczniów, a następnie poproś ich o odpowiedź na pytania: Jak rozpoznajemy emocje? Jak się 
zachowujemy w obliczu cudzych emocji? Czy/w jaki sposób na nas wpływają?

Sytuacje (nie)typowe

1. Czas na pracę z inspirującymi historiami. Podziel klasę na trzyosobowe grupy. Każdy zespół losuje jedną fotografię, którą 
będzie analizować. Następnie rozdaj uczniom karty pracy Sytuacja (nie)typowa (po jednej na grupę) i poproś o ich uzu-
pełnienie. Czas na to ćwiczenie: 10 min. 

2. Jeśli kilka grup miało tę samą fotografię, tym lepiej. W dalszej części zajęć poproś, by zespoły trzyosobowe połączyły 
się w grupy sześcioosobowe i wymieniły się swoimi spostrzeżeniami. Może się okazać, że uczniowie pracujący nad tym 
samym materiałem dzięki wymianie informacji dostrzegą coś nowego. 

Podsumowanie
Po rundzie z wymianą spostrzeżeń poproś uczniów o zajęcie wygodnych pozycji i samodzielne wypełnienie karty samooce-
ny. Zaznacz, że są one anonimowe. Zbierz karty od uczniów i podziękuj im za zajęcia.

Z A K A Z  K O P I O W A N I A  I  R O Z P O W S Z E C H N I A N I A 



34 sygnał  luty 2018

TECZKA NAUCZYCIELA | Kształcenie postawy empatycznej

KARTA PRACY – SYTUACJA (NIE)TYPOWA

Co widzę?       Co słyszę?       

Co czuję zmysłem węchu?       Co czuję zmysłem dotyku?       

Co czuję, patrząc na fotografię?       
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Wartość odwagi
Scenariusz lekcji wychowawczej

CZAS TRWANIA:
2–4 jednostki lekcyjne (w zależności od wybranego wariantu).

CELE:
● wyjaśnienie pojęcia odwagi i omówienie jej elementów,
● uświadomienie uczniom znaczenia odwagi w życiu codziennym,
● ukazanie przykładów realizacji tej wartości,
● kształtowanie odważnej postawy.

METODY PRACY:
● projekcja filmu, 
● praca z tekstem, 
● pogadanka, dyskusja grupowa, 
● plastyczna praca grupowa, burza mózgów.

Wartość odwagi | TECZKA NAUCZYCIELA
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KARTA PRACY – SAMOOCENA

Załóżmy, że jesteś bohaterem przedstawionej na zdjęciu sytuacji. Zastanów się: Czego potrzebujesz? Co chciałabyś/chciał-
byś, by inni zrobili?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastanów się: Co byś zrobiła/zrobił, gdyby w takiej sytuacji był twój kolega lub koleżanka? Jak byś się zachowała/zachował 
w stosunku do niego/niej?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dokończ zdanie: Dzisiejsze zajęcia nauczyły mnie…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oceń w skali od 1 do 10 trudność ćwiczenia Sytuacja (nie)typowa. Zakreśl na skali odpowiednią liczbę: 1 oznacza, że było 
to bardzo łatwe ćwiczenie, 10 – to zadanie było bardzo trudne.

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10

Która część zajęć była dla ciebie wyzwaniem i dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MATERIAŁY: (w zależności od wybranego wariantu)
● arkusze papieru typu flipchart, tekst literacki, skany ilustracji różnych zawodów, zeskanowane ilustracje do opowiada-

nia Małgorzaty Musierowicz Boję się z serii „Poczytaj mi mamo”, Warszawa 1986,
● wycięta z szarego papieru sylwetka człowieka, kolorowe czasopisma, nożyczki, klej, pędzle, materiały plastyczne 

(markery, bibuła, kolorowy papier, taśma klejąca, patyki, sznurki, tasiemki itp.), duża igła, balony, karton biało-czarny, 
napis „Tu mieszka strach”.

WARIANT I – dla klas I–III szkoły podstawowej

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Nauczyciel wita się z grupą i prosi uczniów, aby usiedli w kręgu. Następnie pyta dzieci, z czym kojarzy im się słowo 
„odwaga”. Kiedy padnie odpowiedź „odwaga oznacza nie bać się czegoś”, można zakończyć ćwiczenie.

2. Nauczyciel czyta dzieciom opowiadanie o dziewczynce, której towarzyszył strach (M. Musierowicz, Boję się). Podczas 
czytania nauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje z książki, a po zakończonej lekturze zadaje dzieciom następujące pytania: 

 Czego bała się główna bohaterka? Co wydarzyło się na podwórku? Kogo bały się mniejsze dzieci? Co zrobiły dzieci 
w obronie swojego zamku z piasku? Czy dzieci zachowały się odważnie? Kto okazał się tchórzem? Co byście doradzili 
dzieciom? A jak wy byście się zachowali na miejscu dzieci?

3. Uczniowie wycinają z przygotowanych gazet te rzeczy, które według nich są przerażające, budzą strach, lęk. Naklejają 
wycinki na sylwetkę człowieka wyciętego z arkusza papieru. 

 Wytłumacz dzieciom, że bycie odważnym to między innymi zdolność zapanowania nad własnym strachem i obawą 
przed zrobieniem czegoś trudnego. Z odwagą wiążą się takie kwestie jak bohaterstwo, szacunek, brak tchórzostwa. 
Odwaga przejawia się w podejmowaniu wyzwań, przyznaniu się do winy, pokonywaniu nieśmiałości, zaakceptowaniu 
swych lęków, ograniczeń czy wad.

4. Nauczyciel rozdaje uczniom po jednym nadmuchanym balonie i mazaku. Dzieci mają za zadanie narysować na balonach 
swoje lęki. Następnie nauczyciel podaje każdemu dziecku po kolei igłę do przekłucia balonu. Należy zachować wówczas 
szczególną ostrożność. Następnie kawałki balonów trafiają do dużego biało-czarnego kartonu. Uczniowie wraz z nauczy-
cielem zaklejają pudło taśmą i zawiązują sznurkiem, aby lęki nie mogły się z niego wydostać. Na kartonie nauczyciel przy-
kleja napis „Tu mieszka strach”. Celem tego ćwiczenia jest uświadomienie uczniom ich lęków, nazwanie ich.

5. Nauczyciel opowiada dzieciom, że niektórym ludziom w pokonaniu lęków pomagają amulety. Następnie rozdaje uczniom 
materiały plastyczne i zachęca dzieci do wykonania amuletu, który będzie je chronił i wspierał w byciu odważnym. 

6. Z uczniami ze starszych klas należy podczas takiej lekcji porozmawiać także o tym, że naszym postępowaniem kieruje 
czasem obawa, by nie nazywano nas tchórzami. Warto omówić przykładowe sytuacje, w których prawdziwa odwaga jest 
mylona z tchórzostwem.

WARIANT II – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel rozpoczyna lekcję od powitania klasy. Następnie zaprasza uczniów do obej-
rzenia filmu Dzieci Ireny Sendlerowej (2009) w reżyserii Johna Kenta Harrisona lub Hotelu Ruanda (2004) w reżyserii 
Terry’ego George’a (długości filmu – trzy jednostki lekcyjne). Uczniowie mogą obejrzeć wybrany przez nauczyciela film 

TECZKA NAUCZYCIELA | Wartość odwagi
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w domu. Po projekcji następuje dyskusja. Nauczyciel jest jej moderatorem. Wszystkie udzielone odpowiedzi zapisuje na 
dużej kartce papieru/flipcharcie. Warto pytać o źródła emocji uczniów. Nie należy ich oceniać, nawet jeśli wydadzą się 
nieadekwatne.

 Co się wydarzyło w filmie? Jakie emocje towarzyszyły wam w trakcie oglądania tego filmu? Jakie problemy/kwestie poru-
szał ten film? Jakie zachowania przejawiał główny bohater? Z jakim problemem się zmagał? Co było dla niego ważne? Co 
robił, aby to osiągnąć? Czy to mu się udało? Co mu w tym pomogło? (Jeśli w trakcie dyskusji padnie słowo „odwaga”, na-
leży uprzedzić uczniów, że dalsza cześć spotkania poświęcona zostanie tej kwestii). Jak zatem rozumiesz pojęcie odwagi? 
Do czego potrzebna jest nam odwaga? W jakich sytuacjach jest potrzebna? Czy nadmierna odwaga może zaszkodzić? 
Jakie są oblicza odwagi?

2. Nauczyciel podaje uczniom przykłady, pokazujące różnice między prawdziwą odwagą, odwagą pozorną lub tchórzo-
stwem. 

● Koledzy namawiają cię na skok do wody z gałęzi drzewa na dzikiej plaży, w miejscu, w którym nie znasz głę-
bokości jeziora. Wszyscy „odważni” już się ustawiają w kolejce. Boisz się tego skoku. Skaczesz czy odmawiasz? 
Wyobraź sobie najgorsze konsekwencje odmowy i najgorsze skutki skoku. Które konsekwencje mogą być bar-
dziej dotkliwe? Czy warto ryzykować?

● Na obozie koledzy kupili alkohol. Umawiają się na nocne picie, gdy wychowawcy będą już spać. Możesz wziąć 
udział w tej imprezie lub odmówić. Wyobraź sobie najgorsze konsekwencje każdego z tych wyborów.

● Koleżanka namawia cię do spróbowania narkotyku, który rzekomo pozwoli na dłuższą naukę w nocy bez odczu-
wania zmęczenia. Wiesz, że musisz poprawić oceny i powinnaś/powinieneś się uczyć wiele godzin. Próbujesz 
czy odmawiasz? Wyobraź sobie najgorsze konsekwencje każdego z tych wyborów.

● Twoja sympatia namawia cię do podjęcia współżycia. Wyobraź sobie najgorsze konsekwencje zgody na tę pro-
pozycję oraz najgorsze konsekwencje odmowy.

3. Nauczyciel wraz z uczniami zastanawiają się, czy odwaga jest wartością moralną (świadomym wyborem dobra) czy 
cnotą (cechą charakteru).

 Czy narażanie własnego życia w celu ratowania życia innego człowieka może być uznane za akt odwagi i męstwa? 
Jakimi cechami powinien charakteryzować się człowiek odważny? Jaka jest różnica między postępowaniem odważnym 
a nierozsądnym? Czy odwaga przeszkadza czy pomaga w życiu? Czy przyznanie się do błędu jest przejawem odwagi? 
Czy w waszym życiu pojawiły się osoby, które zasługują na miano „osoby odważnej”?

 Zapytaj uczniów, jak oceniają sporty ekstremalne. Czy ich uprawianie jest przejawem odwagi, brawury czy uzależnienia 
od adrenaliny? Czy wyprawy w dalekie miejsca, jak np. wyprawa Marka Kamińskiego i Jana Meli na bieguny, są przeja-
wem odwagi, brawury czy służą tylko zdobyciu sławy i uznania? Zapytaj uczniów, czy są osobami odważnymi. W jakich 
sytuacjach przejawiali odwagę, jakiego rodzaju była to odwaga. 

4. Na zakończenie zajęć nauczyciel umieszcza na tablicy sentencję zaczerpniętą z Małego skarbczyka porad życiowych 
J.H. Browna: „Bądź odważny. A jeśli nie jesteś, udawaj, że jesteś odważny. Nikt nie zauważy różnicy”. 

Inspiracja do opracowania materiału:
● I. Koźmińska, E. Olszewska, Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa 2007.
● J. Czykwin-Stękowska, Każdy lęk ma swoje imię, http://www.edukacja.edux.pl/p-11119-kazdy-lek-ma-swoje-imie-sce-

nariusz-zajec.php, dostęp: 15.01.2018.

Wartość odwagi | TECZKA NAUCZYCIELA
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Czas na karnawał
Propozycje zabaw dla uczniów klas i

1. Karnawałowe zabawy ruchowe:
● Spróbuj jeszcze niżej – znana zabawa, którą lubią wszyscy. Zadaniem dzieci jest przechodzenie pod obniżającą się 

po każdej rundzie skakanką lub gumą gimnastyczną.
● Zumba – zajęcia ruchowe w rytm piosenki, np. Chocolate zespołu Zumba Kids.
● Balony – dzieci rzucają kostką i odbijają balon zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek.

2. Kalambury – wybrane dziecko ma za zadanie pokazać, jaką jest postacią – oczywiście bez użycia słów. W wyborze warto 
uwzględnić wyrazistych i charakterystycznych bohaterów bajek (mogą to być także czarne charaktery).

3. Karnawałowa zabawa językowa – każde dziecko otrzymuje opaskę na głowę, do której przymocowujemy jedną z kart 
(bez jej oglądania) z wizerunkiem postaci z bajki. Zadaniem ucznia jest zadawanie pytań naprowadzających na odpo-
wiedź – jaką postać przedstawia jego karta. Pytania muszą być zamknięte – można odpowiadać jedynie „tak” lub „nie”.

4. Karnawałowa zabawa sensoryczna – do balonów wrzucamy dowolny materiał: ziarna, kaszę, mąkę itp. Uczniowie mają 
odgadnąć, czym wypełniony jest balon, posługując się jedynie dotykiem.

5. Karnawałowe zabawy i projekty:
● Budowa zamku – dzieci zostają podzielone na grupy. Każda z grup otrzymuje inny rodzaj klocków. Zadaniem dzie-

ci jest w określonym czasie zbudować zamek.
● Tarcza rycerska – dzieci mają stworzyć indywidualne projekty rycerskiej tarczy lub herbu. Wykonane prace można 

zaprezentować na wystawie. 

