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1.2. INFORMACJE O AUTORACH:

Ma³gorzata Taraszkiewicz

Wiga Bednarkowa

– psycholog edukacyjny, edukator, trener, autor ksi¹¿ek i materia³ów
edukacyjnych; kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej
CODN, szef Wydawnictw CODN. Razem z Mariuszem Mali-
nowskim za³o¿y³ai prowadzi³a kilka lat Otwarty Klub
Innowatorów (OKI) w CODN. Koordynator i trener programu
Sierra-Peie, autor projektu i redaktor pakietu „Europa na co
dzieñ”; koordynator i trener programu „Nowa Szko³a”; autor pro-
jektu i redaktor pakietu „Nowa Szko³a”; autor wielu programów
szkoleniowych dla nauczycieli (m.in. autorski program pt. „Profe-
sor. NLP w nauczaniu i wychowaniu”); trener grup nauczycieli 
i dyrektorów szkó³; autorka ksi¹¿ek m.in. „Ksi¹¿ki warte czytania
dzieciom”, „Jak uczyæ lepiej, czyli Refleksyjny Praktyk w Dzia-
³aniu”, „Nowa Szko³a – wspieranie kariery ucznia”; wspó³autor
pakietu „Europa na co dzieñ”, „Reforma w szkole” (cz.1, 2, 3, 4 –
materia³y na p³ytach CD) oraz „Skuteczne zarz¹dzanie szko³¹ pod-
stawow¹ i gimnazjum”. Publikuje artyku³y w czasopismach o tem-
atyce edukacyjnej m.in. w „Wyzwaniach”, „Polonistyce w szkole”,
„Nowej Edukacji” i „Gazecie Szkolnej” oraz biznesowej, m.in.
„Personel” i „Sekretariat”. Projektuje i prowadzi treningi i war-
sztaty z zakresu m.in. komunikacji, kreatywnoœci, asertywnoœci 
i rozwoju osobistego dla edukacji i biznesu.
E-mail: tmtnalep@medianet.edu.pl

– w WSP w Czêstochowie pomaga studentom stawaæ siê nauczy-
cielami. Jako pani od polskiego realizuje siê w szkole „Elementarz”
(w Katowicach), pracuj¹c wed³ug programu „To lubiê!”.
Korzystaj¹c z doœwiadczeñ zbieranych w ró¿nych formach dosko-
nalenia (m.in. na warsztatach InSEA – Miêdzynarodowego Stowa-
rzyszenia Wychowania przez Sztukê), organizuje uczniom zajêcia
nazywane lekcjami jêzyka polskiego, Projektami – To lubiê! czy
TAT (treningiem aktywnoœci twórczej). Zajmuje siê ewaluacj¹ 
w edukacji, mierzeniem jakoœci pracy szko³y i pomiarem dyda-
ktycznym. Jako jêzykoznawca i metodyk jest autorem dziesi¹tków
artyku³ów traktuj¹cych zw³aszcza o efektywnej i efektownej
szkole; o etycznych postawach wszystkich aktorów oœwiatowej
sceny. Przeprowadzi³a w kraju i za granic¹ setki zajêæ (wyk³adów,
warsztatów, spotkañ) z nauczycielami, uczniami i rodzicami na
temat oceniania dydaktycznego, mierzenia jakoœci pracy placówek
oœwiatowych (pierwsza sporz¹dzi³a raport z mierzenia jakoœci
pracy polskiego przedszkola). W swej ksi¹¿ce „O! S³oñ przed stop-
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niami. Os³oñ przed stopniami. O szkolnym ocenianiu” propaguje
stosowanie aktywnych metod pracy w szkole, zachêca do refleksji
i prowokuje do zmiany. Pielêgnuje przyjaŸnie, ustêpuje z drogi
wrogom. Lubi komputer, dostawaæ listy i na nie odpisywaæ. Jest
mam¹ dwóch córek (m³odsza doœwiadcza gimnazjum, obie czeka
nowa matura).
E-mail: bednarko@us.edu.pl.

– za³o¿yciel (w 1996 r.) i prezes Polskiego Stowarzyszenia NLP,
którego celem jest propagowanie idei NLP w Polsce i tworzenie
platformy wspó³pracy miêdzynarodowej. Wiele lat pracowa³ jako
nauczyciel i dyrektor szko³y. W 1985 roku wyemigrowa³ do
Wielkiej Brytanii, a potem do Niemiec, gdzie osiad³ na d³u¿ej 
w Wuppertal. Tam w 1993 roku – z akceptacj¹ International NLP,
za³o¿y³ International Institute for NLP & MORE wspó³pracuj¹cy 
z Southern Institute for NLP (USA), Institut NLP Berlin, Bodensee
Ferien Akademie, Akademie fûr Philosophie – Lichtenstein. Od
1995 roku prowadzi równie¿ treningi na terenie Polski. Jest jed-
nym z dwóch trenerów, którzy zapocz¹tkowali nurt NLP w Polsce.
Od 1996 roku istnieje w Polsce filia International Institute for NLP
& MORE, która w 1997 uzyska³a pe³n¹ samodzielnoœæ. W ramach
International Institute for NLP & MORE koordynuje treningi 
i szkolenia dla firm, organizacji gospodarczych, jak równie¿ oso-
biœcie prowadzi coaching. Jest równie¿ superwizorem wszystkich
innych treningów. Jest autorem programów i publikacji z zakresu
NLP, m.in. ksi¹¿ki „Myœli, Emocje, Przekonania”.

– m³ody, wszechstronnie zdolny, szuka swojego miejsca w ¿yciu,
mi³oœnik motocykli i hamburgerów, du¿o pisze i rysuje. Powo³a³
do ¿ycia sympatyczne fasolki, którymi zilustrowa³ tê ksi¹¿kê.

Jan C. Raudner

Jerzy Kêpiñski
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Ma³gorzata Taraszkiewicz-Kotoñska

2. WPROWADZENIE

Profesjonalny nauczyciel to niejako doradca edukacyjny, który pomaga (przy
pomocy ca³ej swojej wiedzy i wszystkich swoich umiejêtnoœci) dziecku staæ siê
samodzielnym, dojrza³ym cz³owiekiem, odpowiedzialnym za siebie, w tym
tak¿e za w³asny proces edukacji.
Ale ¿eby tak by³o, trzeba ucznia tego wszystkiego nauczyæ. Uczeñ nie mo¿e byæ
odpowiedzialny za efekty w³asnej edukacji, je¿eli tego nie zostanie nauczony.
Nie mo¿na przecie¿ ¿¹daæ od kogoœ, aby wype³ni³ sam misjê instytucji, która siê
nazywa szko³a i z definicji to w³aœnie ma robiæ! Istot¹ szko³y jest uczenie siê
uczniów, nie zaœ „przy³apywanie” ich na niewiedzy i brakach umiejêtnoœci.

Gdyby przyrównaæ tradycyjnie (czytaj: potocznie) funkcjonuj¹cych lekarzy i na-
uczycieli, to wydaje siê, i¿ ci pierwsi maj¹ pretensje, ¿e cz³owiek choruje, a ci
drudzy, ¿e ktoœ czegoœ nie wie lub nie umie. Ostatnio czyta³am, ¿e do Polski
przyje¿d¿aj¹ lekarze z ró¿nych stron œwiata, aby obejrzeæ zaawansowane stany
niektórych chorób, bo u nich z powodu prowadzonej profilaktyki nie ma pacjen-
tów z takimi schorzeniami. Pomyœla³am, ¿e mo¿e to jest klucz do zasadniczej
zmiany w myœleniu o edukacji: chodzi mi o pojêcie profilaktyki. Gdyby tak is-
totê edukacji sprowadziæ do „profilaktyki niewiedzy i nieumiejêtnoœci”, praw-
dopodobnie zmieni³oby to podejœcie z tendencji do „przy³apywania” na brakach,
na œwiadome podejmowanie sensownych dzia³añ. Takie podejœcie tu proponuje-
my – profesjonaln¹ i refleksyjn¹ pracê nad analiz¹ i korygowaniem w³asnego
warsztatu pracy. Szko³a wymaga nie tylko zmian kosmetycznych (lepszych prog-
ramów czy ³adnych podrêczników). Wymaga przede wszystkim zmiany myœlenia.

Chodzi o to, aby zacz¹æ lansowaæ pogl¹d, i¿:
1) nauka jest procesem ciekawym, ³atwym, przyjemnym, a nawet mo¿e byæ

zabawna. Zamiast utrwalania przekonañ, ¿e nauka jest czymœ trudnym,
dostêpnym dla wybrañców, i pilnie strze¿onym przez jej przedstawiciela,
czyli nauczyciela okreœlonego przedmiotu;

2) nauka jest procesem poznawania, nie zaœ jednorazowego posiadania wiedzy.
Warto te¿ uœwiadomiæ sobie, i¿ gdyby uczeñ wiedzia³ wszystko (czyli nie
dra¿ni³ swoj¹ niewiedz¹ nauczyciela), wtedy na pewno tego¿ nauczyciela by
nie potrzebowa³;

3) pracuj¹c z uczniami nale¿y stale pamiêtaæ, i¿ „uczysz ca³ego ucznia, ca³ym
sob¹”. Musisz myœleæ w kategoriach procesów i systemów. Uczeñ nie jest
wypreparowanym zjawiskiem, jest cz³owiekiem ¿yj¹cym w okreœlonym kon-
tekœcie spo³ecznym, posiadaj¹cym okreœlon¹ wiedzê i umiejêtnoœci, posia-
daj¹cym okreœlone preferencje w uczeniu siê;

4) uczenie nie polega na „przelewaniu” informacji w nadziei, ¿e coœ z tego dotrze
do ucznia. To musi byæ profesjonalnie skomponowany proces oddzia-³ywañ;

5) ocenianie jest etapowym lub koñcowym zestawieniem informacji na temat
poziomu rozumienia i wykonania, uwzglêdniaj¹cym mocne strony pracy
ucznia i obszary do korekty i uzupe³nieñ. Nie mo¿e byæ narzêdziem dyscy-
pliny nauczyciela;



WPROWADZENIE
ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NAUCZANIU I WYCHOWANIU

8 www.dashofer.pl
Copyright © Verlag Dashöfer

6) ocena ma wspieraæ rozwój ucznia, a nie gasiæ i blokowaæ jego motywacje,
mo¿liwoœci, jego potencja³. Uczeñ powinien wiedzieæ kiedy, z czego i w jaki
sposób bêdzie oceniany. Znaj¹c kryteria oceny, bêdzie siê uczy³ samodziel-
nie analizowaæ swoje postêpy i stopniowo ponosiæ odpowiedzialnoœæ za efe-
kty swojej pracy;

7) uczeñ powinien dostaæ klarowne narzêdzia kontroli procesu w³asnego ucze-
nia siê, aby móg³ byæ za to odpowiedzialnym.

Sartre powiedzia³, i¿ s¹ dwa rodzaje pasterzy: jedni dbaj¹ o skóry, drudzy o miê-
so, ale rzadko który dba o owce. W tej czêœci proponujemy refleksjê nad tematem
„re¿yseria edukacyjna” w aspekcie TQM, czyli dbania o jakoœæ i o ca³oœæ.

Program Dziesiêciu Zgubnych Nawyków

1) Realizuj skrupulatnie programy!
(z tego jesteœ rozliczany, co ciê obchodzi autentyczny stan potrzeb
uczniów).

2) Wybieraj ulubion¹ przez siebie metodê!
(tak bêdzie ci ³atwiej pracowaæ).

3) Ka¿ siê uczniom wiêcej uczyæ!
(bo inaczej skoñcz¹ na bruku).

4) Je¿eli uczniowie Ÿle siê zachowuj¹, zastosuj klasówkê ca³ej klasie!
(to ich na pewno uspokoi i nauczy respektu).

5) Rób klasówki i odpytywanie, kiedy tylko chcesz!
(uczeñ musi byæ w sta³ej gotowoœci bojowej, to nauczy to dyscypliny).

6) Nigdy nie udzielaj informacji na temat wystawionych stopni!
(przecie¿ to ty jesteœ panem wiedzy).

7) B¹dŸ surowy i wymagaj¹cy!
(niech uczniowie czuj¹ siê jak na s¹dzie ostatecznym, to nauczy ich ¿ycia).

8) Utrzymuj dystans!
(ka¿dy musi znaæ swoje miejsce).

9) Ka¿ rodzicom wzi¹æ siê za swoje dzieci!
(bo sami sobie napytaj¹ biedy)

10) Nigdy nie przyznawaj siê do b³êdów!
(bo to obali twój mit).
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KOMPOZYCJA DOŒWIADCZENIA EDUKACYJNEGO
ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NAUCZANIU I WYCHOWANIU

Ma³gorzata Taraszkiewicz-Kotoñska

3. KOMPOZYCJA DOŒWIADCZENIA
EDUKACYJNEGO

3.1. RE¯YSERIA EDUKACYJNA

„Na nastêpn¹ lekcjê proszê siê nauczyæ o ..., od strony... do strony...”. To
najbardziej chyba popularne zdane wyg³aszane codziennie w tysi¹cach szkó³.
Zastanówmy siê o czym tak naprawdê informuje: Czy uczeñ wie jak ma siê tego
czegoœ nauczyæ? Jak ma to zrobiæ? Po co uczeñ ma siê uczyæ w domu, a od
czego jest szko³a? Jaka jest istota przebywania w szkole? Jedynie „odpytanie”,
sprawdzenie czego siê nauczy³ i w razie stwierdzenia „braków” zalecenia, aby
siê nauczy³? W czym tkwi istota zawodu nauczyciela – profesjonalisty przecie¿
od nauczania innych lub inaczej pomocy edukacyjnej?

Zapraszam do przeskoczenia na inn¹ dziedzinê, tak¿e zwi¹zan¹ z otrzymy-
waniem okreœlonej profesjonalnej pomocy. WyobraŸmy sobie, ¿e udajemy siê do
lekarza z konkretnym zdrowotnym problemem. Idealny stan dla „pana od
zdrowia” to nasz dobrostan fizyczny. Pan przegl¹da nasze wyniki badañ, opuku-
je plecy i stwierdza: „pacjent natychmiast ma przestaæ chorowaæ i poprawiæ stan
w¹troby! Proszê przyjœæ za tydzieñ. Do widzenia”. Ka¿dy by³by oburzony tym,
¿e lekarz nie obejrza³ nas w ca³oœci, nie da³ wskazówek jak poprawiæ swój stan
zdrowia, nie zaordynowa³ niezbêdnych leków i ogólnie okaza³ siê niewra¿liwy
na nas samych, jako ludzi. Tymczasem tradycyjne szkolne oddzia³ywania przy-
pominaj¹ takie w³aœnie podejœcie.

Pewien nauczyciel po seminarium na temat Jakoœci w Nauczaniu – TQM, popro-
si³ prowadz¹cego (Johna J. Bonstingla) o krótk¹ rozmowê. Mówi³, jak dobrze
pracuje siê z jego ksi¹¿k¹ i jak bardzo lubi¹ j¹ dzieci i ich rodzice, chocia¿ jest
jeden du¿y problem. Bonstingl (zawsze otwarty na wszelkie uwagi) bardzo siê
tym zainteresowa³. Nauczyciel oznajmi³ z niezwyk³¹ powag¹ „przez cztery lata
odk¹d u¿ywam tej ksi¹¿ki, ¿aden z moich uczniów nie dosta³ oceny ni¿szej ni¿
czwórka, a ja nie rozdajê stopni za darmo”. Bonstingl entuzjastycznie z³o¿y³ na-
uczycielowi wielkie gratulacje i z wzrastaj¹cym zaciekawieniem zapyta³ „wiêc
na czym polega problem, jaki masz k³opot?” Nauczyciel odpowiedzia³: „Wszys-
tkie dzieciaki dostaj¹ dobre stopnie i wszystkim podobaj¹ siê lekcje. To jest
w³aœnie ten problem! Moi zwierzchnicy uwa¿aj¹, ¿e lekcje s¹ bezwartoœciowe,
jeœli nie ma znacznego odsetka uczniów dostaj¹cych trójki, dwójki i jedynki.