6. Karnawałowe gry i zadania: (w załącznikach)
● Maska karnawałowa – załącznik nr 1. Cel: zaprojektowanie własnej maski karnawałowej z wykorzystaniem dowol-

nych materiałów.
● Karnawał – załącznik nr 2. Cel: doskonalenie percepcji wzrokowej na materiale literowym.
● Superoko – załącznik nr 3. Cel: doskonalenie percepcji wzrokowej i umiejętności przeliczania przedmiotów. 
● Od najmniejszego do największego – załącznik nr 4. Cel: połączenie elementów każdej z kategorii: od najmniej-

szego do największego.

Załączniki znajdą Państwo w panelu klienta.

TECZKA NAUCZYCIELA | Czas na karnawał
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Uprawnienia socjalne | PRAWA bELFRA

Z początkiem 2018 r. uchylone zostało prawo do lo-
kalu mieszkalnego. Nauczycielowi zatrudnionemu 

na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. miesz-
kańców przysługiwało dotąd prawo do lokalu mieszkalnego 
na terenie gminy, w której położona jest szkoła. Po przejściu 
na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompen-
sacyjne nauczyciel zachowywał prawo do zajmowania 
mieszkania. Prawo to obejmowało także małżonka nauczy-
ciela oraz dzieci pozostające na jego utrzymaniu i prowa-
dzące z nim wspólne gospodarstwo domowe. Uprawnienie 
to zostało uchylone 1 stycznia 2018 r., wraz z wejściem 
w życie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która 
w istotny sposób zmieniła też przepisy Karty nauczyciela. 
Należy jednak zwrócić uwagę na przepisy przejściowe  
(art. 135 Ustawy), zgodnie z którymi nauczyciel (także będą-
cy emerytem, rencistą lub pobierający nauczycielskie świad-
czenie kompensacyjne), który do 1 stycznia 2018 r. korzystał 
z prawa do lokalu mieszkalnego, zachowa do niego prawo 
do końca okresu, na jaki zostało mu ono przyznane.

Uchylono prawo do użytkowania przez nauczyciela 
i jego rodzinę działki gruntu szkolnego. Przywilej 

obowiązywał również po przejściu na emeryturę, rentę lub na-
uczycielskie świadczenie kompensacyjne. Zgodnie z przepi-
sami przejściowymi (art. 135 Ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych) nauczyciele pobierający nauczycielskie świad-
czenie kompensacyjne oraz nauczyciele będący emerytami, 
rencistami, którzy do 1 stycznia korzystali z prawa do osobi-
stego użytkowania działki gruntu szkolnego, zachowają to 
uprawnienie do końca okresu, na jaki zostało im przyznane.

Od 1 stycznia 2018 r. nauczyciele stracili prawo do 
dodatku mieszkaniowego. Na podstawie uchylonego 

art. 54 ust. 3 KN nauczycielowi zatrudnionemu na terenie 
wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców 
przysługiwał dodatek mieszkaniowy, którego wysokość była 

uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela. Podobnie jak 
prawo do lokalu mieszkalnego również prawo do dodatku 
mieszkaniowego zostało uchylone wraz z wejściem w życie 
Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W tym przy-
padku nie przewidziano jednak przepisów przejściowych  
– tym samym nauczyciele otrzymujący dotychczas ten doda-
tek utracili do niego prawo.

Uchylono prawo do zajmowania mieszkań w budyn-
kach szkolnych i użytkowanych przez szkoły. Na 

podstawie uchylonego z dniem 1 stycznia 2018 r. art. 58 KN 
nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w szkole mieli prawo 
do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytko-
wanych przez szkoły. Jednocześnie z tym dniem uchylony 
został art. 60 KN, gwarantujący utrzymanie tego uprawnienia 
nauczycielom również po przejściu na emeryturę, rentę lub 
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przepisy przej-
ściowe zamieszczone w Ustawie o finansowaniu zadań 
oświatowych nie przewidują możliwości zachowania po-
wyższego uprawnienia do końca okresu, na jaki zostało ono 
przyznane, co oznacza, że prawo do zajmowania mieszka-
nia w budynku szkolnym wygasło 1 stycznia 2018 r.

1 września 2018 r. przestanie obowiązywać prawo do 
zasiłku na zagospodarowanie. Zgodnie z art. 61 ust. 1 

KN nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontrakto-
wego w ciągu dwóch lat od podjęcia pierwszej w życiu pracy 
zawodowej w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zaj-
mowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej 
jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jed-
norazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości swojego 
dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierw-
szej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykony-
wanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia 
nauczycieli. Artykuł 61 KN określa także zasady składania 
wniosku o zasiłek oraz przypadki, kiedy zasiłek podlega zwro-

Uprawnienia socjalne
Krok po kroku
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towi. Należy jednak zauważyć, że prawo do zasiłku na zago-
spodarowanie przestanie obowiązywać 1 września 2018 r. 
(art. 61 KN zostanie uchylony), aczkolwiek Ustawa o finanso-
waniu zadań oświatowych przewiduje w tym zakresie przepi-
sy przejściowe. Zgodnie z art. 136 i 138:

● nauczyciele, którzy do 1 września 2018 r. spełnili wa-
runki otrzymania zasiłku określone w art. 61 ust. 1 KN, 
zachowają do niego prawo,

● zasiłek na zagospodarowanie będzie podlegał zwroto-
wi na zasadach takich jak obecnie, a więc określonych 
w art. 61 ust. 3 KN.

Nauczyciele nadal będą mogli pobierać dodatek 
wiejski. Pomimo istotnego ograniczenia uprawnień 

socjalnych w mocy pozostanie art. 54 ust. 5 KN. Zgodnie 
z nim nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi lub 
w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców przysługuje od-
rębny dodatek w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasad-
niczego. Organ prowadzący szkołę może go podwyższyć, 
jeśli występuje deficyt kadr.

Od 1 września 2020 r. zacznie obowiązywać prawo do 
dodatku za wyróżniającą pracę. Nowy dodatek, zwany 

potocznie „nauczycielskim 500+”, będzie przysługiwał wyłącz-
nie nauczycielom dyplomowanym legitymującym się co naj-
mniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stop-
nia nauczyciela dyplomowanego, którzy jednocześnie 
otrzymali wyróżniającą ocenę pracy. Dodatek będzie wypłaca-
ny początkowo (od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.) 
w wysokości 3 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli 
corocznie w ustawie budżetowej, przy czym jego wysokość bę-
dzie corocznie zwiększana. Od 1 września 2021 r. do 31 sierp-
nia 2022 r. osiągnie 6 proc. kwoty bazowej, a od 1 września 
2022 r. – docelową wysokość 16 proc. kwoty bazowej. 

Nauczyciele mogą korzystać ze specjalnych środków 
na pomoc zdrowotną. Zgodnie z art. 72 KN niezależ-

nie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego ro-
dziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego 
organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w bu-
dżetach pulę środków finansowych na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli oraz określają rodzaje świadczeń przyznawa-
nych w ramach tej pomocy, a także warunki i sposób ich 
przyznawania. Przepisy uprawniające do uzyskania zapo-
mogi zdrowotnej mają zastosowanie wyłącznie do nauczy-
cieli zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa 
obowiązującego wymiaru zajęć – art. 91b ust. 1 KN. Wyjątek 
stanowi sytuacja, w której nauczyciel zatrudniony w kilku 
placówkach nie ma w żadnej z nich z osobna co najmniej 
1/2 etatu, ale łączny wymiar jego zajęć we wszystkich pla-
cówkach wynosi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru 
zajęć – wówczas zyskuje prawo do zapomogi zdrowotnej.

Nauczyciele mogą korzystać z uprawnień wynikają-
cych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Powyższe uprawnienia przysługują nauczycielom, a także ich 
rodzinom. Możliwość korzystania z uprawnień wynikających 
z ZFŚS mają także, na podstawie art. 20 ust. 6 KN, nauczycie-
le przeniesieni w stan nieczynny. Zachowują oni prawo nie 
tylko do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, ale 
także do innych świadczeń pracowniczych, przez które nale-
ży rozumieć m.in. właśnie uprawnienia z ZFŚS. Z uprawnień 
wynikających z ZFŚS mogą korzystać również pracownicy 
przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, 
a także nauczyciele korzystający z urlopów dla poratowania 
zdrowia. Należy jednak pamiętać, że nie będą one przysługi-
wały pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym, 
ponieważ w trakcie trwania takiego urlopu zawieszeniu ulega-
ją prawa i obowiązki pracownicze (chyba że regulamin ZFŚS 
zawiera korzystniejszy w tym zakresie zapis). Kolejna grupa 
osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS to emeryci i renci-
ści – byli pracownicy szkoły, a także nauczyciele pobierający 
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Środki z ZFŚS 
mogą być przeznaczane wyłącznie na finansowanie działal-
ności socjalnej.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie jest 
funduszem okolicznościowym. Środki z ZFŚS mogą 

być przeznaczane wyłącznie na finansowanie działalności 
socjalnej. W związku z tym zgromadzonych w jego ramach 
środków nie można przeznaczyć na:

● finansowanie kosztu dojazdu pracowników do pracy,
● zakup upominków (kwiatów, drobnych prezentów), 

nagród dla pracowników, np. w związku ze zmianą 
miejsca zatrudnienia,

● finansowanie poczęstunku bądź pokrywanie kosztów 
wyżywienia pracowników (np. w ramach szkolnej sto-
łówki),

● fundowanie szkoleń pracowniczych, kursów lub do-
płat do takich szkoleń,

● zakup ubezpieczeń NNW, na życie lub turystycznych.

Podstawa prawna: 

•	 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela	(t.j.	Dz.U.	z 2017	r.	

poz.	1189	ze	zm.),

•	 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz.U.	z 2017 r.	poz.	2203	ze	zm.).

Marcin Majchrzak 
Radca	prawny	oraz	 członek	Okręgowej	 Izby	Radców	
Prawnych	 w  Warszawie.	 Świadczy	 pomoc	 prawną	
w ramach	własnej	kancelarii	doradztwa	prawnego.	Jest	
autorem	licznych	opracowań	i artykułów	z zakresu	te-
matyki	 kadrowo-płacowej,	 prawa	 związkowego	 oraz	
prawa	oświatowego
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Szkoła empatii | DOSKONALENIE I ROZWÓJ

Empatia odgrywa wielką rolę w kształtowaniu naszych rela-
cji z innymi. Ta cecha czyni nas istotami społecznymi. Przy 
osłabionej empatii bądź jej braku trudniej byłoby nam zrozu-
mieć innych ludzi, ich uczucia czy motywy działania, udzie-
lić im emocjonalnego wsparcia, a także przewidywać ich 
zachowania. Z badań wynika (por. Bauer 2015), że empatia 
jest ważna także dla procesów uczenia się i wychowania, np. 
dzieci chętniej i efektywniej uczą się, kiedy z nauczycielem 
łączy je empatyczna, przyjazna więź, chętniej też naśladują 
taką osobę, biorą z niej dobry przykład i podążają za jej po-
leceniami, uwagami i sugestiami. 

Jak rozumieć empatię?
Mówiąc o empatii, mamy na myśli zdolność doświadcza-
nia świata w sposób zbliżony do doświadczania go przez 
innych – lub przynajmniej zgodny z naszym wyobrażeniem 
o tym, jak oni go doświadczają. Empatia umożliwia nam 
zrozumienie czyichś uczuć, emocji, a nawet fizycznego 
dyskomfortu, postawienie się w jego sytuacji. Ułatwia nam 
więc nawiązywanie porozumienia i współpracy. Ludziom 
empatycznym łatwiej zdobyć przyjaciół i radzić sobie 
w grupie, mogą okazywać więcej życzliwości, akcepta-
cji, gotowości do pomocy. Kiedy działa empatia, czujemy 
w sobie większą troskę i życzliwość w stosunku do osoby, 
z którą empatyzujemy, jesteśmy bardziej skłonni starać się 
ją zrozumieć, a także udzielić jej pomocy. Do niedawna są-
dzono, że empatia jest umiejętnością nabytą, współcześnie 
jednak wiele wskazuje na to, że ludzie rodzą się z predys-

pozycjami do empatii. Odkryto, że to neurony lustrzane od-
powiedzialne są za zdolność do empatyzowania (por. Bauer 
2015, Fallon 2016).

Zagrożona empatia
Choć ze zdolnością do empatii przychodzimy na świat, to na 
siłę jej działania duży wpływ mają okoliczności zewnętrz-
ne. Kiedy znajdujemy się w silnie obciążającej psychicznie 
sytuacji, nasza zdolność do empatii może ulec czasowemu 
przytępieniu – dzieje się tak, np. gdy dotknie nas zjawisko 
wypalenia zawodowego. Jesteśmy wówczas psychicznie 
przytłoczeni i nie starcza nam już energii na empatyzowa-
nie. Podobnych trudności doświadczają osoby cierpiące na 
depresję i inne poważne zaburzenia (np. lękowe). Należy 
zaznaczyć, że kiedy ktoś doświadcza tego typu symptomów, 
nie powinien obwiniać się o brak empatii, tylko poszukać 
pomocy psychoterapeutycznej.

Nasza empatia słabnie także wtedy, kiedy jesteśmy prze-
ciążeni i przestymulowani, mamy na głowie zbyt wiele 
spraw i funkcjonujemy w ciągłym pośpiechu. Nasze mózgi 
są wówczas bombardowane nadmiarem bodźców i informa-
cji, których nie są w stanie przetworzyć. Dzieje się tak, kiedy 
jesteśmy przepracowani lub... spędzamy zbyt dużo czasu 
w internecie. A ponieważ empatia również wymaga przetwa-
rzania informacji (dotyczących czyjejś sytuacji, emocji i eks-
presji), może nam na nią zwyczajnie zabraknąć zasobów. 
Empatia wymaga bowiem, by na chwilę zatrzymać się w tym 
pędzie i poświęcić swoją uwagę drugiej osobie.

Szkoła empatii
empatia to jedna z kluczowych umiejętności społecznych, pozwalająca wczuć się w położenie  
i emocje innych i lepiej ich zrozumieć. jednym z zadań rodziców, wychowawców i nauczycieli  

jest rozwijanie jej u swoich podopiecznych. Warto jednak przyjrzeć się również sobie.  
czy jesteśmy dostatecznie empatyczni wobec uczennic i uczniów? i czy robimy z naszej empatii  

właściwy użytek?
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Ogromną przeszkodą dla empatii jest dystansowanie się 
wobec osób z grup, z którymi się nie utożsamiamy. Niektó-
rzy uczniowie mogą być związani ze swoją „paczką” silny-
mi więziami przyjacielskimi, a jednocześnie prześladować 
inne dzieci, bo są słabsze, ubogie lub mają ciemniejszą skórę. 
Inne czynniki osłabiające empatię to nadmierne zagęszczenie 
populacji, anonimowość w tłumie i rywalizacja. Ta ostatnia 
przyczynia się do nasilania się egoizmu, narcyzmu i kultu siły 
– również u dzieci i młodzieży szkolnej. Konsekwencją osła-
bienia empatii jest traktowanie drugiej osoby przedmiotowo 
– w drugim człowieku widzimy bardziej obiekt niż podmiot. 
A kiedy widzimy obiekt, nie zważamy na jego dobro ani uczu-
cia, na to, jak nasze zachowanie może na niego wpłynąć. Ro-
śnie ryzyko, że zranimy tę osobę, skrzywdzimy psychicznie 
lub fizycznie, wykorzystamy do własnych celów lub po prostu 
przejdziemy obok obojętnie, gdy będzie wymagała pomocy.

Empatia? Tak, ale...
Empatia jest zwykle uważana za zjawisko jednoznacznie 
pozytywne, mało komu przychodzi więc do głowy, że moż-
na ją krytykować. A jednak znaleźli się śmiałkowie. Jednym 
z nich jest Paul Bloom, autor niedawno wydanej w Polsce 
książki o przewrotnym tytule Przeciw empatii. Wokół książki 
i stanowiska jej autora narosło sporo nieporozumień, mimo 
to jej przesłaniu trudno odmówić pewnej racji. Otóż istotnie 
empatia nie zawsze motywuje nas do dobrych uczynków. 
Taka teza może zaskakiwać, ponieważ empatia często jest 
wiązana z moralnością. Jednak nie do końca słusznie. Aby 
to zrozumieć, trzeba zwrócić uwagę na pewne rozróżnienie.

Część autorów wyróżnia dwa rodzaje empatii: empa-
tię emocjonalną i empatię poznawczą (por. Baron-Cohen 
2014 i Bloom 2017), choć częściej te dwa różne jakościo-
wo zjawiska nazywa się po prostu empatią (rozumianą tak, 
jak opisano to wyżej) oraz teorią umysłu (por. Fallon 2016). 
Podczas gdy empatia polega na wczuwaniu się w czyjąś 
sytuację i emocje, teoria umysłu pozwala nam poznawczo 
zrozumieć, dlaczego dana osoba zachowuje się w taki, 
a nie inny sposób. Każdy z nas na swój użytek wykształ-
ca taką teorię umysłu na podstawie swoich doświadczeń 

społecznych, ale także przez czytanie książek i oglądanie 
filmów. Oczywiście nasze teorie umysłu mogą być mniej 
lub bardziej trafne, ale to dzięki nim umiemy poznawczo 
zrozumieć innych ludzi. O jakościowej różnicy między 
empatią a teorią umysłu może świadczyć fakt, że według 
badań deficyty tej pierwszej mają psychopaci, zaś drugiej  
– osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Fallon 2016).

Wróćmy jednak do tezy Blooma. Twierdzi on, że dzia-
łania podejmowane przez ludzi pod wpływem empatii nie 
zawsze są moralne czy właściwe. Silna empatia może bo-
wiem zaburzać naszą zdolność do rozumowej, poznawczej 
oceny sytuacji, a w efekcie utrudnić nam znalezienie wła-
ściwego rozwiązania. Ekstremalnym przykładem może być 
tłum, który, poruszony do głębi tragedią skatowanego dziec-
ka, dokonuje linczu na osobie, którą obwinia o dokonanie 
zbrodni – np. „tego podejrzanego faceta, który mieszka tu 
od niedawna” (choć niekoniecznie to on musi być sprawcą). 
Sytuację zgoła odwrotną możemy przeżyć na naszym wła-
snym, szkolnym podwórku – może się zdarzyć, że będzie-
my bardziej empatyczni wobec sprawcy przemocy w szkole 
niż ofiary. Wystarczy, że sprawcą będzie lubiany przez nas 
uczeń, a prześladowanym – klasowy „błazen”, dziecko spra-
wiające trudności wychowawcze. 

Mądra empatia
Jak możemy uniknąć sytuacji takiego nietrafnego „ulokowa-
nia” naszej empatii lub podejmowania pochopnych decyzji? 
Powinniśmy zwracać uwagę na to, czy aby nie za bardzo 
w danym momencie poddajemy się emocjom. W naszym 
empatyzowaniu komponenty emocjonalne (czyli współod-
czuwanie) powinny równoważyć się z poznawczymi (rozu-
mienie) – tylko wówczas będziemy w stanie udzielić wspar-
cia potrzebującej osobie, a jednocześnie podjąć właściwe, 
trafne działania mające faktycznie jej pomóc i wpłynąć ko-
rzystnie na resztę szkolnej społeczności.

Spójrzmy na przykład z dwoma uczniami: lubianym 
i nielubianym, którzy są odpowiednio sprawcą i doznającym 
przemocy. Nie ma nic złego w odczuwaniu empatii wobec 
sprawcy, a nawet może ona być bardzo pomocna. Będzie 
ona jednak taka tylko wtedy, kiedy zmotywuje nas do udzie-
lenia temu uczniowi właściwej pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej, mającej na celu nauczenie go prawidłowych 
sposobów kształtowania relacji z innymi, wsparcie go w upo-
raniu się ze skłonnością do agresji czy też z osobistymi pro-
blemami, które tę agresję indukują. Natomiast jeśli empatia 
popchnie nas do działań zmierzających do uniknięcia przez 
ucznia odpowiedzialności („bo on już na pewno więcej nie 
będzie, to dobry dzieciak, a tamten go po prostu sprowoko-
wał”), to tak naprawdę wyrządzimy temu uczniowi krzywdę, 
nie pozwalając mu ponieść konsekwencji, wyciągnąć z nich 
wniosków i uczyć się na błędach. Ryzykujemy też oczywi-
ście, że wbrew naszym przypuszczeniom ten „dobry dzie-
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ciak” będzie dalej dopuszczał się przemocy, ale uczniowie 
nie zgłoszą nam tego, bo będą już wiedzieli, że nie reaguje-
my, faworyzujemy agresora, „jesteśmy po jego stronie”. Jak 
zatem widać, pozornie drobne błędy wynikające z dobrych 
chęci mogą mieć poważne konsekwencje.

Niezależnie od tego, czy sprawca przemocy jest uczniem 
przez nas lubianym, czy nie, okazanie mu empatii może 
mieć wielkie znaczenie dla skuteczności naszych oddzia-
ływań wychowawczych. Empatii, czyli nie wyrozumiałości 
dla jego czynów, ale otwartości na jego potrzeby (wycho-
wawcze, emocjonalne), szacunku dla jego osoby, umiejętno-
ści zrozumienia jego sytuacji oraz naszych dobrych intencji 
i chęci pomocy. Empatia będzie też oznaczała krytykę (kon-
struktywną) jego zachowania, ale nie jego osoby, i będzie 
formą naszej wiary w to, że uczeń ten może zmienić, napra-
wić swoje zachowanie. Widząc u nas takie podejście i mając 
z nami emocjonalną więź, chętniej będzie współpracował, 
niż gdyby był przekonany, że konsekwencje wymierzamy 
mu w gniewie, nie dbając o niego, a jedynie chcąc go ukarać.

Naszej empatii potrzebuje w jeszcze większym stopniu 
uczeń, który doznał przemocy. Jeśli niezbyt go lubimy, może 
to być trudniejsze, ale tym bardziej powinniśmy wznieść się 
ponad to i spojrzeć na sytuację tego ucznia również z tą „po-
znawczą empatią”. Wyobrazić sobie, jak ciężko musi być ko-
muś, kto wie, że nie budzi sympatii i nie jest lubiany, a dodat-
kowo doznaje przemocy. Ktoś taki może udawać, że nic go to 
nie obchodzi, ale w głębi duszy zadręczać się pytaniami „co 
jest ze mną nie tak?”, „dlaczego nie umiem sprawić, by inni 
mnie polubili?”. Może obwiniać siebie, doświadczając ciągłe-
go spadku poczucia własnej wartości, lub obwiniać innych, 
atakować ich, odcinając się od nich w ten sposób i skazując 
się na samotność. Osoby doświadczające przemocy – również 
te, które są lubiane przez innych – często czują się bezradne, 
zawstydzone, gorsze. Dlatego konieczne jest udzielenie im 
odpowiedniego wsparcia, nawet jeśli o to nie proszą.

Ćwiczenie empatii
Niezwykle ważna w odniesieniu do empatii jest umiejętność 
tzw. prawdziwego słuchania (McKay i in. 2002). Przeciwsta-
wia się ją częstemu w sytuacjach komunikacyjnych pseu-
dosłuchaniu, czyli pozorowaniu słuchania, podczas gdy tak 
naprawdę nie zwracamy uwagi na to, co ktoś mówi. Pseu-
dosłuchanie zachodzi, np. kiedy chcemy tylko udawać za-
interesowanie, gdy z góry wiemy (lub tak się nam wydaje),  
co rozmówca powie, wychodzimy z założenia, że nieważne, 
co powie, my i tak „wiemy swoje”, lub kiedy w trakcie wypo-
wiedzi rozmówcy myślimy o tym, co za chwilę sami powie-
my, a nie o tym, co słyszymy. Wszystko to niestety zdarza się 
w rozmowach dorosłych z dziećmi.

Prawdziwe słuchanie to autentyczna chęć zrozumienia 
drugiej osoby, udzielenia jej odpowiedzi lub pomocy bądź 
cieszenia się rozmową. Takie słuchanie powinno być aktyw-

ne, nastawione na zrozumienie emocji rozmówcy (a więc 
empatyczne), otwarte (jak najmniej oceniamy rozmówcę) 
i świadome (zwracamy uwagę na spójność i logikę przeka-
zu). Takie słuchanie warto poćwiczyć np. tak: wybierz oso-
bę, z którą stosunki mogłyby ci się układać lepiej (może to 
być uczeń, koleżanka z pracy lub bliska osoba). Postaraj się 
przez cały dzień słuchać jej naprawdę. Po każdej rozmowie 
zastanów się: Udało ci się czy nie? Jaka była twoja intencja? 
Powtarzając to ćwiczenie przez tydzień, wypracujesz w so-
bie nawyk kontrolowania tego, jak słuchasz innych.

Kiedy podczas pisania e-maila (np. do rodzica) lub ko-
mentarza na portalu społecznościowym towarzyszą ci silne 
emocje, spróbuj zrobić kilka spokojnych wdechów i wyde-
chów i wyciszyć się. Zanim wyślesz wiadomość, przeczytaj 
ją jeszcze raz na spokojnie, a jeśli nie jest to coś bardzo pil-
nego, zapisz wiadomość jako kopię roboczą i wróć do niej 
np. po godzinie. Wówczas znów przeczytaj, oceń możliwie 
obiektywnie, popraw to, co warto poprawić przez wzgląd na 
szacunek wobec odbiorcy, i dopiero wyślij.

Warto też pamiętać, że z innymi ludźmi – w tym z od-
miennych nacji, grup etnicznych czy religijnych – mamy 
o wiele więcej psychologicznych podobieństw niż różnic. 
Podobnie jak oni kochamy, boimy się, marzymy i chcemy 
wieść szczęśliwe życie. Empatię rozwijamy również przez 
mówienie i rozmyślanie o tym, co sami czujemy, dlatego 
warto przyglądać się swoim działaniom i emocjom, zasta-
nawiając się możliwie wnikliwie, skąd się wzięły i co je wy-
wołało, a także mówiąc o tym (empatycznie, z wyczuciem) 
osobom, których to dotyczy. Musimy ustawicznie pracować 
nad swoją empatią, ale też uważnie obserwować, dokąd nas 
ona prowadzi, czy na pewno pod jej wpływem podejmuje-
my dobre decyzje. A jeśli złapiemy się na tym, że komuś oka-
zaliśmy za mało empatii, pamiętajmy, że można to nadrobić.
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Magdalena Goetz
Psycholożka	 i  psychoterapeutka	 zajmująca	 się	 terapią	
młodzieży	i dorosłych.	Prowadzi	warsztaty	psychoedu-
kacyjne	oraz	szkolenia	dla	rad	pedagogicznych.	Anga-
żuje	się	w projekty	związane	z promowaniem	równości	
w edukacji	i troską	o psychiczny	dobrostan	osób	pra-
cujących	w zawodach	usług	społecznych
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Można mówić o dwóch kategoriach depresji: pierwsza 
z nich to ciężkie zaburzenia depresyjne, druga to dysty-
mia (depresja nerwicowa), która charakteryzuje się prze-
wlekłym obniżeniem nastroju o przebiegu łagodniejszym 
niż w przypadku depresji endogennej. W diagnozie dysty-
mii muszą się pojawić co najmniej dwa objawy: zaburze-
nia łaknienia, zaburzenia snu, uczucie zmęczenia, deficyt 
uwagi, niska samoocena, trudności decyzyjne, poczucie 
beznadziejności. Depresja jest także objawem innych 
chorób (takich jak zaburzenia afektywne dwubiegunowe 
czy depresja poporodowa).