Nauczyciel pokaza³ prace uczniów, aby udowodniæ, jak wysokie stawia wyma-
gania. Prace dzieci by³y rewelacyjne, pogl¹dy wyra¿ane œmia³o, twórczo i entuz-
jastycznie. ¯adna nie zas³ugiwa³a na gorsz¹ ocenê.
Rozmówcy spojrzeli siê na siebie, a Bonstingl narysowa³ krzyw¹ Gaussa.
„Chodzi o to – ustalili wspólnie – i¿ zwierzchnicy powszechnie oczekuj¹, i¿ ide-
alnym rezultatem pracy nauczyciela jest pojawienie siê ocen zgodnie z krzyw¹
Gaussa. Czy to nie jest po prostu g³upie?”.

problem krzywej
Gaussa



KOMPOZYCJA DOŒWIADCZENIA EDUKACYJNEGO
ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NAUCZANIU I WYCHOWANIU

10 www.dashofer.pl
Copyright © Verlag Dashöfer

Jest to tak samo niem¹dre jak dwie doœæ typowe postawy nauczycieli, które
najlepiej oddaj¹ ich w³asne wypowiedzi:
1) „Moje lekcje to nie w kij dmucha³, rzadko siê zdarza, ¿eby ktoœ mia³ u mnie

pi¹tkê!” – z wielkim zadowoleniem oœwiadcza pierwszy typ;
2) „Pi¹tki s¹ dla Pana Boga, czwórki s¹ dla uczonych (takich jak ja), trójki,

dwójki i jedynki s¹ dla was, drodzy uczniowie” – mawia typ drugi.
Jaki mora³ p³ynie z takiego myœlenia?
Wynika z tego, ¿e przeciêtnoœæ i niepowodzenia s¹ zaplanowanym procesem...
aby siê zmieœciæ w krzywej Gaussa! Je¿eli o efektywnoœci Twojego nauczania
ma œwiadczyæ rozpiêtoœæ uzyskanych przez uczniów ocen wed³ug krzywej
Gaussa to chyba mamy do czynienia z Totalnym Nieporozumieniem procesu
uczenia siê i istoty uczenia siê. A przecie¿ nie o Totalnym Nieporozumieniu, ale
o Totalnej Jakoœci chcemy mówiæ! (opracowano na podstawie ksi¹¿ki J. J. Bon-
stingla, 1999, „Szko³y Jakoœci. Wprowadzenie do Total Quality Management 
w edukacji” Wydawnictwa CODN).

KOMPOZYCJA DOŒWIADCZENIA EDUKACYJNEGO
w aspekcie TQM

„15-minutowy MENED¯ER”

Oczywiœcie tytu³owe piêtnaœcie minut na przygotowanie osi¹ga siê wraz z naby-
ciem sprawnoœci (kompetencji), na pocz¹tku sprawy mog¹ trwaæ nieco d³u¿ej.

1) Uczyæ to znaczy organizowaæ przestrzeñ edukacyjnej aktywnoœci dla
uczniów, organizowaæ przestrzeñ zarówno wymiarze metodycznym, jak 
i mentalnym (tzn. wywo³ywaæ odpowiedni stan gotowoœci do uczenia siê)
oraz tak¿e osobistym (kontakt interpersonalny) i architektonicznym.
Niezwykle wa¿ne jest nastawienie wyjœciowe nauczyciela. W zasadzie od
tego nale¿y zacz¹æ, gdy¿...

2) Uczysz tak, jak myœlisz, ¿e nale¿y uczyæ!
Na to sk³adaj¹ siê:
a) znane ci i akceptowane przez ciebie koncepcje dydaktyczne, które

opisuj¹ jak w³aœciwie uczyæ uczniów (a z zasadzie twój „model” tych
koncepcji i faktyczny poziom kompetencji w tym zakresie);

b) znane ci i akceptowane przez ciebie teorie wychowania, które opisuj¹ jak
w³aœciwie oddzia³ywaæ wychowawczo na uczniów (a w zasadzie twój
prywatny „model” dziecka, twoje poczucie odpowiedzialnoœci w tym
zakresie, przypisanie sobie sprawstwa i faktyczny poziom kompetencji 
w radzeniu sobie z konkretnymi problemami);

c) znane ci, akceptowane i wykorzystywane koncepcje psychologiczne, na
podstawie których budujesz funkcjonaln¹ wiedzê na temat: jak „dzia³a” 
cz³owiek (uczeñ) i jak siê rozwija;

d) znane ci, akceptowane i wykorzystywane w praktyce koncepcje socjo-
logiczne (a w zasadzie twój poziom kompetencji w rozumieniu i budowa-
niu procesów grupowych);
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e) i wreszcie wyobra¿enie w³asnej roli zawodowej –
czujesz siê jak: ekspert, mentor, trener, przewodnik, opiekun, interpreta-
tor, sêdzia; to formu³uje aspekt przekonañ na temat roli zawodowej 
i determinuje zachowania np. zwi¹zane z ocenianiem. Jakie jest twoje
przekonanie o roli oceny? Kto jest odpowiedzialny za efekty nauczania?
Kto tak naprawdê otrzymuje „stopieñ”?

3. Przygotowuj¹c siê do lekcji – START!

a) Wybór tematu.
Wybierasz temat z katalogu tematów programu swojego przedmiotu. To
oczywiste, funkcjonujesz w pewnej opisanej rozmaitymi dokumentami
rzeczywistoœci i masz okreœlony program do zrealizowania. Musisz go
zrealizowaæ: to jasne, ale mo¿esz go zrealizowaæ przecie¿ w sposób
dowolny i sensowny z uwzglêdnieniem stanu i mo¿liwoœci uczniów.
Sposób realizacji to pole do popisu dla twojej uwa¿noœci, kreatywnoœci 
i budowania sensownego kontaktu z uczniami, bo ludzie w szkole nie s¹
wyciêci z papieru (dokumentów i rozporz¹dzeñ).
Przemyœl zatem:

h Dlaczego to mo¿e byæ wa¿ne?
Popatrz na problem z punktu widzenia szko³y (wa¿ne) i uczniów
(atrakcyjne).
Zastanów siê, jak pogodziæ obie te perspektywy? Z pewnego
punktu widzenia wszystko mo¿e byæ atrakcyjne. Pomyœl o rze-
czywistoœci, w której funkcjonuj¹ twoi uczniowie, przypomnij
sobie tak¿e samego siebie kiedy by³eœ w ich wieku;

h Jaka jest lokalizacja tematu w programach innych przedmiotów?
Czy wiesz czego twoi uczniowie ucz¹ siê na innych przedmio-
tach? Jak mo¿na z tego skorzystaæ? Jak pomóc uczniom w wyko-
rzystaniu posiadanych ju¿ informacji i pomóc w scaleniu ró¿nych
fragmentów w ca³oœæ. Jakie mo¿na zadaæ im pytania? Do czego
siê odnieœæ?

4) Cel – co chcesz uzyskaæ?
Wiedzê, umiejêtnoœci – jakie? Czego uczniowie maj¹ siê nauczyæ? 

a) Po czym poznasz, ¿e uczniowie coœ opanowali, zrozumieli? 
Zmiany w procesie uczenia siê nie zachodz¹ w systemie „zero-jedynko-
wym”. Je¿eli za³o¿ymy, ¿e zmiany w zakresie wiedzy i umiejêtnoœci
zachodz¹ wed³ug szkolnej skali oceniania, tj od wymiaru 1 do wymiaru 6
– wiedzê i umiejêtnoœci nale¿y umieæ zinterpretowaæ na ka¿dej pozycji
tej skali.
Inaczej mówi¹c – ile to powinno byæ na 1,2,3,4,5 i 6?
Komu potrzebna jest ocena?
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5) Metoda – wybór strategii przekazywania wiedzy lub æwiczenia umiejêtnoœci
Pomyœl o treœci i celu i wybierz odpowiedni zestaw metod pracy dla danej fa-
zy realizacji tematu: wyk³ad, czytanie, dyskusjê, odgrywanie ról, æwiczenia.
Pamiêtaj, ¿e metoda jest narzêdziem pracy, nie celem!
Jak bêdzie przebiegaæ praca na lekcji? Jak¹ metod¹? Dlaczego w³aœnie t¹?
SprawdŸ, czy dana metoda uprawdopodabia oczekiwane rezultaty.
Zastanów siê, czy nie jesteœ zwolennikiem jednej metody? Ka¿da metoda ma
swoj¹ specyfikê i mo¿e „wycinaæ” niektórych uczniów, obni¿aj¹c ich szanse
edukacyjne. Stale wykorzystywana jedna tylko metoda powoduje tak¿e
okreœlon¹ monotonniê metodyczn¹ (fiksacjê metodyczn¹), i dla nauczyciela
i dla uczniów, uczy te¿ uczenia siê w jeden okreœlony sposób.
Zastanów siê jaki typ ucznia dana metoda „nasyca”, a jaki typ „wycina”?
Uwaga! Nauczyciel powinien doœæ sprawnie diagnozowaæ preferencje
uczniów w zakresie ich potencja³ów i preferencji neurologicznych, poniewa¿
tylko to uchroni go od pope³niania b³êdu podobieñstwa i niesprawiedliwego
selekcjonowania (niskimi ocenami) uczniów, którzy reprezentuj¹ odmienne
od niego samego typy. Uchroni go te¿ (a zw³aszcza uczniów) od charak-
terystycznych kolizji edukacyjnych rozgrywaj¹cych siê w przestrzeni pre-
ferencji neurologicznych.
Musisz mieæ zatem œwiadomoœæ w³asnych preferencji!

Z literatury oraz doœwiadczeñ grupy nauczycieli, którzy opanowali diagnos-
tykê edukacyjn¹ w tym wzglêdzie, wynika, ¿e zmienia to radykalnie atmos-
ferê oceniania i klimat emocjonalny w klasie. Lepsze rozumienie siebie
(swoich osobistych preferencji) oraz umiejêtnoœæ zdiagnozowania uczniów
istotnie zmniejszy³o nasilenie tzw. trudnoœci dydaktycznych i trudnoœci
wychowawczych.

a) Materia³y.
Przemyœl, jakie materia³y s¹ niezbêdne do przeprowadzenia lekcji?
Co mo¿esz sam przygotowaæ?
Jakie posiadasz materia³y? 
Oceñ je pod k¹tem estetyki, czytelnoœci, aktualnoœci.
Praca z rozpadaj¹c¹ siê map¹, zniszczonymi planszami, nieaktualnymi
schematami jest demotywuj¹ca i demoralizuj¹ca.
Powoduje ba³agan, chaos, poczucie, i¿ ktoœ ma prawo nas Ÿle traktowaæ!
Co mog¹ przynieœæ uczniowie? Zaanga¿uj ich w proces zdobywania
materia³ów.

b) Scenariusze lekcji.
Przygotuj scenariusz – w³asn¹ œci¹gawkê przebiegu lekcji.

6) Otwieranie sytuacji edukacyjnej – w klasie.
To pierwszy etap konkretnego dzia³ania. Etap otwierania polega na przedstawi-
eniu uczniowi zasad i sposobu oceniania w sposób precyzyjny i zrozumia³y,
czyli: kiedy bêdzie oceniany, co bêdzie oceniane, w jaki sposób bêdzie ocenia-
ne oraz jak uczeñ ma siê do tego przygotowaæ, czyli jak pracowaæ dan¹ metod¹
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(uczeñ przecie¿ nie ma za sob¹ kursu metodycznego i nie zna zasad pracy me-
tod¹ wybran¹ przez nauczyciela), a tak¿e o jak¹ pomoc edukacyjn¹ mo¿e prosiæ,

a) Jak przeka¿esz uczniom cel i sens uczenia siê tego, co planujesz im
przekazaæ?
Wska¿ jak¹œ najbardziej praktyczn¹ konsekwencjê.
Nie ka¿ im siê uczyæ dla stopni i dla klasówek. 
Jaki jest sens robienie czegoœ dla stopni?
Jaki jest sens ³¹czenia nabywanej wiedzy z (nieco stresuj¹c¹ przecie¿)
sytuacj¹ tzw. klasówki?

b) Jak przygotujesz dobry start?
Wykorzystaj anegdotê, pytania rozgrzewkowe, zamieñ temat w inspi-
ruj¹cy problem.
Zrób mapkê wiedzy i umiejêtnoœci w postaci kolejnych klocków, tak jak-
byœ konstruowa³ budowlê (miniobraz tematu). Wpisz w kolejne klocki
kluczowe pojêcia, sprawnoœci... (Uk³ad graficzny jest dowolny, byle kom-
pozycja by³a logiczna). Tak¹ mapê mo¿esz pokazywaæ swym uczniom, aby
zobaczyli gdzie zaczêliœcie, do czego zmierzacie, co jest jeszcze potrzebne?
Poka¿ co by by³o, gdyby tego nie by³o lub ludzie by o tym nie wiedzieli?
Co by siê wtedy sta³o?
Pierwszych kilka pytañ jest krytycznych dla wzbudzania zainteresowa-
nia. Pamiêtaj o mo¿liwoœciach wykorzystania kontekstu i ró¿nych kon-
wencji dla zaciekawienie uczniów, odwo³ania siê do ich wyobraŸni.

c) Czy jesteœ przygotowany na dodatkowe zdarzenia edukacyjne?
Chodzi tu g³ównie o zadania dla grupy, które wykorzystujemy kiedy
zachodzi koniecznoœæ interwencji dydaktycznej lub wychowawczej.

7) Zamykanie sytuacji edukacyjnej – w klasie.
Etap zamykania polega na trafnej ewaluacji, czyli przekazaniu uczniowi
informacji zwrotnych o stanie jego wiedzy/umiejêtnoœci wraz z wskazówka-
mi, które pomog¹ mu zrozumieæ co siê sta³o i co ewentualnie ma zrobiæ, aby
powiêkszaæ sw¹ sprawnoœæ intelektualn¹ lub wykonaniow¹.
Wykorzystuj¹c retorykê rynkow¹ – w tradycyjnej szkole panuje na ogó³ pro-
mocja dla sukcesu („szkolnego”) bez pora¿ek, b³êdów i æwiczeñ! Jak na
filmie wszystko ma iœæ œwietnie – nie ma miejsca na replay, powtórki i nieu-
dane ujêcia.
A przecie¿ próby, æwiczenia, pora¿ki i znowu próby, próby to najbardziej
istotny element doskonalenia siê!

a) Ewaluacja pracy uczniów.
Typowe szkolne wymagania to natychmiastowe przejœcie od stanu 0 do
stanu 1. 
A przecie¿ to absurdalne! Nie wolno lekcewa¿yæ etapów poœrednich,
które mo¿na zwerbalizowaæ „idziesz w dobrym kierunku, próbuj dalej!”.
Deprecjonowanie próbowania to nic innego jak blokowanie aktywnoœci 
i „uczenie” stanów doskona³oœci bez próbowania, pewnego trudu i pracy.
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Jak wiêc oceniasz?
Czy jesteœ konkretny, czy reagujesz na to, co pozytywne?
Czy udzielasz wskazówek dla ewentualnej korekty?
Czy udzielane przez ciebie wskazówki odnosz¹ siê do poziomu
zachowañ?
Czy uczysz uczniów reagowaæ konstruktywnie na pora¿ki?
Ocena jest rezultatem komunikacyjnym miêdzy tob¹ a uczniami – czy
oceniasz to, czego nauczy³eœ?
Czy bierzesz pod uwagê naturalne predyspozycje uczniów?
Czy uczniowie „przechodz¹c” przez twój system oceniania, coraz dok-
³adniej wiedz¹ w czym s¹ s³abi, czego nie potrafi¹, czego siê nigdy nie
naucz¹ i do czego siê nie nadaj¹? Czy odwrotnie?
Wielu nauczycieli identyfikuje ocenianie jako immanentn¹ cechê szko³y
i absolutnie nie wyobra¿a sobie szko³y „bez ocen”. Nie wyobra¿a sobie
tak¿e strategii nauczania bez „wy³apywania b³êdów” lub przy³apywania
ucznia na b³êdach. 
Taka jest praktyka, taka jest tradycja
Zastanów siê, co czujesz kiedy s³yszysz: „Ÿle pani pracuje”.
Niestety raczej koncentrujemy siê na tym co jest zrobione lub
powiedziane Ÿle (niew³aœciwie), ani¿eli na tym co jest zrobione lub
powiedziane dobrze. Uczniowie boj¹ siê klasówek, boj¹ siê odpowiadaæ
– poniewa¿ (œwiadomie lub nie) czuj¹, ¿e nauczyciel, jak perfekcyjny
skaner, zaraz odnajdzie ich „obszar niepewny” i usidli miern¹ ocen¹. 
A nikt nie lubi dowiadywaæ siê, ¿e jest s³aby, mierny, nic nie wie.

b) Ewaluacja w³asnej pracy.
Ewaluacja przebiegu lekcji. Postaw sobie kilka wa¿nych pytañ:
Kto by³ bardziej aktywny na lekcji: uczniowie czy Ty?
Co by³o najwiêkszym problemem?
Co by³o sukcesem, co siê uda³o?
Najwiêksze twoje zaskoczenie, zdziwienie...
Czego siê nauczy³eœ o sobie?
Postaw sobie ocenê!

8) Pomyœl JAK MO¯NA ZROBIÆ TO LEPIEJ?
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Etap I
Etap II
Etap III
Etap IV

Etap V

ETAPY KSZTA£CENIA
Nauczanie elementarne: obejmuje klasy 1-3
Nauczanie propedeutyczne zintegrowane: obejmuje klasy  4-6
Nauczanie przedmiotowe  podstawowe: obejmuje klasy 7-8
Nauczanie przedmiotowe  zaawansowane: obejmuje klasy 1-2
szko³y ponadpodstawowej
Nauczanie przedmiotowe  rozszerzone:  koñcowy etap
szko³y œredniej przygotowuj¹cy do matury oraz do podjêcia studiów.
Uczniowie maj¹  prawo dokonywania wyboru  przedmiotów
ze wskazanych bloków przedmiotowych.

–
–

–

Szko³a
umo¿liwia:

Szko³a
zapewnia:

Szko³a
wspiera:

ZADANIA OGÓLNE SZKO£Y
1) poznawanie i rozumienie œwiata oraz jego kultury;
2)  ujawnianie zainteresowañ i uzdolnieñ;
3) rozumienie siebie, innych ludzi i ich pogl¹dów;
4) poszukiwanie duchowych wartoœci ¿ycia oraz kszta³towanie i ocenê w³asnej
  wartoœci, rozwijanie potrzeby doskonalenia siê;
5) przygotowanie do odpowiedzialnego wspó³tworzenia œwiata i odnajdywania
  w nim w³asnego miejsca; samoidentyfikacjê narodow¹ i kulturow¹;
6)  kszta³towanie postaw patriotycznych, poczucia przynale¿noœci do spo³ecznoœci
  lokalnej, grupy etnicznej, narodu, spo³ecznoœci miêdzynarodowej;
7)  umo¿liwienie zdobycia wykszta³cenia.
1)  opiekê, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji;
2)  poszanowanie praw ucznia;
3)  warunki prawid³owego rozwoju psychofizycznego.
1) rozwój osobowoœci w zgodzie z w³asnym systemem wartoœci, który
    respektuj¹c prawa innych, wartoœci uniwersalne i przyjête normy daje
    mo¿liwoœæ samorealizacji;
2) aktywnoœæ poznawcz¹ i twórcz¹;
3) rozwój wra¿liwoœci emocjonalnej i wyobraŸni spo³ecznej;
4) samowychowanie, samokszta³cenie i kierowanie w³asnym rozwojem;
5) prospo³eczne i prozdrowotne dzia³ania ucznia.

Wed³ug dokumentów

3.2. VADEMECUM PODSTAW 
PROGRAMOWYCH
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1. UCZENIE SIÊ

2. MYŒLENIE

3. POSZUKIWANIE

4. DOSKONALENIE

SIÊ

5.  KOMUNIKOWA-

NIE  SIÊ

6. WSPÓ£PRACA

7. DZIA£ANIE

UMIEJÊTNOŒCI  I  KOMPETENCJE
Rozwi¹zywanie problemów poznawczych i realizacyjnych.
Organizowanie procesu uczenia siê i przyjmowanie odpowiedzialnoœci
za w³asne  wykszta³cenie.
Wykorzystywanie doœwiadczeñ i ³¹czenie ró¿nych elementów wiedzy.
Dostrzeganie zwi¹zków przesz³oœci z teraŸniejszoœci¹, zwi¹zków
przyczynowo-skutkowych i zale¿noœci funkcjonalnych.
Radzenie sobie z niepewnoœci¹ i z³o¿onoœci¹ zjawisk; ich ca³oœciowe 
i kontekstowe postrzeganie.
Poszukiwanie, porz¹dkowanie i wykorzystanie informacji z ró¿nych Ÿróde³,
w tym rozwa¿ne i umiejêtne korzystanie z mediów.
Ocena postaw i postêpowania w³asnego i innych zgodnie z przyjêty
i normami i systemem wartoœci uniwersalnych.
Przyjmowanie odpowiedzialnoœci za siebie i innych.
Elastyczne reagowanie w obliczu zmiany, poszukiwanie nowych rozwi¹zañ,
stawianie czo³a przeciwnoœciom.
Utrzymywanie zdrowia fizycznego i psychicznego.
Skuteczne komunikowanie siê.
Prezentacja w³asnego punktu widzenia, argumentowanie i obrona w³asnego
zdania.
Gotowoœæ wys³uchania i brania pod uwagê pogl¹dów innych ludzi.
Korzystanie z nowych technologii komunikowania siê.
Praca w grupie; negocjowanie i osi¹ganie porozumienia; podejmowanie
decyzji grupowych; stosowanie procedur demokratycznych.
Nawi¹zywanie i podtrzymywanie kontaktów.
Organizowanie pracy w³asnej i innych; opanowanie technik i narzêdzi pracy.
Projektowanie dzia³añ i przyjmowanie odpowiedzialnoœci za ich przebieg
i wyniki.
Racjonalne gospodarowanie czasem.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Zadaniem szko³y na tym etapie jest:

1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
     i zdrowym œrodowisku;
2) uwzglêdnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,
     umacniania wiary we w³asne si³y  i mo¿liwoœci osi¹gania sukcesu;
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielnoœci, d¹¿enia do osi¹gania celów,
     podejmowania odpowiedzialnoœci za siebie i najbli¿sze otoczenie;
4) rozwijanie wra¿liwoœci moralnej, stwarzanie warunków indywidualnego i grupowego
     dzia³ania na rzecz innych dzieci;
5) wzmacnianie poczucia to¿samoœci kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dziecka
6) kszta³towanie umiejêtnoœci obserwacji, u³atwienie rozumienia zjawisk zachodz¹cych
     w dostêpnym doœwiadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, spo³ecznym, kulturowym
     i technicznym;
7) rozbudzanie ciekawoœci poznawczej, zachêcanie do aktywnoœci badawczej i wyra¿ania
     w³asnych myœli i prze¿yæ;
8) rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraŸni, fantazji
     oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
9) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postêpowania
    i zachowañ prozdrowotnych.
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Zadaniem szko³y na tym etapie jest kontynuowanie dzia³añ podjêtych wczeœniej,
a  w szczególnoœci:

EDUKACJA PROPEDEUTYCZNA ZINTEGROWANA

1) rozwijanie ciekawoœci poznawczej i aktywnoœci intelektualnej uczniów; pozytywne
     reagowanie na ich zainteresowania; zachêcanie do twórczoœci w³asnej;
2) uczenie ¿ycia i aktywnoœci w grupie rówieœników i spo³ecznoœci szkolnej.
3) wskazywanie spo³ecznie wartoœciowych postaw, zachowañ oraz rozwijanie wra¿liwoœci
     na problemy sprawiedliwoœci, mi³oœci i cierpienia;
4) uczenie rozpoznawania czynników maj¹cych wp³yw na zdrowie, samopoczucie i rozwój
     cz³owieka; rozbudzenie motywacji do dzia³añ prozdrowotnych.

1) umo¿liwienie pog³êbiania wiedzy pozwalaj¹cej lepiej zrozumieæ otaczaj¹ce œrodowisko
     przyrodnicze, spo³eczno-kulturowe i techniczne oraz odpowiedzialnie uczestniczyæ
     w jego kszta³towaniu;
2) rozbudzanie potrzeb korzystania z  dzie³ myœli ludzkiej i dóbr kultury; rozwijanie
     wra¿liwoœci estetycznej i zdolnoœci twórczego myœlenia;
3) u³atwienie  zrozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca
     w spo³eczeñstwie, przyjmowania odpowiedzialnoœci za siebie;
4) rozwijanie wra¿liwoœci moralnej i otwartoœci na pogl¹dy i potrzeby innych ludzi
5) uczenie wytrwa³oœci, zaradnoœci ¿yciowej i kszta³towanie hartu ducha;
6) kszta³towanie pogodnego, optymistycznego podejœcia do problemów ¿yciowych,
     umo¿liwianie poszerzenia wiedzy i umiejêtnoœci zwi¹zanych z higien¹ psychiczn¹,
     profilaktyk¹ zdrowotn¹ oraz zdrowymi stylami ¿ycia;
7) przygotowanie do rozwi¹zywania problemów i pokonywania kryzysów okresu dorastania.

Zadaniem szko³y na tym etapie jest kontynuowanie dzia³añ podjêtych wczeœniej,
a  w szczególnoœci:

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA  PODSTAWOWA–

1) Sprzyjanie rozwojowi samodzielnoœci intelektualnej i krytycznego myœlenia, refleksji
     wobec w³asnej hierarchii wartoœci;
2) Rozwijanie aktywnoœci twórczej w ró¿norodnych dziedzinach sztuki, nauki, techniki
     i zajêciach czasu wolnego;
3) U³atwianie samoidentyfikacji kulturowej, poszukiwania w³asnej to¿samoœci i budowania
     swojego wizerunku;
4) Przygotowanie do prawid³owego funkcjonowania w ¿yciu zawodowym, rodzinnym
     i spo³ecznym; podejmowania ról spo³ecznych, aktywnoœci obywatelskiej;
5) Przeciwdzia³anie rozwojowi postaw agresywnych i destrukcyjnych, powstawaniu
     bezradnoœci i depresji; wspó³dzia³anie w zapobieganiu patologii spo³ecznej i demoralizacji;
6) Zachêcanie uczniów do samokszta³cenia;
7) Stworzenie warunków do nabycia umiejêtnoœci tworzenia w³asnego warsztatu pracy
     umys³owej.

Zadaniem szko³y na tym etapie jest kontynuowanie dzia³añ podjêtych wczeœniej,
a  w szczególnoœci:

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA  ZAAWANSOWANA–
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1) stworzenie warunków sprzyjaj¹cych realizacji celów ¿yciowych uczniów, rozwojowi
     ich zainteresowañ, pracy indywidualnej nad wybranymi dziedzinami wiedzy;
2) uczenie analizowania i oceniania zjawisk spo³ecznych, krytycznego podejœcia do ró¿nych
     aspektów rzeczywistoœci;
3) wspieranie aktywnych i innowacyjnych postaw wobec œwiata; przygotowanie do udzia³u
     w rozwoju spo³ecznoœci z pe³nym szacunkiem dla wartoœci uniwersalnych, godnoœci
     ludzkiej i jednoœci œwiata natury;
4) u³atwienie uczestnictwa w kulturze i wspieranie rozwoju twórczoœci;
5) przygotowanie do korzystania (i sporz¹dzenia w³asnego)  nowoczesnego warsztatu pracy
     intelektualnej.

Zadaniem szko³y na tym etapie jest kontynuowanie dzia³añ podjêtych wczeœniej,
a  w szczególnoœci:

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA  ROZSZERZONA–
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Ma³gorzata Taraszkiewicz-Kotoñska

3.3. NAUCZANIE
3.3.1. Komentarze

Nauczyciel z prawdziwego zdarzenia, uczy tylko jednego – jak siê uczyæ.
(Martin Heidegger)

Nudni nauczyciele, którzy nie potrafi¹ przekazywaæ wiedzy w atrakcyjny
sposób, s¹ ogromnym zagro¿eniem dla edukacji.
(prof. Zimbardo).

Jeœli chcesz nauczyæ ludzi ¿eglowaæ, naucz ich têsknoty za morzem.
(de Saint-Exupery)

Na ka¿dego, kto pragnie nauczaæ, przypada oko³o 30 takich,
którzy nie chc¹ siê uczyæ.
(W.C. Sellar)

Do pracowni Micha³a Anio³a wszed³ ma³y ch³opiec
i spyta³ czemu tak ³upie w ten kamieñ. 

Mistrz uœmiechn¹³ siê i odpowiedzia³: 
„Poniewa¿ w œrodku jest anio³, 
a ja pomagam mu siê wydostaæ.”

... nikogo niczego nie nauczysz (mówi¹c, pokazuj¹c, oceniaj¹c – nawet surowo!
wymagaj¹c i tak dalej) – mo¿esz tylko otworzyæ drzwi do wiedzy i m¹droœci,
czyli sumy samodzielnych rozumieñ!

Zasadniczy problem polega na tym jak to zrobiæ, aby zwiêkszyæ prawdopodobieñ-
stwo uzyskania przez uczniów rozumienia (samodzielnego). Bo przecie¿ nie cho-
dzi nam o encyklopedyczne odtworzenie informacji z pamiêci w rytmie 3Z, czyli
Zakuæ, Zdaæ, Zapomnieæ. Takie nauczanie oczywiœcie nie ma ¿adnego sensu.

Na nasze sukcesy pedagogiczne sk³ada siê miêdzy innymi umiejêtnoœæ sta³ej, œwia-
domej refleksji nad w³asnym dzia³aniem i sta³ego doskonalenia swego
funkcjonowania. Koniec roku szkolnego, to dobry czas na dokonanie podsumowa-
nia w³asnego dzia³ania: zbilansowanie obszarów skutecznoœci i du¿ej pewnoœci
dzia³ania, zestawienia pól rozczarowañ zawodowych, bezradnoœci i pora¿ek.

Proponujê zastosowaæ procedury z warsztatu Refleksyjnego Praktyka.
Przypominam, i¿ Refleksyjny Praktyk to osoba, która poddaje w³asne doœwiad-
czenie ogl¹dowi, refleksji. Stara siê kontrolowaæ swoje doœwiadczenie, aby

refleksyjny
praktyk
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doskonaliæ swój warsztat pracy: wiêcej rozumieæ, lepiej dopasowywaæ reakcje,
przytomniej dzia³aæ. Uzyskiwaæ wiêksze poczucie sensu wykonywanej pracy,
wiêksz¹ sprawczoœæ, wiêcej satysfakcji, bo o to chyba nam wszystkim chodzi
najbardziej!