Depresja w u dzieci
Występuje ona często łącznie z zaburzeniami lękowymi, 
zaburzeniami zachowania i zaburzeniami opozycyjno-bun-
towniczymi oraz ADHD. Może być także efektem używania 
substancji psychoaktywnych. Depresja u dziewcząt częściej 
przebiega z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami odży-
wiania, a u chłopców z zaburzeniami zachowania i ADHD. 

Przyczyny depresji są różne: lęk separacyjny, urazy psy-
chiczne, niezaspokojenie podstawowych potrzeb emocjo-
nalnych u dzieci młodszych, u starszych – konflikty domowe 
i konflikty w szkole, rozwód rodziców, przemoc psychiczna 
lub fizyczna w domu, choroba psychiczna rodzica, nawar-
stwiające się trudności szkolne, rywalizacja i niepowodzenia 
szkolne, problemy osobiste (zawiedziona miłość, doświad-
czenie odrzucenia przez grupę, mobbing rówieśniczy), 

obarczanie dziecka zbyt dużą odpowiedzialnością, trudna 
sytuacja materialna rodziny, a także nadużywanie alkoholu 
i substancji psychoaktywnych. Przyczyna może tkwić po-
nadto w zaburzeniach regulacji hormonalnych typowych dla 
okresu dojrzewania.

Pojawienie się depresji u dzieci w 40 proc. przypadków 
ujawnia predyspozycje do wystąpienia depresji w wieku do-
rosłym. W leczeniu stosuje się psychoterapię (indywidualną, 
grupową, rodzinną) oraz leczenie farmakologiczne, których 
efekty widać po około czterech tygodniach. Depresja czę-
ściej dotyka dzieci, w których rodzinach występuje depre-
sja (uwarunkowania genetyczne), a także osób z określoną 
konstrukcję psychiczną – o niskiej samoocenie, tendencji do 
samokrytyki, obwiniania się, którym brakuje poczucia bez-
pieczeństwa. Na depresję narażone są też osoby, które mają 
skłonność do interpretowania faktów i wydarzeń na swoją 
niekorzyść, nie potrafią radzić sobie w sytuacji stresu i mają 
niskie umiejętności społeczne.

Obraz dziecka z depresją:
● jest smutne, przygnębione, apatyczne,
● staje się płaczliwe i drażliwe, skarży się na różne dole-

gliwości bólowe, 
● przejawia bezradność w wykonywaniu wielu czynno-

ści, sięga po alkohol i narkotyki (dzieci starsze), 
● jest stale zmęczone,
● przejawia wyraźny spadek lub wzrost apetytu,

Depresja dzieci  
i młodzieży

zaburzenia nastroju z reguły przypisujemy osobom dorosłym. tymczasem na kliniczną depresję cierpi około 
1 proc. dzieci w wieku 2–3 lat, 2 proc. dzieci w wieku 6–12 lat i około 20 proc. nastolatków. Wśród przyczyn 

występowania depresji nieklinicznej wymienia się traumatyczne wydarzenia, ale także styl życia, odżywianie, 
jakość wypoczynku i snu, stres, przeładowanie sensoryczne oraz zanieczyszczenie powietrza, czyli... smog. 

M a ł g o r z a t a  T a r a s z k i e w i c z

Z KAŻDEJ STRONY | Depresja dzieci i młodzieży
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● ma kłopoty ze snem (z zasypianiem lub budzi się bar-
dzo wcześnie rano), nie ma siły wstać z łóżka,

● przestaje się interesować tym, co do tej pory sprawiało 
mu przyjemność,

● jest wyraźnie spowolnione, obserwuje się spadek energii,
● bywa pobudzone – wierci się, nie może się skupić na 

konkretnej czynności, wykonuje bezcelowe działania, 
np. skubie ubranie, zamazuje długopisem kartkę, ob-
gryza paznokcie,

● mówi niechętnie, wolno, krótko,
● ma poczucie braku sensu, 
● myśli o śmierci/samobójstwie,
● jest przekonane o swojej „beznadziejności”, 
● przejawia negatywne wzorce myślenia na temat in-

nych i w ogóle świata,
● może się pojawić autoagresja, samookaleczanie się, 

rozmyślne zadawanie sobie bólu, zażywanie w nad-
miarze leków w celu zatrucia się,

● pojawiają się sygnały o obniżonym funkcjonowaniu 
w szkole (spóźnienia, niepowodzenia szkolne) lub na-
warstwieniu problemów.

Potrzebna szybka pomoc
Jeśli zaobserwowaliśmy u dziecka opisane wyżej zachowa-
nia, powinniśmy szybko interweniować: 

● podczas konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu 
należy wykluczyć niektóre schorzenia somatyczne, np. 
niedoczynność tarczycy i inne zaburzenia hormonal-

ne, nowotwory mózgu, padaczkę, choroby wirusowe 
oraz zatrucia substancjami psychoaktywnymi lub le-
kami (takimi jak sterydy, interferon, leki przeciwnowo-
tworowe, hormonalna antykoncepcja),

● rodzice powinni się skonsultować z lekarzem psychia-
trą w celu postawienia odpowiedniej diagnozy i za-
planowania odpowiedniej psychoterapii (dla dziecka 
i ewentualnie rodziny),

● należy uświadomić rodzicom, że jeśli słyszą, jak dziec-
ko mówi, że chciałoby się więcej nie obudzić, zginąć 
w jakiejś katastrofie albo zniknąć na zawsze, i zaczyna 
szukać leków i trucizn (np. w internecie), niezwłocznie 
powinni zasięgnąć porady psychiatry! 

Leczenie depresji u dzieci i młodzieży odbywa się zwy-
kle w poradni zdrowia psychicznego, ale ciężkie postacie 
choroby wymagają leczenia w szpitalu na oddziale psy-
chiatrycznym (zgodę na hospitalizację dziecka do 15. roku 

 Dzieci są przeciążone  
 rozmaitymi aktywnościami  
 i zaczynają wykazywać objawy,  
 które występują u wypalonych  
 dorosłych. 

Depresja dzieci i młodzieży | Z KAŻDEJ STRONY

Mówi się o zjawisku 
„przeeksploatowania” fizycznego, 
które zaczyna się od utraty 
zauważania własnego zmęczenia, 
a kończy niszczeniem zdrowia.
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życia wyrażają rodzice, w przypadku starszych pacjentów 
wymagana jest zgoda rodziców i dziecka, ale kiedy istnieje 
ryzyko zagrożenia życia – zgodę wydaje sąd zawiadomio-
ny przez szpital). Dziecku z depresją i obniżonym nastro-
jem trzeba natychmiast udzielić wsparcia i zapewnić moż-
liwie optymalne warunki w domu i szkole. Jeśli depresja 
wynika z doświadczenia straty (żałoby) – trzeba pomóc 
w przeżyciu straty (wymagana jest pomoc specjalistyczna!). 
Szkoła i dom muszą z sobą współpracować i obserwować 
stan ucznia. Jeśli zaburzenia depresyjne mają charakter  
sytuacyjny, czyli nastąpiły jako reakcja na stres (trudną sy-
tuację), jest wysokie prawdopodobieństwo, że choroba nie 
będzie nawracać – ale nigdy nie można pozostawić dziecka 
samemu sobie.

Test na depresję
Jeśli podejrzewamy u podopiecznego depresję, na począ-
tek powinniśmy mu zadać 18 pytań opracowanych przez 
dr. Ivana K. Goldberga (pełny test na stronie http://objawy-
depresji.pl/). Pytania ilustrują obszary, które powinny być 
obserwowane i analizowane w rozmowie z dzieckiem:
1. Czy robisz ostatnio wszystko jakby wolniej?
2. Czy Twoja przyszłość wydaje się beznadziejna?
3. Czy masz problem z koncentracją w trakcie czytania?
4. Czy masz wrażenie, że cała radość i przyjemności znik-

nęły z Twojego życia?
5. Czy masz problem z podejmowaniem decyzji?
6. Czy straciłaś/straciłeś zainteresowanie rzeczami, które 

wcześniej wiele dla Ciebie znaczyły?
7. Czy czujesz się smutna/smutny i nieszczęśliwa/nieszczęś- 

liwy?
8. Czy jesteś niespokojna/niespokojny i nie możesz wypocząć?
9. Czy czujesz się zmęczona/zmęczony?
10. Czy trudno jest Ci wykonać nawet proste czynności?
11. Czy czujesz się winna/winny i zasługujesz na karę?
12. Czy masz wrażenie, że Twoje życie jest porażką?
13. Czy czujesz pustkę – jesteś bardziej martwa/martwy niż 

żywa/żywy?
14. Czy Twój sen jest niespokojny – śpisz za mało lub za dużo?
15. Czy zastanawiasz się nad tym, jak można popełnić samo-

bójstwo?
16. Czy czujesz się ograniczona/ograniczony i uwięziona/

uwięziony?

17. Czy czujesz się źle, nawet gdy zdarza Ci się coś dobrego?
18. Straciłaś/straciłeś lub zyskałaś/zyskałeś na wadze, nie bę-

dąc na diecie?

Ważne!
Zanim zdiagnozujesz u siebie depresję, zastanów się, jak 
dbasz o swoją higienę psychiczną. Czy bilansujesz pra-
cę i wypoczynek? Czy nie przeceniasz „ciemnych stron 
życia”, a minimalizujesz codzienne radości? Często 
przemęczenie jest przyczyną smutku i przygnębienia, 
obniżenia kondycji fizycznej, opadnięcia z sił i poczu-
cia wyczerpania… Być może wystarczy solidna dawka 
wypoczynku, asertywności i troski o samego siebie?

Wypalenie u dzieci
Ostatnio dużo mówi się o zjawisku wypalenia u dzie-
ci. Musimy sobie uświadomić, że styl życia współcze-
snych dzieci, który od urodzenia serwują im rodzice, ale 
także szkoła, to niemal zestaw startowy do pojawienia 
się zespołu wypalenia i depresji. Współczesny świat to 
dżungla sensoryczna – jest przeładowany stymulacją, 
a królują w nim zadanioholizm oraz modelowanie nie-
zdrowych wzorów życiowych. Jako jeden z pierwszych 
głośno powiedział o tym Carl Honoré w swoim świa-
towym bestsellerze Pod presją. Dajmy dzieciom święty 
spokój!. Honoré to kanadyjski dziennikarz i publicysta, 
twórca ruchu Slow dążącego do spowolnienia tempa ży-
cia w dzisiejszym świecie. W książce opisuje tytułową 
presję jako czynnik towarzyszący najmłodszym praktycz-
nie od pierwszych chwil ich życia. Zamiast swobodnej 
zabawy włącza się dzieciom kanał edukacyjny dla nie-
mowląt, posyła na lekcje jogi czy języków obcych dla 
czterolatków… Maluchy mają czas wypełniony po brzegi 
tym, co „edukacyjne” i co zwiększa prawdopodobień-
stwo wychowania małego geniusza, człowieka sukcesu. 
Plan wychowania uzupełniają dodatkowe lekcje mate-
matyki, treningi tenisa czy balet. Tak powstaje sylwetka 
dziecka wypalonego, przeładowanego nauką, zajęciami, 
realizującego plany swoich rodziców. W efekcie dzieci 
są przeciążone rozmaitymi aktywnościami i zaczynają 
wykazywać objawy, które występują u wypalonych do-
rosłych: chroniczne zmęczenie, utratę apetytu, problemy 
ze snem lub bezsenność, różnorodne bóle bez wyraźnej 
przyczyny, także migrenowe bóle głowy, niecierpliwość, 
wybuchy irytacji, utratę zainteresowań, poczucie braku 
siły, obniżenie nastroju i stany depresyjne.

Jako pierwszy zjawisko wypalenia u dzieci opisał  
prof. Michael Schulte-Markwort, lekarz psychiatra, dyrek-
tor medyczny Centrum Medycyny Psychospołecznej UKE. 
Jego zdaniem objawy wypalenia diagnozuje się już u około  
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Być może edukacja w zakresie 
higieny psychicznej to 
najpilniejsze zadanie edukacyjne 
naszych czasów.
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5 proc. dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. A ile 
dzieci i młodzieży jest tylko o krok od tego stanu? Nie 
ma jeszcze takich badań, ale są już badania zrealizowa-
ne w grupie studentów. Tu już co ósma osoba sygnalizuje 
funkcjonowanie w stanie chronicznego zmęczenia i obni-
żenia nastroju. Chyba zatem czas najwyższy, abyśmy jako 
dorośli spojrzeli na sytuację współczesnych dzieci i mło-
dzieży ze zrozumieniem obciążeń i przeciążeń psycho-
somatycznych, które im serwujemy (i pewnie także sobie 
samym) na co dzień.