1) Uczysz tak, jak myœlisz, ¿e nale¿y uczyæ.
Jakie jest zatem twoje wyobra¿enie o pe³nionej roli zawodowej? Czujesz siê
jak: ekspert-stra¿nik wiedzy, mentor, trener, sêdzia, przewodnik, opiekun,
interpretator œwiata, re¿yser sceny edukacyjnej? ZnajdŸ dla siebie to
najw³aœciwsze okreœlenie i zastanów siê porz¹dnie, co to naprawdê znaczy
dla twoich relacji z uczniami. Jest to wa¿ne, gdy¿ kreuje to twoj¹ prywatn¹
wizjê sytuacji uczenia siê, okreœla to, kim jesteœ, identyfikuje Twoje wartoœ-
ci i przekonania, umiejêtnoœci i wp³ywa na twoje zachowanie i okreœla
potencjalne strefy sukcesów i pora¿ek!

2) Istnieje taka koncepcja, ¿e ka¿dy ma takich uczniów na jakich zas³uguje.
Problemy stwarzane przez klasê lub poszczególnych uczniów to „wyzwania”
dla nas samych, odbicie lustrzane naszych osobistych problemów do przero-
bienia. Byæ mo¿e wiesz doskonale z którymi uczniami pracuje ci siê dobrze,
z którymi zaœ najchêtniej byœ siê rozsta³ „na zawsze”. Pomyœl, ¿e to w³aœnie
owi trudni uczniowie dostarczaj¹ ci wa¿nej lekcji na temat si³y twojej akcep-
tacji, elastycznoœci, kreatywnoœci i tolerancji. Tym samym wskazuj¹, które
obszary z pakietu kompetencji zawodowych, a mo¿e nawet osobistych
wymagaj¹ (domagaj¹ siê) przepracowania, doskonalenia, zmiany. Czego siê
nauczy³eœ o sobie od swoich uczniów? Co by³o dla Ciebie problemem?
Wymieñ kilka zasadniczych sytuacji problemowych. Co by³o sukcesem, co
siê uda³o? Wymieñ chocia¿ 20 dobrych wydarzeñ. (Prawdopodobnie jest to
zadanie trudniejsze ni¿ poprzednie, zastanów siê dlaczego). Co jest stale
powtarzaj¹cym siê problemem (na co najczêœciej narzeka³eœ)?
Wobec jakich problemów jesteœ bezradny? Jakie by³o Twoje najwiêksze
zaskoczenie, zdziwienie? Co jest stale powtarzaj¹cym siê sukcesem? Opisz
najzabawniejsze wydarzenie ze swojej praktyki. Opisz swoj¹ najwiêksz¹
„wpadkê”? Czego móg³byœ nauczyæ innych nauczycieli (np. wchodz¹cych
dopiero do zawodu)?

3) Jeœliby uczniowie mieli wystawiæ Tobie opiniê o tym jak ich traktujesz i jak
uczysz – to co by napisali?
Spójrz oczami swoich uczniów na samego siebie, pos³uchaj co mówi¹ na
Twój temat! WyobraŸ sobie, ¿e jesteœ swoim najlepszym uczniem, a teraz
tym najczêœciej omijanym lub lekcewa¿onym. Pomyœl teraz, czego twoi
uczniowie nauczyli siê o sobie od ciebie, czego siê dowiedzieli. Zastanów
siê: jakie doœwiadczenia z kontaktu z tob¹ wynios¹ twoi uczniowie? Czy
bêdzie to doœwiadczenie kontaktu z osob¹ kompetentn¹, troskliw¹? Czy pro-
ponowana przez Ciebie wersja „pobierania nauk” to edukacja bogata w sub-
stancje od¿ywcze, wartoœciowa, przyjazna dla obu stron? Czy chcia³byœ byæ
uczniem samego siebie?

Zrób porz¹dny bilans, postaw sobie ocenê – sam wiesz jak jest.
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3.3.2. Mapa mentalna – nauczanie
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Ma³gorzata Taraszkiewicz-Kotoñska

3.4. WYCHOWANIE
3.4.1. Komentarze

Wszyscy ludzie s¹ m¹drzy. Jedni przedtem, drudzy – potem.

Kto chce osi¹gn¹æ sukces, musi umieæ przyj¹æ punkt widzenia innych.

Jeœli psujesz coœ dostatecznie d³ugo, w koñcu ci siê uda!

Cz³owiek, który nie robi b³êdów, zazwyczaj po prostu nic nie robi.
(E.J. Phelps)

Cz³owiek ow³adniêty jak¹œ ide¹ jest uwa¿any za g³upca,
dopóki ta idea nie odniesie sukcesu.
(M.Twain)

Ka¿dy z nas nie cierpi ludzi, którzy maj¹ te same co on wady.
(Oskar Wilde).

Nie pal za sob¹ mostów. Zdziwisz siê, ile razy bêdziesz
musia³ przekraczaæ tê sam¹ rzekê.
(Jackson Brown)

W wielki cel ³atwiej jest trafiæ!

„Historia filozofii jest dziedzin¹ szczególnie wa¿n¹ dla wszystkich, którzy siê
zajmuj¹ wychowaniem. Wyj¹wszy nielicznych skrajnych autorów, wszyscy pe-
dagogowie zgadzaj¹ siê z tym, ¿e jednym z zadañ wychowania i nauczania jest
przekazanie nastêpnemu pokoleniu dorobku pokoleñ poprzednich – miêdzy
innymi elementów pogl¹dów na œwiat. Otó¿ pogl¹d na œwiat jest w znacznej
mierze dzie³em filozofii.

Historia filozofii i jej znajomoœæ mo¿e uchroniæ nauczyciela od jednej z naj-
wstrêtniejszych wad wielu nauczycieli, od wady, która we Francji sta³a siê
przys³owiowa pod nazw¹ esprit primaire – od ciasnego dogmatyzowania takich
czy innych pogl¹dów na œwiat, jakie nauczyciel z podrêczników filozofii
wspó³czesnych przyj¹³ i które, w braku gruntowniejszego wykszta³cenia, uwa¿a
za jedyn¹ m¹droœæ, godn¹ przekazania potomnoœci jako skarb niezast¹piony. Jak
³atwo z tym ³¹czy siê fanatyzm, ciasnota umys³owa i brak krytycyzmu i wyrozu-
mienia dla obcych pogl¹dów, ka¿dy ³atwo zgadn¹æ mo¿e.
Historia filozofii daæ mo¿e pod tym wzglêdem nastêpuj¹ce korzyœci:

po co wychowaw-
com filozofia

korzyœci
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1) umo¿liwi dotarcie do Ÿróde³; jedn¹ z najniebezpieczniejszych metod jest
czerpanie wszystkiego z drugiej rêki, z opracowañ, z regu³y niedaj¹cych nale-
¿ytego obrazu myœli autorów, od których zale¿ymy;

2) pozwoli poznaæ g³ówne zagadnienia filozoficzne, a mo¿e nawet zrozumieæ,
¿e s¹ one zagadnieniami, co stanowi ogromne podniesienie cz³owieka;

3) przez zestawienie w³asnych mo¿liwoœci z geniuszami, nauczy skromnoœci
intelektualnej i ostro¿noœci w formu³owaniu s¹dów o wielkich zagadnieniach
¿ycia i bytu – tak niestety pospolitych w naszych czasach;

4) wreszcie, wykazuj¹c sprzecznoœci miêdzy systemami, z których ka¿dy
przekracza g³êbokoœci¹ i wszechstronnoœci¹ ujêcia wszystko, co normalnie
zdolny cz³owiek potrafi wyprodukowaæ, nauczy krytycyzmu, powiedzmy
nawet pewnego sceptycyzmu, wobec ró¿nych nowinek, pomijaj¹c ju¿ oko-
licznoœæ, ¿e w wyniku studium historii filozofii okazuje siê zwykle, i¿ nowin-
ki nowinkami wcale nie s¹.

Myœl filozoficzna jest jednym z wa¿niejszych czynników kszta³tuj¹cych dzieje
ludzkoœci. Ka¿da g³ówna filozofia epoki potê¿nie oddzia³uje na wychowanie:
wychowawcy, sami najczêœciej nie zdaj¹c sobie z tego sprawy, wpajaj¹ 
w m³odzie¿ zasady g³oszone przez tzw. „nowoczesn¹ filozofiê”; za ich poœred-
nictwem filozofia kszta³tuje umys³y mas. Inn¹ drog¹, któr¹ filozofia dociera do
nich jest poezja i literatura. Tak np. Dante podaje jako koœciec swoich pogl¹dów
na ¿ycie tomizm, Goethe jest spinozist¹, a popularni pisarze francuscy prze-
drewolucyjni (Voltaire i inni) popularyzowali filozofiê deistyczn¹ angielsk¹ 
z XVII wieku.” (Wybór tekstów na podstawie pracy: Józef Bocheñski, 1993
„Zarys historii filozofii” Wyd. Philed).

Sokrates (który przez osiem lat by³ nauczycielem Platona) zosta³ stracony za
m.in. „psucie m³odzie¿y”. Platon w „Obronie Sokratesa” ironicznie mówi 
o tych, którzy siê obowi¹zuj¹ wyuczaæ m³odzie¿ dzielnoœci, a nie doroœli do
tego zadania i o tych, którzy w naiwnoœci swojej bior¹ autoreklamê instytutów
wychowawczych za dobr¹ monetê. „Przecie¿, ¿eby siê ktoœ sta³ naprawdê dziel-
nym cz³owiekiem, musi naprzód sam przynieœæ odpowiednie zdolnoœci na
œwiat, a potem spotkaæ cz³owieka naprawdê m¹drego, który by wiedzia³, co to
jest dzielnoœæ i wychowanie. To rzecz bardzo trudna i rzadka. Czy¿ zatem
mo¿liwe jest wychowanie jako przemys³ i Ÿród³o zarobku?! Owe liczne pry-
watne instytuty wychowawcze, które za stosunkowo niewielkie pieni¹dze
obowi¹zuj¹ siê z powa¿n¹ min¹ wyprowadzaæ nieprzebran¹ m³odzie¿ na dziel-
nych obywateli, to s¹ zarobkowe przedsiêbiorstwa sprytnych jednostek, które
wywieszaj¹c frazes obywatelski spekuluj¹ na naiwnoœci i ambicji szerokich kó³.
Nie tylko w Atenach”.

Na czym polega³o nieporozumienie miêdzy Sokratesem a sêdziami? „Bo nie na
to siê dzieci do szkó³ posy³a³o, ¿eby zaraz by³y naprawdê dzielnymi ludŸmi,
tylko, ¿eby jedno z drugim „wysz³o na cz³owieka” i da³o sobie radê w ¿yciu. 
O powodzenie sz³o, nie o prawdê i doskona³oœæ prawdziw¹. A z tego punktu
widzenia mo¿liwy jest „przemys³ wychowawczy”.
Upada w naszych czasach wszelki autorytet – m³odzie¿ dzisiejsza nie szanuje ani
bogów, ani ludzi, ani pañstwa, ani krwi, ani obyczajów przodków, a kto temu
winien?...”– s³ychaæ od zarania dziejów! (Wybór tekstów na podstawie pracy:
W³adys³aw Witwicki, 1988 (przek³ad, wstêp, objaœnienia) „Platon”. PWN.)
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Po co nam filozofia?
Mo¿e ¿eby zadumaæ siê choæ na chwilê, ¿e wszystko ju¿ by³o.
Mo¿e ¿eby krytycznie i z pokor¹ pochyliæ siê nad rzeczywistym dorobkiem
ludzkoœci..., jeœli zadaniem naszym jest ów dorobek przekazywaæ (m¹drze w
imiê zdolnoœci pojmowania i osi¹gania sprawnoœci rozumowania), a m³odzie¿
wychowywaæ (roztropnie, ku wielkim celom ¿yciowym).

Jednym z wielkich celów wychowania jest ugruntowanie w wychowanku
aspiracji do poszukiwañ wartoœciowych celów ¿yciowych, godnego i wartoœcio-
wego miejsca w œwiecie. Takie stanowisko nieuchronnie kojarzy mi siê z czymœ
ulokowanym nieco wy¿ej, czymœ bêd¹cym metadyspozycj¹, co Stefan Szuman
okreœla jako afirmacja ¿ycia. Mówi on: „jest rzecz¹ wa¿n¹ i niezbêdn¹, ¿eby sto-
sunek cz³owieka do ¿ycia by³ w zasadzie pozytywny, przewa¿nie radosny i w
miarê optymistyczny! Wiadomo, ¿e stajemy siê optymistami lub pesymistami
nie tylko wskutek naszych dobrych lub z³ych doœwiadczeñ ¿yciowych, które w
du¿ej mierze decyduj¹ o naszych pogl¹dach na wartoœæ ¿ycia, lecz ¿e istnieje
tak¿e wrodzony optymizm lub pesymizm.
Radoœæ ¿ycia towarzyszy przede wszystkim zdrowiu cia³a i ducha. Jest rzecz¹
w¹tpliw¹, czy mo¿na wzbudziæ pierwotn¹ radoœæ ¿ycia w osobie, która jest
pesymist¹ z urodzenia. Jednak ostateczne dojrza³e pozytywne lub negatywne
ustosunkowanie do ¿ycia jest zale¿ne nie tylko od temperamentu i nie jest tym
samym co pierwotna sk³onnoœæ do optymizmu lub pesymizmu.

Istnieje wtórna, dojrza³a radoœæ ¿ycia, któr¹ tu nazwiemy „afirmacj¹”, wzglêdnie
potwierdzeniem ¿ycia. Na wtórne ustosunkowanie siê do ¿ycia trzeba siê dopiero
zdobyæ, trzeba je w sobie wykszta³ciæ, trzeba siê nauczyæ stwierdzaæ istnienie
sensu ¿ycia. Taki dojrza³y, pozytywny stosunek do ¿ycia, jest zarazem
koniecznym warunkiem egzystencji posiadaj¹cej poczucie swego sensu.
Zasadniczo negatywne pogl¹dy na sens ¿ycia uniemo¿liwiaj¹ równie¿ w du¿ej
mierze postêpowanie w ¿yciu z wiar¹ w celowoœæ w³asnych poczynañ. Afirmacja
¿ycia jest wiêc problemem pedagogicznym i jest, wzglêdnie powinna byæ, jed-
nym z najwa¿niejszych celów wychowania cz³owieka. Jest to nawet cel podsta-
wowy, zasadniczy. W porównaniu z nim wszystkie inne s¹ celami drugorzêdny-
mi. Je¿eli nie mo¿na obudziæ i ugruntowaæ pozytywnego stosunku do ¿ycia w
sobie i w drugich, to trzeba w ogóle zrezygnowaæ z pracy nad kszta³ceniem
charakteru, nad przygotowaniem jednostki do ¿ycia w zespole, z wysi³ków
d¹¿¹cych do wychowania ludzi spo³ecznie u¿ytecznych i osobowoœci kulturalnie
i duchowo dojrza³ych. Radoœæ ¿ycia jest naturaln¹, pierwotn¹ w³aœciwoœci¹
zdrowego, naiwnego dziecka, gdy wzrasta w przeciêtnie normalnych warunkach
spo³ecznych, rodzinnych i gospodarczych. Naturalne komplikacje, trudnoœci i
zawody, nie wywo³uj¹ u dziecka zniechêcenia i negacji ¿ycia. Nastêpnym
Ÿród³em radoœci ¿ycia i naiwnego potwierdzania jego wartoœci jest zabawa dziec-
ka. Potrzeba bezpoœredniego codziennego powodzenia jest cech¹ wyra¿aj¹c¹
tak¿e dzieciêc¹ aktywnoœæ. Dziecko ch³onie ¿ycie bez refleksji, jako wspaniale
podarowane mu istnienie, którego celu i sensu nie potrzebuje dociekaæ. Dopiero
w latach, w których cz³owiek przechodzi okres tak zwanego wieku
m³odzieñczego, budz¹ siê w nim g³êbsze refleksje i problemy i równie¿ zaczyna
siê poszukiwanie sensu ¿ycia. Okres m³odzieñczoœci, poza ¿ywio³owym
zmys³owym prze¿yciem potêgi i g³êbi ¿ycia, pe³en jest bolesnej negacji.
Przynosi zarówno pe³ne blasku, zapieraj¹ce oddech, patetyczne odczucie pe³ni

cel wychowania –
afirmacja ¿ycia
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¿ycia, jak i g³êboki „Weltschmerz”, sentymentaln¹ nieœmia³oœæ i niespokojne
poszukiwanie sensu istnienia. W m³odzieñcu têtni si³a, pe³nia, rozpêd ¿yciowy,
równoczeœnie jednak rodzi siê ból ¿ycia. M³odzi spostrzegaj¹ po raz pierwszy
zawart¹ w ¿yciu samym odwieczn¹ tajemnicê, antynomiê, zagadkê, której nie
umiej¹ rozwi¹zaæ. Zmienia siê do gruntu nurt ¿ycia, które przestaje byæ nai-
wnym, sielskim, pogodnym bytowaniem. Zdolnoœæ do kontemplacji i refleksji
sk³onnoœæ do zastanowienia siê nad sob¹ i nad ¿yciem, wzmo¿ona, subtelna
wra¿liwoœæ uczuciowa, otwieraj¹ m³odzie¿y wrota ludzkiego ducha, umo¿liwia-
j¹ wstêp do œwiata kultury i sztuki. Równoczeœnie jednak zaczyna m³odzie¿ tak-
¿e odczuwaæ nienasycone i nie do nasycenia pragnienie zg³êbienia i zrozumienia
tajemnicy istnienia. Tragizm bytowania staje siê niepokoj¹cym problemem.
Œwiadomoœæ œmierci staje siê coraz boleœniejsza”.

Trudno mi by³o dokonaæ jakichkolwiek skrótów w tej wspania³ej, silnie odd-
zia³uj¹cej na wyobraŸniê wypowiedzi profesora Szumana, który zapisa³ te s³owa
w pracy „Afirmacja ¿ycia” (Lwów, 1938). Czy cokolwiek siê zmieni³o od cza-
sów profesora? Nie, nic. Cz³owiek przechodzi te same fazy rozwojowe, z tymi
samymi problemami. Fabu³y ¿ycia i potrzeby cz³owieka pozostaj¹ niezmienne.
Nad czym warto siê zadumaæ czytaj¹c s³owa Szumana?
Zachêcam do refleksji nad problemem wzmacniania w m³odych ludziach afir-
macji ¿ycia. Zastanowienia siê, czy generalnie w pracy wychowawczej nie
epatujemy zbytnio wizj¹ œwiata w jego wersji patologicznej, pe³nej trudów 
i zagro¿eñ? I wreszcie, co wydaje mi siê najwa¿niejsze, czy afirmacji ¿ycia mo¿e
nauczyæ wychowawca, który nie posiada pozytywnego stosunku do ¿ycia?

Przez wiele lat ca³y sztab ludzi – nauczycieli i wychowawców, intensywnie
pracuje, aby przygotowaæ m³odego cz³owieka do samodzielnego ¿ycia:
sprawnego poruszania siê po œwiecie „na w³asn¹ rêkê”, rozumienia prostych 
i skomplikowanych relacji miêdzy elementami œwiata, w tym tak¿e i miêdzy-
ludzkich, wreszcie – podejmowania samodzielnych wyborów i efektywnych
dzia³añ.
W szkole wiedza dziecka o œwiecie bierze siê ze s³ów nauczycieli, m¹drych wy-
k³adów, studiowania podrêczników, lektur i wszelkiej aktywnoœci edukacyjnej
wynikaj¹cej z programów nauczania. Ale w szkole dziecko siê uczy jeszcze
wiêcej, o wiele wiêcej – poniewa¿ szkolne procesy nauczania i wychowania
maj¹ miejsce w przestrzeni spo³ecznej, w ci¹g³ych relacjach miêdzyludzkich i to
w perspektywie permanentnego oceniania i rozliczania z postêpów.

Dziecko – rozwijaj¹cy siê cz³owiek, uczy siê poczucia swojej wartoœci od
innych, poprzez relacje z innymi. Poprzez to jak jest traktowany i jak jest trak-
towany jego œwiat, jego ¿ycie, dowiaduje siê, ile on sam jest wart. Dowiaduje siê
miêdzy innym, czy jego ¿ycie jest tak samo wa¿ne, jak k³opoty w rozmna¿aniu
siê u jamoch³onów, porwanie Heleny Trojañskiej czy bogactwa mineralne
Meksyku.
Na scenie szkolnej uczeñ znajduje siê ponad tysi¹c godzin w roku (przez lata na-
uki liczba ta wzrasta. Z powodu regularnoœci oddzia³ywañ i specyficznego cha-
rakteru tych¿e (bycia poddawanym nieustaj¹cej ocenie) zachowania wy-
chowawców i nauczycieli skierowane na uczniów nios¹ ogromny ³adunek infor-
macji, jak s¹ (i mog¹ byæ) traktowani, jakie znaczenie maj¹ oni sami i ich œwiat.

refleksje na temat
wychowania
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ZAPAMIÊTAJ!
Czy pamiêtasz, ¿e ka¿dy jest dojrza³y na swoim etapie, ¿e ka¿dy ma pe³n¹
wiedzê o œwiecie (na swoim poziomie)? Ka¿dy cz³owiek odgrywaj¹cy pewn¹
rolê w ¿yciu dziecka staje siê odpowiedzialny za jego funkcjonowanie. Edukacja
dziecka zale¿y wiêc tak¿e od twojej hojnoœci. Pomyœl o tym!
Jaka jest misja twojego dzia³ania jako nauczyciela, wychowawcy?
Byæ mo¿e: pomóc odnieœæ sukces ka¿demu dziecku! Oby...

Realizacja idea³u wszechstronnego rozwoju ucznia przyœwieca szkole od
zawsze. (Wystarczy przeczytaæ dokumenty w tej materii sprzed np. dwudziestu
lat). W praktyce mo¿e to polegaæ na intensywnym „maglowaniu” ucznia przez
nauczyciela ka¿dego przedmiotu, aby podlega³ „wszechstronnemu” rozwijaniu
siê. Jest to tradycyjne rozumienie wszechstronnoœci i doœæ powa¿ne nieporozu-
mienie. Jestem przeciw wszechstronnemu rozwojowi na rzecz rozwoju sen-
sownego, czyli kreowania indywidualnej œcie¿ki kariery, czyli osobistej drogi
rozwijania i doskonalenia swych zdolnoœci i talentów. Szko³a masowo
wypuszcza wszechstronnie miernego ucznia, który nie ma bladego pojêcia 
w czym jest dobry i na czym w sobie mo¿e siê oprzeæ. Kolejne etapy kszta³cenia
taki uczeñ wybiera wed³ug prawa dziedziczenia rodzinnego lub „zas³yszenia”,
ewentualnie mody lansowanej przez rówieœników. Czasem trafi dobrze, ale czêœ-
ciej „jest to klasyczne pud³o”, dzie³o przypadku. Czasem – potem, jeœli ma du¿o
szczêœcia lub weŸmie siê za siebie, odnajdzie swój indywidualny potencja³ 
i wkroczy na œcie¿kê w³asnego rozwoju. Wielu odchodzi od edukacji i szko³y, bo
czuje, ¿e nie jest to miejsce dla nich. Czy staæ nas na takie koszty? Postulat
wszechstronnego nauczania w œwiecie, który cechuje ró¿norodnoœæ, obfitoœæ
wrêcz do nadmiaru i atomizacja, jest fikcj¹. Nawiasem mówi¹c chcia³abym
zobaczyæ taki model wszechstronnego ucznia. Ciekawi mnie, w czym ma byæ
wszechstronny? Wokó³ tego postulatu rodzi siê tak¿e istotny dylemat: czy dla
procesu wszechstronnego rozwijania ucznia potrzebny jest wszechstronnie
rozwiniêty nauczyciel? Jeœli tak, to sk¹d takich braæ? Mo¿e zamiast wydzia³ów
pedagogicznych, powinno siê zatem tworzyæ Akademie Rozwoju Osobistego
(wszechstronnego zreszt¹). To wcale niez³y pomys³.

Postulat „harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadañ w zakresie nauczania,
kszta³cenia umiejêtnoœci i wychowania” tak¿e mo¿e byæ b³êdnie interpretowany
jeœli ju¿ ktokolwiek zrozumie, o co tu chodzi. Nauczyciele ca³y czas oddzia³uj¹
harmonijnie, czyli jednoczeœnie, na ucznia, jakkolwiek czasami bardzo tu zgrzy-
ta! Moim zdaniem tych funkcji w ¿adnym wypadku nie da siê oddzieliæ w prak-
tyce. Uczymy ca³ego ucznia ca³ym sob¹. Nie jest tak, ¿e wypreparowany 
z nauczyciela wychowawca, spotyka siê z preparatem ucznia – dziecka, które
pobi³o kolegê. Takie niezwyk³e czyste przypadki po prostu w rzeczywistoœci nie
zachodz¹. Prawdopodobnie raczej tu chodzi o œwiadom¹ priorytetyzacjê spraw w
konkretnej sytuacji edukacyjnej z konkretnym dzieckiem i o ogóln¹ przytomnoœæ
w tej sprawie. Kiedy nauczyciel uczy, tak¿e oddzia³uje wychowawczo, gdy¿
emituje informacje, jak uczeñ jest przez niego traktowany.

Z jednym siê zgadzam absolutnie – ka¿dy nauczyciel jest wychowawc¹.
I wielu jest na szczêœcie dobrymi.

postulat
„wszechstronnego”
rozwoju dziecka

harmonia
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Ale czy mo¿na zadekretowaæ i wymagaæ od ka¿dego nauczyciela, aby by³ wy-
chowawc¹ – rozumiem, ¿e w intencjach tego dokumentu, dobrym lub nawet ide-
alnym? Wydaje mi siê, ¿e problem tkwi raczej w precyzyjnym zdefiniowaniu za-
wodu i uœwiadomieniu pretendentom do zawodu nauczyciela jego oczywistych
aspektów. Ka¿dy nauczyciel jest wychowawc¹. Dobrym wychowawc¹ siê bywa.
A wybitny wychowawca ma naturaln¹ charyzmê, ogromny talent i poczucie misji.

I oczywiœcie kolejny dylemat: jak zapewniæ w praktyce wzglêdn¹ spójnoœæ
dzia³añ wychowawczych? Wychowywanie przecie¿ nie sk³ada siê z jednora-
zowych aktów sprawczych, ale jest to nieustaj¹cy proces formowania siê niedo-
jrza³ego cz³owieka, który wszystkie wydarzenia zbiera i wprowadza do puli,
która zatytu³owana jest „wiedza o mnie i o œwiecie”. WyobraŸmy sobie wiêc sy-
tuacjê, kiedy ka¿dy nauczyciel bêd¹c wychowawc¹ nadaje inn¹ audycjê.

Nauczanie i wychowanie to nieustaj¹cy proces komunikacji, ale nie wystarczy tu
nawet mistrzostwo w komunikacji. Niezbêdny dodatek do tego zawodu to
zwyk³e lubienie dzieci i nastawienie siê na oddanie im tego, co jest najcen-
niejsze, swego zainteresowania i czasu. A to nie jest ³atwe.

Rozwój intelektualny, psychiczny, duchowy, zdrowotny, spo³eczny, estetyczny 
i moralny w szkole dzieje siê ca³y czas, dokonuje siê w ka¿dej godzinie 
i poprzez ka¿d¹ relacjê, a tak¿e w wyniku naturalnych procesów dojrzewania –
niezale¿nych od szko³y i wysi³ków wychowawców. Szko³a mo¿e te procesy
wzmocniæ, skorygowaæ lub udaremniæ. To zale¿y od tego co siê faktycznie robi,
a nie od tego jak to nazywamy!
Cz³owiek nabywa 50% wiedzy o œwiecie do 5 roku ¿ycia. Krêgos³up moralny
dziecka ustalany jest tak¿e w okresie przed szko³¹, w ramach oddzia³ywañ domu.
Pozosta³e obszary tak¿e s¹ mocno zakotwiczone w oddzia³ywaniach pierwot-
nego œrodowiska wychowuj¹cego dziecko. ¯adne inne œrodowisko nie ustabi-
lizuje tak silnie (nieraz na ca³e ¿ycie, na dobre lub z³e) hierarchii wartoœci,
przekonañ na temat œwiata i ró¿nych jego wymiarów, tak¿e poczucia w³asnej
wartoœci i szacunku do samego siebie i innych, wrodzonej tendencji do eksplo-
racji œwiata, poznawania i rozumienia. Jaki z tego wniosek? Otrzymujemy
dziecko niejako gotowe i opieraj¹c siê na tym jakie ono (dziecko) jest, mamy 
z nim pracowaæ, aby by³o jeszcze bardziej samodzielne, odpowiedzialne, rozu-
miej¹ce siebie i innych, czyli – dojrza³e!

Jak to robiæ? Po pierwsze nale¿y pamiêtaæ, i¿ uczymy ca³ego ucznia ca³ym sob¹.
Uczymy go przez w³asny przyk³ad i jest to jedyna silna, naturalna i skuteczna
metoda oddzia³ywania! Uczymy go i wychowujemy poprzez czas, który poœwiê-
camy wychowankowi, poprzez wykazywane naturalne zainteresowanie dla jego
spraw, poprzez pomaganie i bycie z nim jeœli tego potrzebuje. Wychowujemy
dziecko tak¿e poprzez asystowaniu w jego wyborach i poszukiwaniach miejsca
w œwiecie. Ale jego miejsca, nie zaœ naszego.
Ju¿ tak jest na œwiecie, ¿e ma³o kto przyjmuje gotowe prawdy. Ka¿dy to zna 
z w³asnego ¿ycia.

ZAPAMIÊTAJ!
Ludzie nie s¹ wyciêci z papieru przepisów, rozporz¹dzeñ i podrêczników, ka¿dy
ma swoj¹ opowieœæ. Wychowywanie jest jak od³upywanie zbêdnych kawa³ków

w³asny przyk³ad
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ska³y, aby rzeŸba, która jest w œrodku ukaza³a siê w ca³ej w³asnej doskona³oœci.
Czasami materia³ jest podatny, a czasem bardzo oporny. Czasami brak nam
w³aœciwych narzêdzi i praca idzie bardzo mozolnie, a czasami wystarczy tylko
podyktowany intuicj¹ lekki ruch. Wreszcie, niektórzy obdarzeni s¹ talentem, inni
niestety nie.

Wychowanie nie dzieje siê w wypreparowanych relacjach, na przyk³ad akurat na
godzinie wychowawczej. Wychowanie rozci¹ga siê na ca³e pasma aktywnoœci
szkolnej, choæ nie znaczy to, ¿e koñczy siê w szkolnych murach.
Ka¿de dziecko potrzebuje od swoich wychowawców przede wszystkim ciep³a,
czasu, cierpliwoœci i uwa¿nego s³uchania. Wtedy wychowawca stanie siê dla
niego kimœ wa¿nym, znacz¹cym, prawdziwym autorytetem i doradc¹ ¿yciowym.
Wtedy mo¿liwe s¹ autentyczne oddzia³ywania wychowawcze wzajemnie na
siebie, bowiem od dzieci siê mo¿na stale i wiele nauczyæ. Prawdziwy
wychowawca doskonale zdaje sobie z tego sprawê, i wie, ¿e jeœli nie ma wza-
jemnego szacunku i dobrego kontaktu, powstaje dziura, przez któr¹ wlewaj¹ siê
inne propozycje wychowawcze, bo natura nie znosi pró¿ni!