Długotrwały stres, niezależnie od tego, gdzie jest ulo-
kowany i kto lub co go powoduje, wpływa znacząco na 
obniżenie naszej kondycji psychicznej i fizycznej. Prze-
dłużające się przeciążenie organizmu powoduje obniże-
nie odporności i staje się źródłem wielu chorób – psy-
chosomatycy twierdzą, że stres jest przyczyną 95 proc. 
dolegliwości.

Najlepiej sprzedającymi się dziś medykamentami w Pol-
sce są środki przeciwbólowe, serwowane także dzieciom. 
W telewizji jedna po drugiej emitowane są reklamy: syropek 
dla dzieci w wieku przedszkolnym na dobry sen i syropek na 
dobrą aktywność w ciągu dnia… Firmy farmaceutyczne mają 
ogromne fundusze na badania i nie bez powodu wypuszcza-
ją na rynek takie produkty – musi być na nie popyt.

Profilaktyka przede wszystkim
Wychowawców i nauczycieli zapraszam do poznania defini-
cji zdrowia psychicznego i dobrostanu jako fundamentalne-
go stanu psychosomatycznego człowieka (np. https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Zdrowie_psychiczne).

Zdrowie psychiczne – przyjęta w 1948 r. konstytucja 
Światowej Organizacji Zdrowia określa je jako pełny 
dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka.

● Definicje medyczne – określają zdrowie psychicz-
ne jako niewystępowanie objawów psychopa-
tologicznych, homeostazę w procesach fizjolo-
gicznych, brak defektów w strukturze i funkcjach 
psychicznych.

● Definicje psychologiczne – określają zdrowie psy-
chiczne jako zdolność do twórczego rozwoju i sa-
morealizacji, akceptację i poczucie własnej war-
tości i tożsamości, zdolność osiągania satysfakcji 
z życia, realistyczną percepcję rzeczywistości.

● Definicje socjologiczne – określają zdrowie psy-
chiczne jako zdolność przystosowania się jednost-
ki do norm kulturowych i środowiska społecznego, 
uwewnętrzniania norm w przebiegu socjalizacji, 
umiejętności prawidłowej koegzystencji w grupie 
i właściwego funkcjonowania w rolach społecznych.

Wydaje się, że najważniejsza sprawa to uwzględnienie 
prawa dzieci/uczniów do wypoczynku – co jest szczegól-
nie aktualne w kontekście dyskusji o zadawaniu prac do-
mowych. Warto sprawdzić, ile czasu mają uczniowie na 
odpoczynek i sen. Jeżeli w sumie uczą się w domu i szkole 
8–10 godzin dziennie, to już z prostego rachunku wynika, 
że normy utrzymania higieny psychicznej są przekroczo-
ne i naruszone zostały warunki dla zdrowia psychicznego 
i fizycznego.

Może warto skupić się na budowaniu w szkołach at-
mosfery wolnej od stresu, przeładowania sensorycznego, 
napięcia, na rzecz dobrych relacji i poczucia bezpieczeń-
stwa oraz budowaniu u dzieci poczucia własnej wartości, 
optymizmu poznawczego oraz zaradności życiowej i edu-
kacyjnej? I wreszcie odpowiedzialne wspieranie rozwoju 
dzieci – co jest głównym celem edukacji. Oferowanie po-
mocy, a nie przemocy.

W ramach profilaktyki przeciążenia psychosomatyczne-
go, obniżenia nastroju i depresji warto podjąć co najmniej 
kilka działań, np.:

● nauczyć uczniów technik relaksacji (np. na lekcjach 
wychowania fizycznego),

● wprowadzić warsztaty z uczenia się (jako profilaktyka 
trudności szkolnych i nawarstwiania się problemów),

● zorganizować w szkole strefy ciszy i kąciki relaksu, 
● zminimalizować stymulację sensoryczną w pomiesz-

czeniach szkolnych (usunąć nadmiar dekoracji, wy-
wieszonych/wystawionych środków dydaktycznych),

● uświadomić uczniom i rodzicom, że styl życia ma 
wpływ na obniżanie nastroju (deficyty snu, aktywno-
ści fizycznej, złe odżywianie oraz przeładowanie za-
jęciami pozalekcyjnymi).

Ten problem wymaga przyjęcia nieco szerszej per-
spektywy; narzuca się wręcz pytanie, czy w szkole dba się 
o zapewnienie i modelowanie warunków dla zdrowia psy-
chicznego i fizycznego, higieny pracy umysłowej. Może 
uznamy wreszcie, że zdrowie i życie dzieci jest najważniejsze  
– może nawet ważniejsze od podstawy programowej i ocen?
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Kiedy planuję omawianie lektury obowiązkowej, urucha-
miam w mojej głowie szufladki z pomysłami. Każda pozycja 
literacka może wnieść w nasze życie nową jakość, zwrócić 
uwagę na coś, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy. Wystarczy 
odrobina chęci, pomysł, zapał i wszystko może się zdarzyć. 
Oczywiście mam świadomość, że nie wszyscy uczniowie 
zmierzą się z tekstem, ale moim zadaniem nie jest tropienie, 
kto i w jakim stopniu podjął ten trud. Skupiam się raczej na 
tym, by młodzi ludzie opuszczali klasę ze świadomością, że 
rozmawialiśmy o czymś ważnym.

Poniżej prezentuję listę propozycji, dzięki którym oma-
wianie lektury może stać się fascynującą przygodą. Może 
się wydawać, że zajęcia językowe stają się nagle warsz-
tatem artystycznym, ale czy przekład intersemiotyczny 
i uruchomienie wyobraźni nie są sposobami interpretacji 
literatury? Warto czasami zaryzykować, bo można zyskać 
zainteresowanie i zaangażowanie uczniów, nie tracąc ab-
solutnie niczego.

Lapbook
„Książka na kolanach”, czyli lapbook, to świetny sposób na 
zebranie i opracowanie niemal dowolnych wiadomości. Po-
zwala uczniom na zachowanie swobody wykonania, wyra-
żenie siebie w sposób artystyczny, a z drugiej strony stanowi 
kwintesencję tego, co ważne. Jak przygotować taką pomoc? 
Wystarczy poprosić uczniów, by przedstawili najważniejsze, 
ich zdaniem, kwestie (lub podać zagadnienia do omówienia), 
wykorzystując w tym celu zwykłą papierową teczkę. W jej 
wnętrzu można umieścić ilustracje, krzyżówki, zgadywanki, 
rebusy, schematy powiązane z tekstem lektury. W kieszon-
kach lapbookowych można umieścić cytaty, które wydają się 

szczególnie istotne, lub plan wydarzeń – wszystko zależy od 
pomysłowości młodych ludzi.

Co zyskujemy, wykorzystując taką własnoręcznie przy-
gotowaną książeczkę uczniowską? Przede wszystkim anga-
żujemy dziecko emocjonalnie w proces omawiania treści. 
Uczeń musi zmierzyć się z wyborem tego, co ważne i mniej 
istotne, pracuje więc nad umiejętnością szeregowania infor-
macji, uzasadniania własnej opinii (dlaczego dokonał takich, 
a nie innych wyborów). Stwarzamy okazję, by każde dziecko 
pokazało kawałek siebie poprzez wytwory swojej pracy. Każ-
dy znajdzie tu dla siebie pole do działania i w związku z tym 
można powiedzieć, że lapbook doskonale sprawdza się jako 
element indywidualizacji procesu dydaktycznego. Osoba 
sprawna manualnie może przygotować ilustracje, a ktoś inny 
może wydrukować „gotowce”. Niezależnie od zastosowa-
nych technik wszyscy wykonają wartościowe i interesujące 
prace. Młodszych uczniów warto wspomóc i przygotować 
część elementów, tak by mogli z nich skorzystać. W tym 
wypadku prace będą się mniej różniły pod względem wi-
zualnym, ale nadal przedstawiać będą indywidualną inter-
pretację tematu. Najważniejszy jest tutaj element związany 
z przyjemnymi emocjami, budowaniem pozytywnych kono-
tacji (bawimy się, a jednak uczymy). Jak dowodzą badania 
prowadzone przez neurodydaktyków, jest to kluczowe dla 
pozyskiwania trwałej wiedzy (i wciąż zdecydowanie niedo-
ceniane w procesie edukacji).

Lektura w pudełku
Kolejnym wartym uwagi przykładem pracy z tekstem li-
terackim jest „lektura w pudełku”. Tę formę można wy-
korzystać na różne sposoby. Nauczyciel może poprosić 

Lekturowy zawrót głowy
Młodzi ludzie niechętnie sięgają po lektury „ogwiazdkowane”. twierdzą, że są nudne i „za grube”.  

jak ich przekonać, że nie taki diabeł straszny? zamiast kartkówki ze znajomości lektury zaproponujmy 
nieszablonowe działania, które rozbudzą ciekawość uczniów i skłonią do refleksji. Specjalnie dla Państwa 

zakręcony Belfer dzieli się swoimi sprawdzonymi pomysłami.

J o a n n a  K r z e m i ń s k a
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uczniów, by przynieśli 
rozmaite przedmioty ko-
jarzące się z książką. 
Jest tylko jeden warunek: 
wszystkie muszą zmieścić 
się w pudełku po butach. 
Uczeń omawia wszystkie 
zgromadzone przedmioty 
i uzasadnia swój wybór. 
Podczas tego wstępnego 
etapu nauczyciel bez trudu 
odgadnie, kto przeczytał 
i zrozumiał lekturę. Przy 
okazji realizowana jest 
indywidualizacja procesu 
dydaktycznego, ponieważ 
każdy młody człowiek ma 
możliwość przywołania 
innych skojarzeń, inne ele-
menty będą dla niego waż-
ne, być może zafascynuje 
go coś, na co ktoś inny nie 
zwróci uwagi. Warto wsłu-
chiwać się w uczniowskie głosy, nie tylko po to, by ocenić 
poziom znajomości tekstu, ale przede wszystkim po to, by 
poznać zainteresowania i wrażliwość dzieci. Pamiętajmy, 
że budowanie poprawnych relacji w dużej mierze gwaran-
tuje sukces dydaktyczny. Przecież łatwiej i szybciej uczy-
my się tego, co sprawia nam przyjemność.

Innym pomysłem na lekturę w pudełku jest budowanie 
przestrzeni, w której rozgrywają się wydarzenia omawianego 
tekstu. Można zrealizować prostą animację. Weźmy na przy-
kład książkę Charlie i fabryka czekolady. Dzielimy klasę na 
kilkuosobowe zespoły, które podczas losowania dowiadują 
się, jakie wnętrze przygotowują. Każda grupa powinna za-
dbać o to, by w jej pudełku umieszczone zostały odpowiednie 
eksponaty i postaci. Bardzo ważne jest, by dzieci odnalazły 
odpowiednie fragmenty w książce i potrafiły je powiązać ze 
stworzoną wizualizacją. Mając do dyspozycji chociażby po-
mieszczenia fabryczne, można zaplanować zwiedzanie, w ra-
mach którego Willy Wonka oprowadzi Charliego po swoim 
królestwie (uwieczniony na serii zdjęć spacer łatwo „ożywić”, 
tworząc krótki film). Przy okazji warto zwrócić uwagę na opisy 
bohaterów i wykorzystać je przy tworzeniu postaci.

Czy przygotowanie lektury w pudełku jest trudne? To 
zależy od możliwości i umiejętności naszych uczniów. 
Uważam jednak, że każde dziecko odnajdzie dla siebie od-
powiednie narzędzia, z pomocą których bez trudu wykona 
zadanie. Pracując w grupie, może odpowiadać za wyszuki-
wanie fragmentów, planowanie lub realizację plastyczną. 
Taka forma pracy daje ogromne możliwości i przynosi sa-
tysfakcję wszystkim zaangażowanym w nią osobom.

Animacja poklatkowa
Tworzenie prostych filmów animowanych to zadanie, któ-
remu sprosta nawet przedszkolak. Choć może się wyda-
wać pracochłonne, to wcale takie nie jest. W zależności od 
wieku i stopnia zaawansowania technologicznego naszych 
uczniów możemy wykorzystać rozmaite techniki tworzenia 
etiud, zaczynając od narysowania serii ilustracji, w których 
bohaterowie nieznacznie zmieniają swoje położenie, przez 
poruszanie klockami Lego aż po budowanie scenografii i po-
ruszanie ludzikami, które posiadają ruchome elementy (np. 
ręce i nogi). 

Proponując pracę z tworzywem filmowym, otwieramy 
dzieci na nowe możliwości. Skłaniamy do dokonania syn-
tezy tekstu literackiego (ograniczony czas wymusza skró-
ty, które są możliwe dzięki streszczeniu i stworzeniu planu 
wydarzeń). Konieczna jest również interpretacja, by móc 
wyposażyć bohaterów w motywację, zgodny z oryginałem 
charakter. Nie bez znaczenia pozostają opisy wyglądu, za-
chowania (stanowiące coś na kształt didaskaliów w drama-
cie). Jednym z ostatnich, lecz nie mniej ważnych ogniw jest 

Praca w grupie daje ogromne 
możliwości i przynosi satysfakcję 
wszystkim zaangażowanym  
w nią osobom.
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uruchomienie wyobraźni i opracowanie plastyczne mate-
riału. Później zostaje już tylko zrobienie zdjęć i zmontowa-
nie wszystkiego w odpowiednim programie.

Czy nie szkoda czasu na taką zabawę? Nie! Uważam, że 
praca z filmem daje tak wiele możliwości, że wręcz szko-
da byłoby z tego nie skorzystać. Nie dość, że rozwija kom-
petencje językowe (tworzenie planu wydarzeń), logiczne 
(streszczanie), społeczne (praca w zespole), to jeszcze po-
budza wyobraźnię poprzez pracę z obrazami. Czy nie takie 
są wymagania stawiane przed uczniem na każdym etapie 
edukacyjnym?

Komiks
W podobny sposób można wykorzystać komiksy. Przekona-
łam się, że młodzi ludzie bardzo chętnie je tworzą (zarówno 
na kartce papieru, jak i za pomocą narzędzi technologicz-
nych). Taka forma pracy z tekstem doskonale sprawdza się 
nie tylko w przypadku powieści, ale i krótszych form wypo-
wiedzi. Wykonując ilustracje, uczniowie dokonują – często 
nieświadomie – analizy i interpretacji tekstu. Kreują świat 
na obraz i podobieństwo oryginału bądź czerpią inspirację, 
przenosząc akcję we własne światy.

Najcenniejsza w takim działaniu jest możliwość wnik-
nięcia w postrzeganie rzeczywistość przez młodych. Uważ-
ny obserwator dostrzeże znacznie więcej niż tylko obrazki 
układające się w historyjkę. Znajdzie tam wrażliwość na 
problemy drugiego człowieka, ale również nowe odczyta-
nie znanego wcześniej tekstu. Po raz kolejny atrakcyjna dla 

młodego człowieka forma skrywa sposobność do rozwija-
nia kluczowych umiejętności z zakresu zarówno językowe-
go, jak i społecznego oraz technologicznego.

Żywe okładki
Bardzo dobrym pomysłem na zachęcenie młodych ludzi do 
sięgania po lektury jest tworzenie tzw. żywych okładek. Idea 
zakłada, że uczeń czyta książkę, następnie wykonuje zdję-
cie stanowiące imitację jej okładki (najlepiej więc, jeśli są na 
niej ludzie), z pomocą prostego programu do edycji grafiki 
nanosi na fotografię nazwisko autora i tytuł pozycji, a póź-
niej prezentuje efekty swojej pracy na forum klasowym lub 
szkolnym. Wierzcie lub nie, ale nic tak nie zachęci nastolat-
ka do czytania jak opinia jego rówieśnika. Poza tym może się 
okazać, że nasi uczniowie mają bogate doświadczenia czy-
telnicze, z tym że niekoniecznie są to książki ujęte w ścisłym 
kanonie lektur. Warto rozmawiać o lubianych przez młodych 
ludzi tytułach, choćby po to, by orientować się, co im się po-
doba, o czym zechcą pisać w wypracowaniach czy do czego 
odwołają się podczas egzaminu. To także świetna lekcja dla 
nauczycieli, że młodzieżowa literatura kryje w sobie świat 
wspaniałych wartości, do którego nie mamy dostępu, dopóki 
się nim nie zainteresujemy.

Warto w tym momencie zaznaczyć, że pomysł na two-
rzenie „żywych okładek” może stać się świetnym przyczyn-
kiem do nawiązania międzyszkolnej współpracy o zasięgu 
ogólnopolskim. Tak się stało przy okazji inicjatywy „Okładki 
jakże żywe”, która w pierwszej edycji była projektem szkol-

nym, później stała się konkursem 
ogólnopolskim, a dziś funkcjonuje 
jako projekt eTwinning i pozwa-
la na współdziałanie dzieciaków 
z całego kraju.

Kostki pełne obrazów
Większość wymienionych form 
pracy doskonale sprawdzi się 
w przypadku dłuższych tekstów. 
Nie można jednak zapomnieć 
o wierszach, ponieważ to ich in-
terpretacja sprawia uczniom naj-
większe kłopoty (i, w przeciwień-
stwie do powieści, zwykle zdołają 
przeczytać je wszyscy). Jednym 
z pomysłów na oswojenie poezji 
są sześcienne kostki. Uczniowie 
czytają tekst tyle razy, ile potrze-
bują. Wspólnie z nauczycielem 
rozmawiają na temat pojawia-
jących się obrazów lirycznych, 
próbują odnaleźć własne sensy. 
Efekty rozmyślań przedstawiają 
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w postaci ilustracji umieszczonych na wszystkich ścianach 
papierowej kostki (otrzymują schemat, który należy wypeł-
nić, a następnie złożyć).

By wprowadzić uczniów w odpowiedni nastrój i ułatwić 
przekładanie słów na obrazy, warto włączyć współgrający 
z wierszem utwór muzyczny. Pozwoli on na utrzymanie od-
powiedniego poziomu koncentracji, zaangażowania oraz 
przywoła właściwe emocje (smutek lub radość, zależnie od 
potrzeby). Gotowe kostki prezentowane są całej klasie. Au-
tor, odwołując się do treści utworu literackiego, uzasadnia 
wybór wykorzystanych barw i kształtów. Wskazuje na cyta-
ty, które zostały dosłownie przeniesione na papier, wyjaśnia 
przesłanie, tak jak je rozumie. Dzięki takiemu podejściu do 
poezji mamy szansę pokazać młodym ludziom, że ten sam 
tekst może mieć wiele interpretacji (zależnie od doświad-
czeń i wrażliwości odbiorcy). Już jeden rzut oka na kostki 
wykonane przez kilkoro uczniów wystarczy, by się o tym 
przekonać. Warto w takich chwilach rozmawiać z dziecia-
kami, że każde z nich ma prawo do innego odczytania, pod 
warunkiem że potrafi swoje zdanie uzasadnić.

W tym miejscu znów dotykamy niezwykle istotnych 
zagadnień, takich jak umiejętność argumentacji, przedsta-
wianie własnego zdania, interpretowanie tekstu poetyc-
kiego, wskazywanie elementów budowy utworu liryczne-

go (w tym środków wyrazu poetyckiego, rymów, sylwetki 
podmiotu mówiącego). Analizując prezentowane wyżej po-
mysły, możemy odnieść wrażenie, że trafiliśmy na zajęcia 
artystyczne, tymczasem są to jedne z najwartościowszych 
lekcji języka polskiego. Wszędzie tam, gdzie pozwalamy 
młodemu człowiekowi na wyrażenie własnego zdania, pre-
zentowanie indywidualnego odbioru tekstu kultury, treno-
wanie kompetencji językowych, otrzymujemy dostęp do 
wrażliwości naszych uczniów, którzy się nią z nami dzielą, 
bo wiedzą, że nie zostanie to wykorzystane przeciwko nim. 
A nie ma niczego cenniejszego niż przeświadczenie, że ob-
cujemy z człowiekiem, któremu możemy zaufać i który ufa 
nam. Również w relacjach szkolnych.

Joanna Krzemińska
Nauczycielka	 języka	 polskiego	 i  terapeutka	 z  zakresu	
terapii	pedagogicznej	w Szkołach	MIKRON	w Łodzi.	
Pomysłodawczyni	i koordynatorka	konkursów	„Lektury	
w kadrze”	oraz	„Baśnie,	naturalnie!”.	Inicjatorka	projek-
tu	 „Stworzeni	 z wyobraźni”.	Członkini	 grupy	 „Super-
belfrzy”.	Autorka	bloga	 „Zakręcony	belfer”,	wyznająca	
zasadę:	dzień	bez	szalonego	pomysłu	dniem	straconym

W materiale wykorzystano zdjęcia autorki artykułu.

Rysuje dla Państwa: 
Asia Marglarczyk	–	rysownik,	grafik,	absolwentka	Akademii	Sztuk	Pięknych	w	Poznaniu.	Prowadzi	blog	ilustracyjny:	www.kreskaasi.blogspot.com

KRESKĄ ASI
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Działanie szkolnej rozgłośni przez cały rok, bez zakłóca-
nia pracy szkoły, jest niemożliwe, ale poświęcenie tej ini-
cjatywie kilku dni w roku będzie dobrą zabawą dla wszyst-
kich osób biorących udział w projekcie. Tak, nauczyciele 
też będą się świetnie bawić. A skoro już inwestujemy w to 
przedsięwzięcie swoje siły i czas, to pójdźmy krok dalej 
– niech nas usłyszą w całym mieście. Nie da się? To tylko 
szkolne radio? Ależ da się! Poniżej prosta instrukcja zakła-
dania miejskiej rozgłośni radiowej w ciasnym, szkolnym 
radiowęźle. 

Niech nas usłyszą
Zaczynamy jak zawsze: od planu i zapotrzebowania. 
Przede wszystkim wybieramy interesującą nas datę. Mogą 
być to uroczystości szkolne, ważne daty w życiu placów-
ki, święta albo po prostu mniej na-
pięty okres. W mojej szkole takie 
działania planujemy zawsze na 
początek czerwca. Odbywa się 
wtedy festyn wiosenny, co stanowi 
dobrą okazję do biegania z mikro-
fonem po szkole. W czerwcu jest 
też Dzień Dziecka, no i atmosfe-
ra jest „luźniejsza”, bo wszyscy 
myślami krążą już wokół zbliża-
jących się wakacji. Kiedy data 
jest ustalona, przygotowujemy 
listę niezbędnych rzeczy. Potrzeb-
ne będą: pomieszczenie, sprzęt 
nadawczy, antena, mikrofony, te-
lefon/dyktafon, komputer z dostę-

pem do internetu, zgoda na nadawanie, zespół redakcyjny 
i oczywiście pomysły. Wbrew pozorom potrzeba napraw-
dę niewiele. 

Zacznijmy od początku. Za studio radiowe może po-
służyć niewielkie pomieszczenie, w którym znajduje się ra-
diowęzeł. Gwarantuję, że wszystko się tam zmieści. Urząd 
Komunikacji Elektronicznej, do którego trzeba zwrócić się 
z prośbą o przyznanie koncesji na nadawanie oraz miejsca 
w eterze, z miłą chęcią udzieli szkole pomocy i przyzna czę-
stotliwość. Wniosek z prośbą o krótkoterminowe wykorzysta-
nie częstotliwości pobrać można ze strony www.uke.gov.pl.  
Uzyskuje się je na okres do 30 dni. Więcej informacji na 
stronie: https://www.uke.gov.pl/zgoda-na-krotkoterminowe
-wykorzystanie-czestotliwosci-13002. Dokumenty należy 
wysłać pocztą na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
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radiowęzeł w szkole zwykle jest wykorzystywany przed wyborami do samorządu uczniowskiego jako narzędzie do 
agitacji, a potem milknie. W niektórych szkołach pełni funkcję rozrywkową, w innych służy do przedstawiania 
ogłoszeń, zarządzeń. Pełną parą działa w znikomym odsetku szkół. a szkoda. Warto zapewnić mu drugie życie 

i założyć szkolną rozgłośnię radiową. Podpowiadamy, jak to zrobić!
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Koszt takiego pozwolenia uzależ-
niony jest od wielkości obszaru, na 
którym chcemy być słyszani. Zale-
ży on też od miejsca zamieszkania. 
Dla warszawskiego Mokotowa to 
kwota około 500 zł, dla mniejszych 
miast będzie o wiele niższa.

Po wykonaniu tego najtrudniej-
szego kroku czas zająć się sprzę-
tem. Od razu przyznam, że nie 
mam pojęcia, jakich urządzeń uży-
wa się w profesjonalnej rozgłośni 
radiowej. Prosty sprzęt składający 
się z dwóch–trzech elementów 
można tanio wypożyczyć na kilka 
dni. A może któryś z rodziców ma 
dostęp do takich materiałów? W moim przypadku tak wła-
śnie było. Pan woźny zamontował na dachu wypożyczoną 
antenę i połączył ją z radiowęzłem (pomieszczenie nadaw-
cze powinno znajdować się na najwyższym piętrze – za-
pewni to łatwiejszy dostęp do anteny). Wystarczyło podpiąć 
komputer z dostępem do internetu i gotowe. Sieć będzie 
potrzebna do wyboru odpowiedniej muzyki. Utwory moż-
na oczywiście zgromadzić na dysku, ale prościej używać 
portalu YouTube (trzeba tylko uważać na pojawiające się 
reklamy) lub zainstalować program Spotify albo Tidal – to 
portale muzyczne, które umożliwiają tworzenie własnych 
playlist. W przypadku plików MP3 wystarczy Winamp lub 
Windows Media Player.