I jeszcze jedna wa¿na, choæ nie tak oczywista sprawa. Wychowanek nie jest
w³asnoœci¹ wychowawcy, tak jak dziecko, które nale¿y do rodziny, ale nie jest
w³asnoœci¹ rodziców. Dziecko ma swoje prawa i obowi¹zki, gwarantuje to
Deklaracja Praw Cz³owieka, Konwencja Praw Dziecka i Konstytucja naszego
pañstwa, w której napisano i¿ ka¿dy cz³owiek ma prawo do wyboru w³asnej
drogi ¿yciowej. I w³aœnie w tym dziecko oczekuje wsparcia i pomocy.

Zastanów siê co chcesz powiedzieæ swoim wychowankom, czego nauczyæ, co
wskazaæ, aby ¿yli szlachetnie, uczciwie i piêknie!?

Czy istnieje coœ takiego jak granice partnerstwa? Czy dzieci potrzebuj¹ i chc¹,
aby doroœli byli ich partnerami? Czy nauczyciel mo¿e byæ partnerem dla ucznia?
Czy mo¿na byæ tylko trochê partnerem? Co rozumiemy przez partnerstwo?
S³owo „partner” zrobi³o siê ogromnie modne, zaczê³o funkcjonowaæ w ró¿nych
konfiguracjach spo³ecznych i... pogubi³o znaczenie! Dla wielu partnerstwo jest
równoznaczne z mówieniem sobie na „ty” i luŸnym, nieco nonszalanckim stylu
bycia..
Partnerstwo to okreœlona jakoœæ relacji miêdzy ludŸmi, bardzo zaawansowane
dojrza³e wspó³istnienie osób ca³kowicie oddzielnych, nieuzale¿nionych od siebie.
Wzajemnie nieinwazyjne, nieroszczeniowe, niepouczaj¹ce, asertywne funk-
cjonowanie. Jak z tego wynika, partnerstwo wymaga prawdziwej dojrza³oœci u obu
stron. Czy wobec tego istniej¹ granice partnerstwa?

W tym pytaniu mo¿na siê doszukaæ dwóch ciekawych problemów. Po pierwsze
mo¿na je sprowadziæ do tego, czy mo¿liwe jest partnerstwo pomiêdzy osobami
ró¿ni¹cymi siê wiekiem, wiedz¹, kompetencjami; np.: partnerstwo miêdzy nau-
czycielem i uczniami lub rodzicami i ich dzieæmi albo te¿ rodzicami i nauczycie-
lami. OdpowiedŸ brzmi: tak, jest mo¿liwe, chocia¿ mo¿e siê okazaæ zbyt trudne
lub niewykonalne dla jednego z ogniw takiej relacji, i nie mam tu na myœli wy³¹-
cznie dziecka lub uczniów. Czêsto doroœli nie s¹ w stanie sprostaæ „regulaminowi
partnerstwa”. Interesuj¹ ich jedynie wybrane aspekty partner-stwa czyli bycie
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partnerem tylko trochê, wtedy kiedy jest to dla nich wygodne! I druga sprawa –
zwi¹zana w³aœnie z przekraczaniem granic partnerstwa lub respektowaniem zaled-
wie czêœci definicji partnerstwa. Oczywiœcie wtedy ju¿ nie ma mowy o partner-
stwie. Zmiana jakoœci powoduje powo³anie innej relacji, innego zjawiska. Sprawa
jest prosta – nie mo¿na byæ partnerem tylko trochê, albo od czasu do czasu!

Czy dzieci potrzebuj¹ i chc¹, aby doroœli byli ich partnerami?
Moim zdaniem – nie! Dzieciom potrzeba ciep³ych, ¿yczliwych kontaktów 
z osobami doros³ymi ze swojego otoczenia. Potrzebuj¹ kontaktów z osobami
dobrze osadzonych w pe³nionej roli. Inaczej dochodzi do pomieszania i dezori-
entacji. Z moich doœwiadczeñ wynika, ¿e w wielu szko³ach wprowadza siê
„zasadê partnerstwa” jako atrybut luzu w kontaktach pomiêdzy uczniami 
a nauczycielem, jako oznakê zmniejszenia dystansu i swoistej „sztamy” miêdzy-
pokoleniowej. Zw³aszcza w liceach, polega to na mówieniu sobie po imieniu lub
umowie, ¿e mówimy sobie po imieniu po szkole w czasie wspólnych wypadów
na piwo. Osobiœcie jestem przeciw takiemu rozumieniu partnerstwa, a ju¿ abso-
lutnie karygodnym zjawiskiem jest wspólne picie alkoholu. Tu z kolei
pomiesza³o siê nauczycielom!

Wychowanie demokratyczne w duchu wzajemnego szacunku i równoœci, polega
na wychowaniu ku partnerstwu, na kszta³towaniu gotowoœci do spe³niania wy-
mogów takiej w³aœnie relacji. Wychowanie ku partnerstwu wymaga œwiadome-
go, m¹drego, dojrza³ego przewodnika, który jest na tyle czujny aby nie zboczyæ
na niebezpieczn¹ œcie¿kê nonszalancji wychowawczej.
Pamiêtajmy wszak¿e i¿ dla dzieci, dla dobra ich rozwoju emocjonalnego i spo-
³eczno-moralnego, wa¿niejsze od partnerstwa s¹ naturalne, tradycyjne relacje:
nauczyciela – ¿yczliwego, spolegliwego przewodnika po œwiecie wiedzy i umie-
jêtnoœci, wspieraj¹cego ucznia w pokonywaniu szczebli jego kariery edukacyj-
nej; rodzica – kochaj¹cego, troskliwego, towarzysz¹cego w codziennej wêdrów-
ce po œwiecie.

Dzieci nie rodz¹ siê przestêpcami, a tzw. osobowoœci aspo³eczne lub patologie
charakteru tylko w minimalnym procencie s¹ uwarunkowane predyspozycjami
wrodzonymi. W zasadzie na zachowanie dziecka najwiêkszy wp³yw ma model 
i klimat œrodowiska w którym realizuje siê wychowanie i przejmowanie wzorów
spo³ecznych. W zaanga¿owaniu siê w realizacjê szczytnych i piêknie zdefinio-
wanych zadañ „wychowania” w nowej, zreformowanej szkole umykaæ mo¿e
problem, który jest ¿ywo dyskutowany, a jednoczeœnie w praktyce traktowany
„po macoszemu”. Chodzi o dzieci funkcjonuj¹ce poza obszarem zainteresowa-
nia szko³y; dzieci sprawiaj¹ce tak powa¿ne problemy wychowawcze, ¿e s¹ one
odrzucone, chodzi o dzieci, których to niemal z ulg¹ szko³a siê pozbywa. Na
ca³ym œwiecie, w tym tak¿e i Polsce, mówi siê nieustaj¹co o pog³êbiaj¹cych siê
problemach z dzieæmi, które nie spe³niaj¹ spo³ecznych oczekiwañ, których tory
¿yciowe wykolejaj¹ siê i wiod¹ je ku przestêpczoœci przez takie „stacje poœred-
nie” jak: zaburzenie zachowania, konflikty szkole, wagary, agresjê, przynale¿-
noœæ do grup spo³ecznego ryzyka i tak dalej.

Badaniem tego odczuwanego w miêdzynarodowej skali powa¿nego problemu
spo³ecznego, zajêto siê w 14 krajach (m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Francji,
Belgii, Holandii, Finlandii, Szwecji, Turcji). W ka¿dym kraju za cel postawiono
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sobie zidentyfikowanie istotnych czynników sprzyjaj¹cych wystêpowaniu
zagro¿enia wykolejeniem spo³ecznym i okreœlenie skali zjawiska. W ró¿nych
krajach ró¿nie wyceniono skalê zjawiska, np. w USA uznano, i¿ 20% uczniów
jest zagro¿onych, w Kanadzie jedna trzecia uczniów, w Holandii, a¿ 40%, w
Japonii – nieco ponad dwa procent. Te rozbie¿noœci bra³y siê z tego, i¿ w ka¿dym
kraju na u¿ytek tych badañ zastosowano w³asn¹ „krajow¹” definicjê problemu 
i kryteria szacowania.

Ale nie wyniki liczbowe s¹ tu najwa¿niejsze. To, co najbardziej istotne, to
stwierdzenie i¿ nie ma czynników wystarczaj¹cych i koniecznych, których
dzia³anie wywo³uje za³amanie siê losów ¿yciowych dzieci. Nie ma jednolitej
przyczyny, choæ na pewno obiektami szczególnej troski spo³eczno-pedago-
gicznej powinni byæ uczniowie wychowuj¹cy siê w rodzinach ubogich, rodzi-
nach nieprzejawiaj¹cych zainteresowania dla dziecka, rodzinach z syndromem
bezradnoœci ¿yciowej, w obszarach ogarniêtych bezrobociem. Im wiêcej nega-
tywnych czynników oddzia³uje na dziecko, tym potencjalne zagro¿enie wzrasta.
Okreœlono tzw. efekt mno¿nikowy niekorzystnych czynników: wystêpowanie
jednego niekorzystnego czynnika niekoniecznie wywo³uje niekorzystne reakcje
(zachowania), ale kulminacja ich staje siê niebezpieczna. Przy zaistnieniu dwóch
czynników, wzrost zagro¿enia staje siê czterokrotny, dla czterech czynników –
dziesiêciokrotny!
Jeszcze bardziej istotne jest stwierdzenie, i¿ jednym z wa¿niejszych czynników
zapobiegaj¹cych wykolejeniu siê uczniów, jest zainteresowanie siê nim przez
przynajmniej jedn¹ w³aœciw¹ osobê – tak¹, która wyci¹gnie d³oñ i pomo¿e w
rekonstrukcji w³aœciwych kompetencji spo³ecznych, a praktycznie oka¿e trochê
serca i zainteresowania w prostowaniu drogi ¿yciowej dziecka i jego rodziny.

Programy i dzia³ania profilaktyczno-korekcyjne staj¹ siê istotn¹ funkcj¹ szko³y,
musz¹ staæ siê immanentnym sk³adnikiem programów wychowawczych szko³y,
w których uwzglêdniæ nale¿y uczniów o specyficznych potrzebach z domów 
o wysokim ryzyku zagro¿enia spo³ecznego lub domów z modelem bezradnoœci
spo³ecznej. Dzieci nie rodz¹ siê przestêpcami, a tzw. osobowoœci aspo³eczne lub
patologie charakteru tylko w minimalnym procencie s¹ uwarunkowane predys-
pozycjami wrodzonymi. W zasadzie na zachowanie dziecka najwiêkszy wp³yw
ma model i klimat œrodowiska w którym realizuje siê wychowanie i przej-
mowanie wzorów spo³ecznych.

ZAPAMIÊTAJ!
Ka¿dy profesjonalny wychowawca powinien nieustaj¹co mieæ w pamiêci, ¿e
jeden w³aœciwy gest mo¿e komuœ wyprostowaæ ¿ycie!

Wspó³praca i umiejêtnoœci pracy zespo³owej stanowi¹ wa¿ne wymiary kompe-
tencji spo³ecznych, obok empatii, umiejêtnoœci wp³ywania na innych, porozu-
miewania siê, ³agodzenia konfliktów, przewodzenia, katalizowania zmian 
i tworzenia wiêzi. Zastanówmy siê, które obszary szkolne powinny byæ
szczególnie silnie nasycone wspó³prac¹, wymieñmy te najwa¿niejsze.

Wspó³praca to jeden z wymiarów inteligencji emocjonalnej (EQ) uznanej 
za czynnik daleko wa¿niejszy i bardziej decyduj¹cy o powodzeniu ¿yciowym ni¿

efekt mno¿nikowy
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inteligencja intelektualna (mierzona tzw. ilorazem inteligencji IQ). Badano losy
ró¿nych ludzi, ich iloraz inteligencji, stopnie szkolne, oceny egzaminacyjne 
i póŸniejsz¹ karierê zawodow¹ i satysfakcjê w ¿yciu osobistym. Okaza³o siê, i¿
im wy¿szy EQ, tym cz³owiek osi¹ga lepsze rezultaty, zarówno w ¿yciu osobis-
tym, jak i zawodowym. IQ nie daje takich efektów. Bardzo wielu ludzi z wyso-
kim ilorazem inteligencji a s³abo rozwiniêt¹ inteligencj¹ emocjonaln¹ nie radzi³o
sobie w ¿yciu: nie awansowali, zostali zwalniani z pracy lub nie umieli takiej
pracy dla siebie znaleŸæ.

Wspó³praca i umiejêtnoœci pracy zespo³owej stanowi¹ wa¿ne wymiary kompe-
tencji spo³ecznych, obok empatii, umiejêtnoœci wp³ywania na innych, porozu-
miewania siê, ³agodzenia konfliktów, przewodzenia, katalizowania zmian 
i tworzenia wiêzi. Koszty niskiej inteligencji emocjonalnej w tym zakresie
naj³atwiej oszacowaæ analizuj¹c (z wyobraŸni¹!) zachowania ludzi, których
cechuje: brak umiejêtnoœci porozumiewania siê dostosowanego do potrzeb 
i mo¿liwoœci drugiego cz³owieka, brak ciekawoœci interpersonalnej, brak zdol-
noœci do godzenia rozbie¿nych interesów, arogancja, k³ótliwoœæ, konfliktowoœæ,
inwazyjnoœæ, dominacja, agresywnoœæ, nieumiejêtnoœæ tworzenia pozytywnych
relacji miêdzyludzkich i funkcjonowania w zespo³ach, niezdolnoœæ do tworzenia
i korzystania z kolektywnej inteligencji. We wspó³czesnym œwiecie obserwuje
siê zmierzch dzia³añ indywidualnych. O sukcesie wielu przedsiêwziêæ decyduje
wspólna myœl i wysi³ek wielu wspó³pracuj¹cych ze sob¹ ludzi. Œwiat specjali-
zacji i atomizacji wiedzy preferuje dzia³ania kolektywne. Wspó³praca to umie-
jêtnoœæ, a zatem trzeba jej siê nauczyæ; trzeba siê nauczyæ wspó³tworzenia celów
funkcjonowania danej grupy, przyjmowania ról, przyjmowania odpowie-
dzialnoœci za wspólne efekty pracy.

Pora teraz przejœæ do przedstawienie, które obszary szkolne powinny byæ
szczególnie silnie nasycone. Wspó³prac¹, wymieñmy te najwa¿niejsze: 

1) wspó³praca nauczycieli danej szko³y: w zakresie ustalania misji, wizji, celów
pracy szko³y, w tym szkolnego systemu wychowania i oceniania, ustano-
wienia i rozwoju relacji z rodzicami, tworzenie zespo³ów przedmiotowych,
form i zakresu integracji miêdzyprzedmiotowej, wspierania kariery eduka-
cyjnej ucznia, doskonalenia wewn¹trzszkolnego;

2) wspó³praca nauczycieli wszystkich szczebli edukacji: przedszkole – szko³a
podstawowa – gimnazjum – liceum i inne szko³y ponad gimnazjum – uczel-
nie wy¿sze, dla wypracowania wspólnego frontu w zakresie jakoœci edukacji,
stawianych wymagañ i tak dalej;

3) wspó³praca z rodzicami to jeszcze jeden wa¿ny wymiar kooperacji pod-
miotów zaanga¿owanych w edukacjê dziecka/ucznia. Rodzic nie jest ju¿
niemym œwiadkiem edukacji swego dziecka, ma prawo do wspó³uczest-
niczenia w szkolnych zabiegach edukacyjnych, a zw³aszcza zabiegach
wychowawczych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nowa zreformowana szko³a
dokona³a odkrycia rodzica i teraz nale¿y zidentyfikowaæ obszary i dzia³ania
odpowiednie (istotne, sensowne) dla wspó³pracy, bowiem „stara” szko³a nie
wypracowa³a wartoœciowej tradycji w tym polu;

o wspó³pracy
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4) wspó³praca uczniów na lekcjach, w czasie prac projektowych, w strukturach
szkolnych organizacji, w samorz¹dzie szkolnym. Tradycyjna szko³a preferu-
je pracê indywidualn¹, samotnicz¹. Oczywiœcie ³atwiej jest oceniæ wysi³ek 
i efekty pracy pojedynczego ucznia. Do ewaluacji pracy zbiorowej trzeba
zmieniæ perspektywê oceniania i zmieniæ przyzwyczajenia. W grupie wygry-
wa siê jak w dru¿ynie sportowej... i faktycznie lekcje wychowania fizyczne-
go s¹ najbardziej w³aœciw¹ sceneriê do nabywania, prze¿ywania i utrwalania
umiejêtnoœci wspó³pracy, wspó³wysi³ku i dochodzenia do wspólnego celu!