Jak to wygląda w profesjonalnej rozgłośni?
Podłączenie sprzętu zostawmy profesjonalistom, tymczasem 
zajmijmy się przygotowaniem zespołu redaktorskiego. W tym 
celu gromadzimy chętnych uczniów – możemy wybrać ich 
samodzielnie, np. w ramach nagrody, albo po prostu zaan-
gażować osoby najbardziej pracowite lub utalentowane kie-
runkowo, z dobrą dykcją, dociekliwe itp. Nasz młody zespół 
radiowy musi otrzymać gruntowne przeszkolenie. W tym celu 
szukamy najbliższej profesjonalnej radiostacji, zwracamy się 
z prośbą o pomoc, organizujemy wycieczkę, jedziemy i gro-
madzimy bezcenne doświadczenia. W moim przypadku jeden 
z rodziców pracował w rozgłośni radiowej, co zapewniło nam 
warsztaty w Antyradio i Radio Złote Przeboje. Wybraliśmy się 
tam całą grupą i uczniowie dowiedzieli się, jak przeprowadzać 
wywiady, o co pytać, jak mówić do mikrofonu, jak czytać ko-
munikaty i ogłoszenia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
również kwestia obsługi konsolety, włączania piosenek, obsłu-
gi technicznej. Panowie z radia byli nawet na tyle uprzejmi, 
że kilka dni później przyjechali do szkoły i pomogli zainstalo-
wać sprzęt i antenę, przeszkolili obsługę oraz sprawdzili, czy 
wszystko działa. Wspierali nas także podczas festynu szkol-
nego – wymagającego technicznie przedsięwzięcia. Trudność 

w tym przypadku wiązała się z koniecznością wejść na antenę 
„na żywo”, co często kończyło się zgrzytami, piskami i wszel-
kiego rodzaju problemami z zasięgiem, przynajmniej na sa-
mym początku. Bardzo ważne okazały się mikrofony – niemal 
każda szkoła ma dziś zestaw bezprzewodowych mikrofonów, 
których używa przy okazji wszelkich akademii i uroczystości. 
Na pewno się przydadzą.

W tym miejscu dobra rada. Ponieważ cała praca orga-
nizacyjna spada na pomysłodawcę, dobrze jest zaangażo-
wać do pomocy kilku nauczycieli, którzy wspomogą szefa 
projektu od strony technicznej, merytorycznej i kreatywnej. 
Mogą to być nauczyciele muzyki, języka polskiego, historii, 
edukacji wczesnoszkolnej, ewentualnie któryś z wychowaw-
ców świetlicy. Każdy nauczyciel ma za zadanie przygotować 
temat audycji na kolejne dni.

Czego pragnie radiosłuchacz?
Przechodzimy do procesu tworzenia naszych audycji. 
Zbieramy zespół nauczycieli i dzielimy się obowiązkami. 
Ponieważ nasze radio nie działa całą dobę, godziny pra-
cy radiostacji powinny odpowiadać godzinom pracy na-
uczycieli. Proponuję startować o 7:30, a kończyć o 12:00. 
To mnóstwo czasu na przedstawienie przygotowanych 
audycji, wywiadów i puszczanie muzyki. Plan pracy na-
szej rozgłośni też może być różny. Żeby go zobrazować, 
posłużymy się grafikiem pracy z mojej szkoły. Za pierw-
szym razem radio nadawało dziewięć dni, za drugim tyl-
ko (a może i aż) pięć. Zacznijmy od krótszej opcji. Dzień 
pierwszy poświęciliśmy książkom i zainteresowaniom 
czytelniczym, drugi dotyczył gór i himalaizmu, a trzeci 
ekologii. Dzień czwarty obejmował sprawy szkolne – to 
dobry moment, aby opowiedzieć o najciekawszych ini-
cjatywach podejmowanych w placówce. Natomiast dzień 
ostatni wypełniła relacja ze szkolnego festynu, czyli roz-
mowy z ludźmi – jak się bawią, czy zjedli już kiełbaskę 
z grilla, jak podoba się im dmuchany zamek itp. 
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W audycji poświęconej książkom wyemi-
towaliśmy wywiady z maluchami z I klasy,  
które odpowiadały na trudne pytania typu 
„Kim jest bibliofil?”, „Co to jest autobiogra-
fia?” – śmiechu oczywiście było co niemia-
ra. Zespół redakcyjny przepytał również 
uczniów i nauczycieli, jakie są ich ulubione 
książki. Gwoździem programu była rozmo-
wa z pisarką Ivette Żółtowską-Darską, która 
opowiedziała o swojej ostatniej książce Paz-
dan. Chłopak, który gra całym sercem. Au-
torka przeczytała fragment powieści na ante-
nie – to była dodatkowa atrakcja. Biblioteka 
szkolna także podrzuciła kilka pomysłów do 
audycji, m.in. o akcji „Zaczytani”. Drugiego 
dnia nadawaliśmy audycje związane z te-
matyką górską – redaktor prowadząca przybliżyła sylwetki 
Wandy Rutkiewicz i Jerzego Kukuczki, następnie wyemito-
waliśmy wcześniej nagraną audycję/wywiad z himalaistką 
(koleżanką jednej z matek), która z pasją opowiadała o swo-
im hobby. Udało nam się również zdobyć numer telefonu 

do Dominika Szczepańskiego, autora książek o górach (Nan-
ga Parbat, Spod zamarzniętych powiek), który opowiedział 
o swoich doświadczeniach ze wspinaczką i przybliżył świat 
himalaistów. Trzeciego dnia w eterze zagościła ekologia. Na-
sze zaproszenia przyjęli przedstawiciele organizacji: War-
szawski Alarm Smogowy, Miasto Jest Nasze, Rowerowy Maj 
oraz WWF. Młodzi redaktorzy postawili ich w krzyżowym 
ogniu pytań. Wyemitowaliśmy także wywiad z czołowym 
polskim ekologiem-pasjonatem, Adamem Wajrakiem – to 
był najjaśniejszy punkt tego dnia antenowego. Czwartego 
dnia szkołę odwiedziła Justyna Suchecka z „Gazety Wybor-
czej”, która opowiadała o reformie edukacji. Wyemitowali-
śmy również audycję o realizowanych w szkole programach 
międzynarodowych, działaniach samorządu uczniowskiego 
oraz szkolnego wolontariatu. Wszystkie audycje przeplatane 
były utworami muzycznymi, by wypełnić czas antenowy. 

Rok wcześniej pierwszy dzień antenowy poświęciliśmy 
kulturze – Marcin Perchuć opowiadał o różnicach między 
pracą w teatrze i telewizji, dyrektor Biblioteki Multimedial-
nej zachwalała cyfrowe zbiory, a uczniowie wypytywali ko-
legów o ich upodobania filmowe i literackie. W kolejnym 
dniu omawialiśmy patriotyzm. Materiał przygotowały dzieci  
z II klasy. Na antenie pojawiły się kolejno: historia naszej 
szkoły, wywiad z przedstawicielem Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba oraz z koresponden-
tem Polskiego Radia Piotrem Pogorzelskim, który opowia-
dał o patriotyzmie na Ukrainie. Dzieciaki przepytały nawet 
klientów pobliskiego bazaru. W kolejnej radiowej odsłonie 
Mikołaj Lizut wraz z dziecięcymi reporterami przeprowadził 
relację na żywo z meczu nauczyciele kontra uczniowie. Ko-
mentował go Mateusz Borek, który zdradził uczniom tajniki 
pracy komentatora sportowego. Wiele miejsca poświęcono 
zagadnieniom sportowym także kolejnego dnia. Najpierw 
skupiliśmy się na tenisie i żeglarstwie, a potem Ivette Żół-
towska-Darska opowiadała o życiu prywatnym największych 
piłkarzy. Oczywiście nie mogło zabraknąć polityki. Jacek 
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Żakowski przekonywał, że zainteresowanie sprawami kraju 
i bycie świadomym obywatelem popłaca. Potem uczniowie 
opowiadali o swoich pasjach: grze na pianinie, oglądaniu 
Top Gear, ukochanych zwierzętach, blogach kulinarnych. 
Jedną z audycji poświęcono sprawom rodzinnego Mokoto-
wa, a podczas kolejnej Ivette Żółtowska-Darska wraz z Ane-
tą Todorczuk-Perchuć rozmawiały o tym, jak pisać książki 
razem z własnymi dziećmi. Jacek Dehnel opowiadał m.in. 
o swoim Instagramie i udzielaniu się w mediach społeczno-
ściowych. Finałem programu było spotkanie Tomasza Sia-
neckiego, Roberta Kantereita i Katarzyny Stoparczyk, czyli 
trio Trójkowych wyjadaczy, których przepytywały własne 
dzieci (i wcale nie oszczędzały rodziców). Dotarcie do zna-
nych ludzi nie jest wcale takie trudne, jak się na pierwszy 
rzut oka wydaje, o czym poniżej.

Jak pozyskać rozmówców?
Wśród rodziców uczniów z pewnością są osoby wykonu-
jące ciekawe zawody, mające pasję czy po prostu potra-
fiące opowiadać o czymś w zajmujący sposób. Podobnie 
uczniowie – oni również mają niebanalne zainteresowa-
nia – niech nie boją się o nich mówić! Może w okolicy 
jest jakiś ciekawy człowiek? Warto zainteresować się wła-
dzami miejskimi i samorządowymi. Urzędnicy na pewno 
chętnie opowiedzą o swojej pracy, a uczniowie zyskają 
bezcenną wiedzę. A może w okolicy znajduje się jakieś 
ciekawe muzeum? Nagranie audycji w takim miejscu to 
dopiero wyzwanie. 

W XXI w. z pomocą w pozyskaniu potencjalnych rozmów-
ców przychodzi internet. Można spróbować drogi e-mailowej, 
telefonicznej, a przede wszystkim warto zajrzeć do mediów 
społecznościowych. W ten sposób pozyskaliśmy wypowiedź 
Jacka Dehnela, który najzwyczajniej w świecie odpisał na wia-
domość na Facebooku. Zgodził się na spotkanie z uczniami 
i poświęcił blisko dwie godziny swojego czasu na udzielenie 
wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez mło-

dego redaktora. Mało kto odmawia dziecię-
cym inicjatywom – zwłaszcza tak ciekawym 
jak własna rozgłośnia radiowa. 

Najtrudniejsze zadanie
Dorota Wellman powiedziała kiedyś moim 
uczniom, że najgorsze w pracy dziennikarza 
jest bycie nieprzygotowanym do wywiadu. 
Warto uczulić młodych redaktorów, żeby rze-
telnie przygotowywali się do rozmów. Muszą 
przede wszystkim dobrze orientować się, kim 
jest ich rozmówca. Uczeń przeprowadzający 
wywiad z Jackiem Dehnelem zadał sobie wie-
le trudu, by dobrze poznać pisarza. Dzieci po-
winny mieć wpływ na treść pytań, które padną 
w wywiadach. Gwarantuję, że naprawdę przy-

łożą się do tego zadania. Tak było w przypadku Adama Waj-
raka, który odpowiedział na wszystkie zaplanowane pytania, 
a potem młodzi redaktorzy zalali go ogromną liczbą własnych, 
zupełnie innych i spontanicznych. Warto także uczulić dzie-
ci, by uważnie słuchały swoich rozmówców, często bowiem 
trzymają się sztywno pytań i nie zważają na to, że interlokutor 
częściowo odpowiedział już na kolejne pytanie, co skutkuje po-
nowieniem pytania. Redaktor musi zatem zachować czujność. 

Recepta na przełamanie rutyny
Dobrym pomysłem jest puszczenie naszych audycji (nagra-
nych w formacie MP3) w eter. Potrzebny nam będzie telefon 
z funkcją nagrywania dźwięku albo dyktafon (w mojej szkole 
dostępne są dwa najprostsze modele) oraz laptop. Audycji 
nie trzeba obrabiać – jeśli nagrywane były we wnętrzu, ich 
jakość powinna być naprawdę zadowalająca. Czy to tak wie-
le? Uważam, że absolutnie nie. Naprawdę niewielkim nakła-
dem sił uda się przeprowadzić inicjatywę, która zintegruje 
środowisko szkolne, obudzi w uczniach pasję, wypełni czas 
w ramach koła pozalekcyjnego, umożliwi spotkania z na-
prawdę ciekawymi ludźmi, a także przełamie szkolną nudę 
i zapewni dzieciom wyjątkowe doświadczenia. O pokrycie 
kosztów możemy zwrócić się do rady rodziców, a kiedy spo-
tkanie z rozmówcą ma odbyć się w innym mieście, możemy 
połączyć radiową inicjatywę z wycieczką szkolną (można 
też przeprowadzić audycję dotyczącą odwiedzanego mia-
sta). Pomysły są nieograniczone, a frajda gwarantowana!

Agnieszka Straszewska
Absolwentka	 filologii	 angielskiej	 i  filmoznawstwa	 na	
Uniwersytecie	Łódzkim.	Od	lat	związana	z Warszawą,	
gdzie	uczy	 języka	 angielskiego	w  szkole	podstawowej	
i  językowej.	Od	2011	r.	 aktywnie	zajmuje	 się	współ-
pracą	międzynarodową.	Poza	tym	czyta,	gotuje	i jeździ	
na	deskorolce

W materiale wykorzystano zdjęcia autorki artykułu.

Oddajmy uczniom głos | W KÓŁKO W SZKOLE

Z A K A Z  K O P I O W A N I A  I  R O Z P O W S Z E C H N I A N I A 



56 sygnał  luty 2018

O co kaman?

C zasami, kiedy przysłuchuję się rozmowie nastolatków, mam 
wrażenie, że doszło do spotkania trzeciego stopnia i oczom 
moim (a właściwie uszom) objawili się kosmici. A jeśli nie 

przybysze z innej galaktyki, to przynajmniej mieszkańcy innego 
kontynentu (niektóre wyrazy brzmią jakoś znajomo). W tym mo-
mencie z żalem stwierdzam, że mój młodzieńczy wiek przeminął 
bezpowrotnie. Można sobie oczywiście żartować na ten temat, 
ale trzeba przyznać, że jest w takim twierdzeniu nieco prawdy. 
Współczesny nastolatek jest człowiekiem ceniącym swój czas 
i wygodę, dlatego wyposażył swój przebogaty słownik w wiele 
skrótów i anglojęzycznych wtrętów. Możemy zgadzać się z tym 
lub otwarcie się temu sprzeciwiać, wybór należy do nas. 

Z jednej strony powinniśmy dbać o to, by młodzi ludzie 
posługiwali się poprawną polszczyzną, wolną od naleciałości. 
Przynależność kulturowo-społeczna to przecież posługiwanie się 
wspólnym kodem komunikacyjnym, czyli językiem. Znacznie 
łatwiej o poprawne odczytanie komunikatu, kiedy zarówno od-
biorca, jak i nadawca korzystają z tego samego kodu. A z drugiej 
strony tak długo, jak język się zmienia, ewoluuje, pozostaje żywy, 
nie ma chyba sensu nadmiernie się przed tym bronić. Czasami 
jest to podyktowane koniecznością nazwania tego, co dotąd nie-
nazwane, innym razem modą – jak każda i ta przeminie. Pozosta-
je jednak pytanie: co z językiem młodego Polaka począć?

Na początku mojej nauczycielskiej kariery niezmiernie iry-
towały mnie nieustające wtręty anglojęzyczne czynione przez 
uczniów na zajęciach. Postanowiłam wypowiedzieć im wojnę 
(słówkom, nie dzieciom). Każda osoba, która powiedziała coś 
w języku innym niż polski i zrobiła to bez uzasadnienia, zapi-
sywała to na niewielkiej kartce i wrzucała do specjalnego pu-
dełka. Po tygodniu pojemnik opróżniliśmy, symbolicznie pozby-
wając się niechcianych wyrazów. Efekt był zadowalający. Język 
uczniów poprawił się, ponieważ bardzo się pilnowali, by cze-
goś nie „chlapnąć”. Czy dziś postąpiłabym podobnie? Pewnie 
nie. Dziś skupiam się na tym, by uczniowski język powiedział, 
co pomyśli głowa, i kiedy nie rozumiem użytego słowa lub chcę 
skłonić do zastosowania polskiego odpowiednika, proszę o tłu-
maczenie. Nie chodzi przecież o to, by pięknie mówić o niczym, 
ale by ukazać ukryte w nas bogactwo.

J ęzyk współczesnej młodzieży kojarzy nam się z cha-
rakterystycznymi zwrotami typu: masakra, przypał, 
sztos itd. Jednak nie to jest najbardziej specyficzne. 

W końcu każde pokolenie tworzy własne powiedzenia, 
przerabia istniejące frazy, dopasowuje je do własnych 
potrzeb. Każda generacja ma swój słownik. Istotniejsze 
jest to, że zmienia się sposób komunikowania. Młodzi, 
wzorem starożytnych Spartan, skracają wypowiedzi. Mó-
wią, czy raczej piszą, inaczej. Lakoniczniej. Oszczędniej. 
Przejawem tej tendencji są różnego rodzaju akronimy, 
najczęściej czerpane z angielszczyzny, typu: LOL, ASAP, 
YOLO, BFF itd. 

Trend ten wynika z rozwoju kontaktów w sieci. To in-
ternet stał się dla młodych podstawową przestrzenią ko-
munikacji. Każdy może tam wrzucić, co chce. Czy może 
też pisać, jak chce? Nie do końca. Młodzi tworzą własną 
netykietę. Drobny szczegół może spowodować, że nasz 
przekaz zostanie odebrany zupełnie inaczej. Weźmy np. 
ikonkę kciuka (lajk). Używamy go na messie, kiedy nie 
mamy czasu na dłuższą odpowiedź. Okazuje się jednak, 
że ograniczenie się do niego bywa traktowane jako prze-
jaw impertynencji, świadczący o lekceważeniu rozmów-
cy. Zwróciło mi na to uwagę kilku nastolatków. Podobnie 
zaskakująca była dla mnie informacja o tym, że zdania na 
czacie nie należy kończyć kropką (określana jest nawet 
mianem „kropki nienawiści”). Postrzegana jest jako prze-
jaw negatywnych emocji, sygnał zwiastujący chęć zakoń-
czenia rozmowy. I wreszcie emotikony. Jeśli ich brakuje, 
nasze komunikaty są traktowane jako oschłe i formalne. 
Odpowiedź: „rozumiem” to nie to samo co: „rozumiem 
xD”. W sieci teksty pozbawione czytelnych wskazówek, 
obecnych w trakcie rozmowy twarzą w twarz (mimiki, tonu 
głosu, intonacji, pauz, zawieszeń, subtelnych spojrzeń), 
muszą być uzupełniane przez ich namiastki. Język to nie 
tylko słowa czy konstrukcje gramatyczne. Ważny jest także 
(a może przede wszystkim) sposób, w jaki się ich używa  
– kontekst, przyjęta konwencja, subtelna gra z odbiorcą. 
A za nimi kryje się to, co najważniejsze – emocje. 

dr Tomasz Tokarz
Doktor	nauk	humanistycznych,	wykładowca	akademicki,	mediator,	trener	
kompetencji	społecznych.	Badacz	i działacz	edukacyjny.	Koordynator	me-
rytoryczny	w NAVIGO	 –	Centrum	 Innowacyjnej	 Edukacji.	Nauczyciel	
w alternatywnych	szkołach.	Jego	pasją	jest	pisanie	o nowoczesnym	obliczu	
edukacji	i rozwoju	osobistym

Joanna Krzemińska
Nauczycielka	 języka	 polskiego	 i  terapeutka	 z  zakresu	 terapii	 pedagogicznej	
w Szkołach	MIKRON	w Łodzi.	Pomysłodawczyni	i koordynatorka	konkursów	
„Lektury	w kadrze”	oraz	 „Baśnie,	naturalnie!”.	 Inicjatorka	projektu	„Stworzeni	
z wyobraźni”.	Członkini	grupy	„Superbelfrzy”.	Autorka	bloga	„Zakręcony	belfer”,	
wyznająca	zasadę:	dzień	bez	szalonego	pomysłu	dniem	straconym

FELIETON

Z A K A Z  K O P I O W A N I A  I  R O Z P O W S Z E C H N I A N I A 



57sygnał  luty 2018

Komentarz:
Przed wyjściem do kina warto przybliżyć uczniom twór-
czość przede wszystkim Wojciecha Bąkowskiego, np. Całe 
wszystko (2009), Panowanie nad fragmentem nocy (2014), 
Budowa dnia (2013). W dalszej kolejności dobrze jest przy-
pomnieć uczniom toposy związane z postacią artysty, np.: 
artystą renesansowym, romantycznym, awangardowym, 
a dopiero później zadać kluczowe pytanie o rolę artysty we 
współczesnym świecie.

dr Iwona Grodź 
Literaturoznawca,	filmoznawca,	historyk	sztuki,	muzy-
kolog.	Autorka	książek:	Synergia sztuki i nauki w twór-
czości Zbigniewa Rybczyńskiego, Zaszyfrowane w obrazie. 
O filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jerzy Skolimowski. In-
teresuje	 się	 kulturoznawstwem,	filozofią	 i  psychologią,	
a także	ideą	„korespondencji”	sztuk

Między tworzeniem a zniszczeniem... | KLAsA W KINIE

Między tworzeniem a zniszczeniem...

F ilm Łukasza Rondudy Serce miłości miał swoją premierę kinową 1 grudnia 2017 r. Obraz z pew-
nością wart jest uwagi, bo rzadko w polskich kinach mamy okazję oglądać eksperymentalne filmy 
o artystach… w dodatku budzących tak wiele kontrowersji. Jest to zatem doskonały punkt wyjścia 

do dyskusji na trudne, tabuizowane tematy. Główni bohaterowie to postaci autentyczne, młode, 
a więc potencjalnie bliskie uczniom klas maturalnych. Serce miłości to opowieść o początkującej 
poetce Zuzannie Bartoszek (Justyna Wasilewska) i eksperymentującym artyście sztuk wizualnych 
i muzycznych Wojciechu Bąkowskim (w tej roli Jacek Poniedziałek). Tę dwójkę outsiderów sporo 
łączy: miłość, twórczość, a nawet wygląd. Artyści posiadają cechy androgyniczne – są jak męska 
i żeńska wersja tej samej osoby lub własne odbicia lustrzane. Ich miłość nie należy do łatwych, gdyż 
niejednokrotnie ociera się o perwersję. Nieustannie, podobnie jak życie, łączy się ze sztuką (zob. Gdy sztuka przenika się 
z życiem, „Kino” 2017, nr 12, s. 18–20). Granice między rzeczywistością a kreacją zacierają się, wszystko staje się jakby 
wszechogarniającym performansem. Bohaterowie żyją w stworzonym przez siebie świecie, w którym mogą kontrolować 
wszystko, oprócz własnych emocji. Bartoszek i Bąkowski to dwie silne osobowości, co jest źródłem ich charyzmatyczno-
ści, ale i powodem nieporozumień. W filmie Serce miłości można zobaczyć autentyczne prace Wojciecha Bąkowskiego   
oraz poznać twórczość młodej poetki, np. wiersze z tomiku Niebieski dwór (2016). Film był pokazywany w konkursie 
głównym we Wrocławiu na Festiwalu Nowe Horyzonty. Otrzymał Orły Hollywoodzkie oraz – dla Justyny Wasilewskiej – 
Nagrodę Specjalną im. Piotra Łazarkiewicza.

Działania edukacyjne związane z filmem Serce miłości

Temat: Między tworzeniem a zniszczeniem… – rola artysty we współczesnym świecie.
Grupa wiekowa: młodzież szkół średnich, najstarsze klasy.
Motto: „Artysta broni wstępu do swej sztuki wszystkiemu, co jest jego sprawą osobistą, ukrywa własne namiętności, słabo-
ści i dramaty” – Andrzej Osęka, Mitologie artysty.

Reżyser filmu, Łukasz Ronduda, stwierdził, że „Artyści reprezentują w jego filmie charakterystyczny dla naszego czasu 
sposób bycia. Świat zmusza nas, żebyśmy nieustannie kreowali się jako ci lepsi i ukrywali emocje, nad którymi nie panu-
jemy” (zob. „Kino” 2017, nr 12, s. 70). Czy to oznacza, że Serce miłości można odbierać jako portret nas wszystkich? Nie 
tylko pary artystów? 

Pytania:
1. Jak zdefiniujesz film biograficzny? Czy o biografizmie 

można mówić także wówczas, gdy dochodzi do połą-
czenia dokumentaryzmu z fikcją? 

2. Jak rozumiesz pojęcie narcyzmu artystów? 
3. Która scena poruszyła Cię najbardziej? Dlaczego? 
4. Jaki wpływ na Twój wybór miała gra aktorska?
5. Jakie znaczenie, Twoim zdaniem, ma w filmie Serce mi-

łości sfera audialna i wizualna? 
6. Jaki wpływ na ten odbiór mogła mieć fabuła filmu i pro-

blem relacji międzyludzkich przedstawionych w filmie 
Serce miłości? 

7. Jakie emocje towarzyszyły Ci w czasie odbioru filmu? 
8. Jak postąpiłabyś/postąpiłbyś na miejscu bohaterów?
9. Gdybyś była/był autorką/autorem, czy/jak zmieniłabyś/

zmieniłbyś zakończenie? 
10. Czy po filmie masz ochotę z kimś porozmawiać na ten temat? 
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Naukowe sekrety  
motywacji w 4 dni
„Rzucanie palenia jest łatwe. Robiłem to wiele razy” – powiedział kiedyś Mark Twain. 
Dlaczego mu się nie udało? Jak wytrwać w swoich postanowieniach oraz osiągnąć 
założone cele? Piotr Bucki gwarantuje, że dzięki Naukowym sekretom motywacji (Wy-
dawnictwo Cztery Głowy) zrobimy to w cztery dni – bez zbędnych słów, tylko dzięki 
naukowym, sprawdzonym teoriom oraz łatwym do wdrożenia technikom i ćwicze-
niom. Autor fiszek jest ekspertem w dziedzinie komunikacji i motywacji. W prostych 
słowach pokazuje, jak wielkim manipulatorem jest nasz mózg i gdzie mieszka siła 
woli. Wystarczy poznać podstawowe mechanizmy działania naszego biologicznego 
komputera i nauczyć się technik ćwiczenia siły woli, a będziemy potrafili szybko roz-
poznać czyhające na nas zagrożenia i wykształcimy nawyki, dzięki którym zrealizuje-
my to, co sobie zaplanowaliśmy.

Zestaw zawiera: 
● 40 przejrzystych dwustronnych kart, na których znajdują się naukowe teorie dotyczące motywacji oraz łatwe do wdro-

żenia ćwiczenia kształtujące siłę woli,
● 90 minut szkoleń wideo, w których autor rozwija tematy poruszane na fiszkach i uzupełnia je o ciekawe anegdoty 

i przykłady – również ze swojego życia,
● plan pracy nad nawykami,
● 3 e-booki (Gdzie mieszka siła woli, Nie każdy umiał się przewrócić, Stres – Twój przyjaciel), które rozszerzają i wzbo-

gacają wiedzę zawartą na fiszkach.

RECENZJA

W następnym numerze:

Zamów prenumeratę 
i zapytaj o pakiet powitalny! 

● Nowelizacja Karty nauczyciela
● 4ALL – nowoczesna edukacja
● Zakoduj lekcję razem z nami!
● Trening zastępowania agresji
● Zielona szkoła
● Wielkanocne inspiracje
● Matematyka – podsuwamy  

niestandardowe rozwiązania

my stawiamy na konkrety. ty postaw na sygnał!

infolinia 800 702 902, tel. 61 653 64 30, 
e-mail zamowienia@oficynamm.pl
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