Spróbuj oszacowaæ w skali procentowej jak s¹ – twoim zdaniem, realizowane
wy¿ej wymienione obszary wspó³pracy?

21 RAD – ABY NIE STRACIÆ ZIMNEJ KRWI,
KIEDY SYTUACJA WYMYKA SIÊ SPOD KONTROLI

1) Przeczekaj kilka chwil. Mo¿e sami uczniowie siê uspokoj¹, gdy zauwa¿¹,
¿e ju¿ jesteœ w klasie.

2) Nie krzycz „Spokój!”. Zwróæ siê do grupy uczniów, którzy wydaj¹ siê ju¿
gotowi do lekcji. Pamiêtaj o sile ciekawoœci. Zacznij coœ cicho mówiæ do
tej grupki uczniów, a pozostali na pewno siê zainteresuj¹ co ich omija...

3) Zadaj pytanie uczniowi s³uchaj¹cemu ciê, a zakoñcz imieniem ucznia,
który jeszcze nie zainteresowa³ siê lekcj¹. Spójrz na niego i zrób kilka
kroków w jego stronê.

4) Zacznij od czegoœ, co wymaga uwagi: w³¹cz wzglêdnie cicho kasety audio
lub video.

5) Uczniowie lubi¹ byæ chwaleni – pochwal tych, którzy s³uchaj¹. Podziêkuj
im za uwagê.

6) Nie traktuj chaosu przedlekcyjnego w sposób osobisty. Te zachowania
rzadko s¹ wymierzone w nauczyciela.

7) Zak³ócenia w czasie lekcji to próba dla ciebie. Wiêkszoœæ dzieci bêdzie pil-
nie obserwowaæ jak sobie radzisz i jak siê zachowujesz.

8) Zanim zareagujesz – zapamiêtaj dobrze, w którym miejscu przerywasz
swój wyk³ad. SprawdŸ tak¿e, czy nie ma jakichœ po³¹czeñ miêdzy poja-
wianiem siê zak³óceñ na lekcji a tym co mówisz lub robisz.

9) Czasami zak³ócenia i przerywanie twojej pracy przez uczniów ma swoje
uzasadnienie. Mo¿e oznaczaæ coœ wa¿nego – sprawdŸ to!

10) Kiedy jakiœ uczeñ przeszkadza za bardzo, porozmawiaj z nim. Ale na oso-
bnoœci – nigdy nie rób z tego publicznego przedstawienia!
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11) Dla etatowych „przeszkadzaczy” miej przygotowany zestaw pytañ lub
drobnych prac do wykonania. Jeœli siê nudz¹ – niech maj¹ coœ do roboty.

12) Reguluj odleg³oœæ od uczniów, którzy przeszkadzaj¹. Zbli¿ siê bardziej do
osoby rozrabiaj¹cej. Na pewno nieco j¹ to uspokoi. Dzieci trac¹ chêæ do
rozrabiania w miarê zmniejszania siê metrów dziel¹cych je od nauczyciela.

13) Je¿eli obserwujesz du¿o zachowañ zak³ócaj¹cych prowadzenie lekcji,
spróbuj znaleŸæ przyczynê. Mo¿e to zmêczenie dzieci, jakieœ wydarzenie...
Nie staraj siê stosowaæ do regu³y „Jak zacz¹³em lekcjê to i skoñczê”. Je¿eli
coœ siê dzieje - to lepiej siê tym zajmij!

14) Jak lepiej reagowaæ na zak³ócenia na lekcji – pytaj siê innych nauczycieli,
jak sobie radz¹, obserwuj innych, poszerzaj repertuar dobrych rozwi¹zañ.

15) Aby obni¿yæ liczbê zak³óceñ na lekcji ustal wyraŸne regu³y zachowania.
Zachêæ uczniów do wspó³pracy nad takim regulaminem.

16) Dobre zachowania nagradzaj natychmiast (uœmiech, kilka mi³ych s³ów).
Pamiêtaj, aby nagradzaæ tak¿e uczniów na ogó³ k³opotliwych, jeœli akurat
uda im siê zachowaæ w³aœciwie!

17) Ma³e przewinienia uczniów przedyskutuj z nimi na prywatnym gruncie.
Czasami przeniesienie ma³ego przewinienia na forum publiczne czyni je
nieomal wystêpkiem.

18) B¹dŸ elastyczny i uwa¿ny na sygna³y nadawane przez klasê. Je¿eli coœ siê
dzieje, lepiej siê na tym skupiæ ni¿ ci¹gn¹æ lekcjê dalej mimo wszystko.

19) Je¿eli ciebie lub ucznia ponios¹ nerwy, dajcie sobie czas na och³oniêcie.
WyjdŸ z uczniem na chwilê na korytarz i spróbuj siê dowiedzieæ, czy jest
szansa, aby dane zachowanie siê ju¿ wiêcej nie powtórzy³o.

20) Aby nie pozostawiaæ klasy bez zajêcia, miej przygotowan¹ jak¹œ grê na 
10 minut.

21) Z uczniem sprawiaj¹cym k³opoty rozmawiaj zawsze na osobnoœci, staraj
siê odnaleŸæ problem dziecka, który powoduje z³e zachowanie. B¹dŸ cier-
pliwy i wnikliwy. Jak siê okazuje – prawdziwy powód trudnoœci
wychowawczych jest rozpaczliwie ukrywany pod maskami cynizmu, aro-
gancji, agresji. Oka¿ dziecku swoje zrozumienie, cierpliwoœæ, podaruj mu
swoje zainteresowanie i czas. Unikaj fiksacji wychowawczych, czyli
reagowania w sposób stereotypowy.

Nie trzeba chyba ju¿ nikogo przekonywaæ, jak pierwsze spotkanie jest wa¿ne dla
ca³okszta³tu dalszej wspó³pracy. Zachêcam, aby zastanowiæ siê nieco wczeœniej jak
wykorzystaæ prawo pierwszego wra¿enia i jak owo dobre wra¿enie zorganizowaæ.

spotkanie z klas¹
po raz pierwszy
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1) Jeœli to mo¿liwe na pierwsze spotkanie w klasie zaaran¿uj odpowiednio przes-
trzeñ klasow¹, ustaw krzes³a w krêgu lub zdecyduj, i¿ usi¹dziecie na pod³odze.

2) Przygotuj sobie du¿¹ wizytówkê z imieniem i nazwiskiem (ale naprawdê
du¿¹, na przyk³ad na kartce bloku rysunkowego).

3) Pomó¿ uczniom poznaæ swoje imiona i poznaæ siê nawzajem. Przygotuj tak¿e
dla uczniów du¿e kartki (wystarczy format A5) i kilka grubych flamastrów do
napisania imion. Przygotuj jak¹œ zabawê rozgrzewkow¹, która dobrze sortuje
grupê i jednoczeœnie stanowi pierwsze humorystyczne rozpoznanie siebie
nawzajem. Na przyk³ad zabawa w zmianê miejsc, do której wykorzystujemy
cztery (ew. dwa) k¹ty pomieszczenia lub krzes³a (o jedno mniej ni¿ jest osób).
Uczniowie (i nauczyciel) zajmuj¹ odpowiedni k¹t sali, jeœli spe³niaj¹ dane kry-
terium wylosowane z kapelusza osoby, które maj¹ rodzeñstwo – prawy k¹t,
jedynacy – lewy k¹t); osoby, które urodzi³y siê na wiosnê; które lubi¹ przed-
mioty œcis³e; które mieszkaj¹ w X; które maj¹ poczucie humoru i tak dalej.

4) Nastêpnie przejdŸ do spraw regulaminowych. W dobrej atmosferze omów
swoje oczekiwania i zasady, które uczniowie maj¹ respektowaæ. Zachêæ do
dyskusji i zaproœ uczniów do uzupe³nienia regulaminu klasy. Pamiêtaj, aby 
w regulaminie by³y prawa, obowi¹zki, nagrody, kary i przepisy specjalne. Do
tego celu mo¿esz zaproponowaæ pracê w grupach, burzê mózgów i przygo-
towywaæ uczniów do pracy w rolach (nazwy ról spisane na kartkach
losowane s¹ przez cz³onków grupy. Mo¿na powo³aæ kilka ról organiza-
cyjnych np.: „osoba pilnuj¹ca czasu”, „osoba zapisuj¹ca pomys³y”, „osoba
motywuj¹ca grupê do pracy”, „osoba relacjonuj¹ca efekty pracy grupy na
forum”, „cz³onek grupy”). Oczywiœcie nale¿y tak¿e wyjaœniæ zasady pracy
metod¹ burzy mózgów. Warto siê nieco potrudziæ, gdy¿ regulamin tworzony
wspólnie lepiej dzia³a!

5) Omów z uczniami – teraz albo na kolejnej lekcji – zasady pracy. Wyjaœnij
sk¹d uczniowie maj¹ braæ pomoce naukowe (s¹ w klasie, w bibliotece) czy
maj¹ coœ zakupiæ lub przygotowaæ sami. Poka¿ uczniom dok¹d zmierzacie na
edukacyjnej œcie¿ce. Mo¿esz omówiæ plan roczny i plany na najbli¿sze
tygodnie. Coraz modniejsze staj¹ siê tygodniowe plany pracy. Jest to bardzo
ciekawa forma uczenia odpowiedzialnoœci za efekty w³asnego uczenia siê 
i jako taka znakomita forma nabywania umiejêtnoœci uczenia siê!

6) Jako wychowawca zadbaj o przedstawienie uczniom innych nauczycieli
ucz¹cych w tej klasie. Nieco wczeœniej uzgodnij z kadr¹ nauczycielsk¹
mo¿liwie wszystkie wa¿ne zasady pracy, których maj¹ siê trzymaæ
uczniowie. Do tych najwa¿niejszych na pewno nale¿¹ zasady oceniania. Jest
niezwykle wa¿ne, aby oddzia³ywania wszystkich nauczycieli ucz¹cych 
w danej klasie by³y wzglêdnie spójne.

7) Pierwsze lekcje zacznij od sprawdzenia co uczniowie ju¿ potrafi¹, wiedz¹,
rozumiej¹. Takie rozpoznanie gotowoœci uczniów pomo¿e ci sensownie
zaplanowaæ pracê. Sprawdzian wiedzy i umiejêtnoœci wyjœciowych mo¿esz
zaprojektowaæ w formie ciekawego testu z wielokrotnym wyborem,
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uzupe³nionego o kilka zadañ aplikacyjnych (zadañ wykorzystuj¹cych posia-
dan¹ wiedzê do rozwi¹zania problemu praktycznego), zdañ niedokoñczo-
nych lub krzy¿ówki, definicji kluczowych pojêæ (w³asnymi s³owami),
u³o¿eniu zjawisk w porz¹dku chronologicznym, wyszukiwaniu b³êdów 
w podanym tekœcie i tak dalej. Prace te potraktuj jako zebranie informacji 
o „stanie rzeczy w umys³ach uczniach”, w ¿adnym wypadku nie wykorzystuj
ich do stawiania ocen!
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3.4.2. Mapa mentalna – wychowanie
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Ma³gorzata Taraszkiewicz-Kotoñska

3.5. UMIEJÊTNOŒCI
3.5.1. Komentarze

Pomyœlne rzeczy zdarzaj¹ siê, gdy s¹ zaplanowane;
niepomyœlne zdarzaj¹ siê same.

Pora¿ka nigdy nie jest koñcem, jest wskazówk¹ jak próbowaæ jeszcze raz.

Chêtnych los wiedzie, a niechêtnych wlecze.
(Seneka)

Brak umiejêtnoœci czyni cz³owieka bezradnym w ¿yciu. Umiejêtnoœci to jest to,
co najbardziej przejawia siê na co dzieñ w ¿yciu zawodowym, osobistym, pub-
licznym. Sama wiedza to stanowczo zbyt ma³o, wiedza nieuruchomiona 
w umiejêtnoœciach – nie zdaje siê na nic. Zreszt¹ wiedza nigdy nie ma charak-
teru ostatecznego, cz³owiek musi siê umieæ stale uczyæ, szukaæ, zbieraæ, anali-
zowaæ i syntetyzowaæ informacje, przek³adaæ owe informacje na komunikacjê, 
a najlepiej umieæ sprawnie siê porozumiewaæ, negocjowaæ i wspó³dzia³aæ z inny-
mi, gdy¿ we wspó³czesnym œwiecie nie ma ju¿ prawie dyscypliny do dzia³ania
samotniczego. Cz³owiek powinien dobrze rozpoznawaæ swój potencja³ rozwo-
jowy: w³asne potrzeby, obszary preferencji, zainteresowañ, zdolnoœci i talentów,
aby lepiej rozumieæ siebie, mieæ poczucie samorealizacji, satysfakcji i zad-
owolenia z ¿ycia. Wreszcie niejako metaumiejêtnoœci¹ jest kreatywnoœæ, zdol-
noœæ do zmieniania stanów œwiata na lepsze.

Talent pedagogiczny to traktowanie innych i siebie z sercem i ¿yczliwoœci¹!
To widzenie sprawy ca³oœciowo i systemowo! To ...
... umiejêtnoœæ widzenia dziecka (ucznia) w ca³oœci, nie tylko zaœ skupianie siê
na fragmentach jego funkcjonowania;
... dostrzeganie istotnych problemów, nie zaœ powierzchniowa interpretacja,
czêsto niesprawiedliwa i nieuzasadniona psychologicznie!
... umiejêtnoœæ pomaganiu dziecku w odnalezieniu jego talentów i mocnych
stron i oparcie na nich pracy dydaktycznej i wychowawczej;
... umiejêtnoœæ odpowiedniej wspó³pracy na rzecz dziecka z jego rodzicami.
... umiejêtnoœæ nawi¹zywania w³aœciwego kontaktu z rodzicami dzieci i ewen-
tualnie tak¿e udzielania dziecku w³aœciwej pomocy i wsparcia, je¿eli jego rodz-
ice nie s¹ wystarczaj¹co dojrzali i odpowiedzialni jako wychowawcy;
... umiejêtnoœæ nawi¹zania odpowiedniego kontaktu z rodzicami dzieci i pozy-
skanie ich do wspó³pracy;
... umiejêtnoœæ œwiadomego i roztropnego stawiania celów wychowawczych;
... umiejêtnoœæ zachêcania dziecka do wiary w siebie, w dobro œwiata i dobro ¿ycia;
... umiejêtnoœæ docierania do wielu istotnych aspektów funkcjonowania dziecka
(ucznia), do rozumienia jego ¿yciowej sytuacji;

opis lodówki
nie zamrozi
kostek lodu

talent
pedagogiczny
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... umiejêtnoœæ przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych na temat
postêpów dziecka (ucznia) na jego edukacyjnej œcie¿ce;
... œwiadomoœæ konsekwencji oceniania w indywidualnej historii ucznia;
... umiejêtnoœæ ustanawiania sensownych, zrozumia³ych regu³ i zasad wzajem-
nego wspó³¿ycia;
... umiejêtnoœæ ustanowienia w³aœciwej relacji miêdzy nauczycielem i uczniem;
... umiejêtnoœæ dzia³ania asertywnego, traktowania z pe³nym szacunkiem
zarówno siebie, jak i innych;
... sta³e poszukiwanie konstruktywnych rozwi¹zañ, zamiast poddawania siê
emocjom;
... umiejêtnoœæ zaanga¿owania siê, pozytywnego myœlenia, kreatywnoœci 
i wspó³pracy;
... umiejêtnoœæ sta³ej, œwiadomej refleksji nad w³asnym dzia³aniem i sta³ego
doskonalenia swego funkcjonowania.

Znakomity nauczyciel to osoba, która we w³aœciwy sposób potrafi korzystaæ ze
zdobytej i stale aktualizowanej wiedzy (nie tylko pedagogicznej), refleksji nad
w³asnym doœwiadczeniem (w tym tak¿e u¿ytecznoœci¹ i zastosowaniem posi-
adanej wiedzy), intuicji i talentu.
Najbardziej nara¿one na problemy i niepowodzenia na pocz¹tku pracy pedago-
gicznej s¹ osoby, które maj¹ rozleg³¹ wiedzê (ale g³ównie teoretyczno-postu-
latywn¹) i predyspozycje, ale brak im subtelnych technik weryfikacji rzeczywiœ-
cie zachodz¹cych zdarzeñ, refleksji i intuicji.

Nieco humorystycznie rzecz ujmuj¹c, praca w szkole, praca w klasie to praca w
warunkach znacznej niepewnoœci z bardzo niepewnymi obiektami. Ca³oœæ przy-
pomina bardziej teoriê wzglêdnoœci ni¿ zgrabne i logiczne za³o¿enia i postulaty
kolejnych wielkich idei czy trendów pedagogicznych. ¯adnego modelu, ¿adnego
postulatu nie da siê idealnie dopasowaæ do rzeczywistoœci, któr¹ przecie¿
stanowi oko³o szeœædziesiêciu mniej lub bardziej bacznie œledz¹cych ciê oczu 
i kilka/kilkanaœcie kreatywnych koncepcji na sprawdzenie „jak taki nowy
nauczyciel dzia³a?”. Znam z praktyki bardzo du¿o przyk³adów na takie¿ w³aœnie
„kreatywne” (czêsto niestety niegrzeczne lub wrêcz obraŸliwe) badanie nauczy-
cieli. Im m³odzie¿ starsza, tym pomys³y trafniej zbijaj¹ z tropu lub wrêcz zabi-
jaj¹.

Niestety przysz³y pedagog w czasie studiów nie znajdzie zajêæ, które naucz¹ go
jak sobie w takich sytuacjach radziæ: jak sobie radziæ ze stresem, jak byæ bardziej
asertywnym i refleksyjnym, jak wychodziæ ca³o z wypadków z kreatywnymi
uczniami, jak wreszcie wyjœæ ca³o z kolizji teorii z praktyk¹, tak aby wysz³o to
na dobre i wzbogaca³o doœwiadczenia, a nie zniechêca³o do porannego wstawa-
nia do szko³y. Jak¿e wa¿nym dodatkowym powodem prze¿ywanego stresu jest
brak wparcia ze strony starszych kolegów nauczycieli albo co chyba gorsze
bycie na cenzurowanym i wys³uchiwanie nie¿yczliwych komentarzy na temat
„przerostu ambicji” przy braku doœwiadczenia.

Bardzo jestem ciekawa, czy na jakichkolwiek studiach pedagogicznych w pro-
gramie nauczania s¹ poruszane problemy z obszaru tzw. soft skills, jak sprawy
wspó³pracy, sprawnej, skutecznej komunikacji, adaptacji do nowego œrodowiska
i p³ynnej, bezkolizyjnej integracji z gronem pedagogicznym, tak aby nie

znakomity
nauczyciel
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naruszyæ za bardzo norm, wartoœci i to¿samoœci zespo³u swoim wtargniêciem 
z emanuj¹cym przekonaniem, ¿e wie siê lepiej, m¹drzej, nowoczeœniej czy
bardziej innowacyjnie. Z tego co wiem, to nie za bardzo.

Tak oto mamy naszkicowane dwie grupy powodów klêski m³odych nauczycieli,
którzy przejêci pedagogicznymi postulatami i w³asn¹ misj¹ nie potrafi¹ „pogo-
dziæ” siê z rzeczywistoœci¹ szko³y i w rezultacie decyduj¹ siê na inny zawód lub
wybieraj¹ funkcjonowanie potoczne.

Nowym nauczycielom, którzy zasil¹ szeregi pedagogów ¿yczê cierpliwoœci 
i umiaru we wprowadzaniu w ¿ycie rewolucyjnych idei oraz m¹drych, ¿yczli-
wych, wspieraj¹cych ich opiekunów, i oczywiœcie wytrwa³oœci i powodzenia we
wdra¿aniu œmia³ych i szczytnych celów z poczuciem sukcesu i satysfakcji!
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3.5.2. Mapa mentalna – umiejêtnoœci
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Wiga Bednarkowa

4. OCENIANIE
4.1. ZASADY OGÓLNE

Jakie jest, a jakie mo¿e byæ szkolne ocenianie?
Czy w ogóle szkole potrzebne jest ocenianie?
To tylko pierwsze z nasuwaj¹cych siê na myœl pytañ, na które warto szukaæ
odpowiedzi (proszê zauwa¿yæ, ¿e i ja ju¿ oceniam, napisa³am bowiem: „warto
szukaæ odpowiedzi”). 
Pierwsze, to nie znaczy najprostsze pytania, mo¿e w³aœnie s¹ one najtrudniejsze,
bowiem sformu³owane na takim poziomie ogólnoœci, ¿e, aby je zrozumieæ,
wymagaj¹ ukonkretnienia, zanurzenia w mo¿liw¹ sobie do wyobra¿enia sytuacjê
¿yciow¹.

Mo¿e pokusisz siê o sformu³owanie, co to jest – wed³ug ciebie – szkolne oceni-
anie. Jeœli jesteœ osob¹ o dominuj¹cym lingwistycznym i jednoczeœnie log-
icznym typie inteligencji, to podejmiesz to zadanie, bo w twej naturze le¿y defin-
iowaæ œwiat w s³owach. Jeœli zaœ masz inteligencjê przestrzenno-wizualn¹, 
to w myœli twej powstan¹ obrazy ilustruj¹ce szkolne ocenianie.

Wystarczy byæ blisko szko³y (pracowaæ w niej, chodziæ do niej, mieæ w niej
dziecko), ¿eby odpowiedzieæ sobie na pytanie: Jakie jest szkolne ocenianie? Ale
znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jakie mo¿e byæ szkolne ocenianie? nie jest
ju¿ takie ³atwe. Opór przed zmian¹, przed nieznanym, zw³aszcza wtedy, kiedy
zmiana wymusza rezygnacjê z pewnych przywilejów, odejœcie od posiadanej
œwiadomie czy nie w³adzy, wywo³uje stres parali¿uj¹cy myœlenie twórcze, fan-
tazje, wariacje...
O! w³aœnie! Wariacje na temat szkolnego oceniania…

Zastanów siê, kiedy uczeñ cieszy siê z ocen szkolnych? Jak¹ osobowoœci¹ jest
ten zadowolony uczeñ? Czy jego zadowolenie jest radoœci¹ z tego, ¿e tak wiele
siê nauczy³ (jeœli tak, to znaczy, ¿e ocena by³a mu potrzebna do udokumentowa-
nia, uwiarygodnienia tego, co sam o sobie mniema³ czy mo¿e dopiero ocena
uprzytomni³a mu, ¿e tyle umie), czy z tego, ¿e uda³o mu siê uzyskaæ
(niekoniecznie drog¹ uczciw¹) dobr¹ ocenê?

A teraz spróbuj wyobraziæ sobie, co by odpowiedzia³ ten nieraduj¹cy siê uczeñ na
pytanie: Co mo¿na by zrobiæ dla ciebie, aby i ciebie cieszy³y oceny szkolne? Jak-
¿e wielu uczniów „zapomnia³oby jêzyka w ustach” (ci z natury nielingwistyczni),
nie umia³o/nie chcia³o wyraziæ swych ¿yczeñ, a ilu¿ w ogóle nie by³oby 
w stanie sobie wyobraziæ (a to ci nieprzestrzenni i niewizualni, którzy nie mieli
okazji wykorzystywaæ prawej pó³kuli mózgu do uczenia siê) innego oceniania 
w szkole, innego od tego, jakie by³o stosowane wobec ich rodziców, a nawet dzia-
dków. Nie³atwo jest wyobraziæ sobie ocenianie szkolne, którego oczekuje siê z ra-
doœci¹ i nadziej¹; ocenianie za inne osi¹gniêcia, nie tylko za „umienie”/posiada-
nie wiedzy, sprawnoœæ w odtwarzaniu, przypominaniu, odpowiadaniu na pytania.
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PRZYK£AD
Pierwszoklasiœci gimnazjalni pisali karn¹ (!) kartkówkê.
Polecenie brzmia³o:
Uzupe³nij zdanie: Wszechœwiat to…, w którym znajduj¹ siê gwiazdy i inne cia³a
niebieskie (zdanie dla grupy A).
Galaktyka to … gwiazd i innych cia³ niebieskich. (zdanie dla grupy B).
Jakie¿ by³o ich rozgoryczenie ju¿ na poziomie sprawdzania, jeszcze bez ocenia-
nia, ale w wyobraŸni pracowa³a wizja oceniania, niew³aœciwego oceniania!
Ci z grupy A, którzy wpisywali np.: kosmos, skupisko galaktyk, uwa¿ali, ¿e ³at-
wiejsze zadanie mia³a grupa B. Ci z grupy B uzupe³niali lukê s³owami: skupisko,
grupy i sam fakt, ¿e w tym wypadku oba rozwi¹zania by³y traktowane przez
nauczyciela jako poprawne, powodowa³ ich radoœæ.
Niezorientowanym podajê prawid³owe rozwi¹zania:
(A) przestrzeñ wype³niona materi¹, (B) skupisko.

Ocenianie szkolne ogólnie opisane jest w dokumentach okreœlaj¹cych zrefor-
mowan¹ polsk¹ szko³ê: w Rozporz¹dzeniu MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w spra-
wie podstawy programowej kszta³cenia ogólnego, czy w Rozporz¹dzeniu MEN
z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promo-
wania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 
w szko³ach publicznych. W tym ostatnim mowa jest o wysta-wianiu koñcowo-
rocznych stopni wed³ug skali 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopnie, którym kryteriów MEN nie
wyznacza, jak dawniej, jak oceny bie¿¹ce œródroczne powinny byæ ustalone 
(W. Bednarkowa: O!S³oñ przed stopniami! Os³oñ przed stopniami! O szkolnym
ocenianiu. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2000) i zapisane w statucie szko³y.

O tym, jaka ma byæ szko³a,a wiêc i stosowane w niej ocenianie mo¿na wyczytaæ 
z Konstytucji RP, a tak¿e z dokumentów o randze miêdzynarodowej, przede
wszystkim Konwencji Praw Dziecka, czy Raportu Jacques`a Delors`a dla
UNESCO z 1996 roku: (Raport dla UNESCO Miêdzynarodowej Komisji do spraw
Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem J. Delorsa: Edukacja. Jest w niej
ukryty skarb. Stowarzyszenie Oœwiatowców Polskich Wydawnictwa UNESCO,
Warszawa 1998). Wynika z nich, ¿e dziecko ma do szko³y prawo, zaœ doroœli
odpowiedzialni za rozwój dzieci maj¹ obowi¹zek stwarzaæ tak¹ szko³ê, w której
dzieci bêd¹ chcia³y siê uczyæ, która bêdzie gwarantowa³a, ¿e dzieci skorzystaj¹ 
z przys³uguj¹cego im prawa do nauki, dziêki której bêd¹ siê rozwijaæ, która bêdzie
dla nich przy-jazna. A skoro szko³a nierozerwalnie kojarzy siê ze szkolnym oceni-
aniem, ocen¹ dydaktyczn¹, to zgodnie z przys³uguj¹cym dziecku prawem ma ono
w szkole byæ oceniane tak, ¿e bêdzie chcia³o byæ oceniane. Ocenianie ma wspier-
aæ dziecko w jego rozwoju i ma mu byæ przyjazne! W tym najwiêkszy jest
ambaras, ¿eby dzieci zaakceptowa³y to, co im zgotowali nauczyciele, a ci z kolei,
¿eby szykowali takie ocenianie, które mo¿na by okreœliæ: Ludzie Ludziom!

Ocenianie wynika z okreœlonej koncepcji porz¹dku spo³ecznego, wyrasta z ludzkiej
moralnoœci, refleksyjnoœci nauczycieli, uczniów, rodziców, ludzi odpowiedzialnych
za edukacjê i z przyjêtej w danym œrodowisku postawy etycznej. (Etyk¹ nie jest dla
mnie zbiór gotowych odpowiedzi, twierdzeñ, kodów moralnych, a empatyczny, pe-
³en pokory wobec drugiego cz³owieka taki sposób podejmowania decyzji, w którym
jest miejsce na rodzenie siê w¹tpliwoœci, bud¿enie niepewnoœci, stawianie pytañ).

dokumenty
prawne
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Ocenianie szkolne jest jednak¿e specyficznym ocenianiem, powinno bowiem
informowaæ o szkolnych osi¹gniêciach.
Czego potencjalnie ucz¹cy siê mo¿e nauczyæ siê w szkole?
Jakie horyzonty rozwoju roztacza przed uczniem szko³a, konkretna lekcja?
Jakich czynnoœci, operacji ma szansê uczeñ nauczyæ siê w szkole?

Aby odpowiedzieæ na te pytania trzeba by odnieœæ siê do wizji szko³y.
Zanim jednak zosta³a okreœlona wizja szko³y, w której chciano by, ¿eby uczy³o
siê dziecko, w której chciano by pracowaæ, albo chcia³oby siê – jako ja-dziecko
– uczyæ siê, powinna byæ jasno sformu³owana misja, jak¹ szko³a ma do
spe³nienia w danym œrodowisku.
Jak¹ misjê do spe³nienia ma szko³a, w której uczysz? A jaka jest misja szko³y, 
w której uczy siê twoje (albo bliskie ci, znane ci) dziecko? Na ile misja tej konkret-
nej, znanej ci szko³y wyrasta z potrzeb œrodowiska, któremu ma s³u¿yæ, a na ile spe³-
nia wymagania stawiane jej przez akty prawne stanowi¹ce o jej istnieniu? W jakim
stopniu osobiœcie uda³o ci siê wp³yn¹æ na kszta³t tak sformu³owanej misji szko³y?

Szko³a, która ma jasno okreœlon¹ misjê do spe³nienia, nie jest zagubiona 
w dzisiejszym œwiecie – pe³nym chaotycznych, wynikaj¹cych z cywilizacyjnego
poœpiechu, posuniêæ i dzia³añ. Misja jest drogowskazem, wyidealizowan¹ drog¹,
której nale¿y siê trzymaæ, by nie utraciæ tego, co wa¿ne, wartoœciowe dla ludzi,
którym szko³a ma s³u¿yæ. Misja sprzyja rozwojowi osobistych motywacji zaan-
ga¿owanych w ¿ycie szko³y ludzi.
Dzisiaj okreœlona (wypracowana!) misja pozwala planowaæ takie jutrzejsze
zadania, które przybli¿¹ osi¹ganie tego, co bêdzie potrzebne w przysz³oœci.
Jeœli wiêc misja jest odpowiedzi¹ na pytanie: po co szko³a? to wizja tej szko³y
daje jej obraz. Wizja odpowiada na pytanie: jaka szko³a?

Wracaj¹c zaœ do tematu tego rozdzia³u – szkolnego oceniania, to misj¹ tego roz-
dzia³u jest wywo³aæ refleksjê nad odpowiednioœci¹, stosownoœci¹, etyk¹ oceny
dydaktycznej. W mapie mentalnej infromuj¹cej o zawartoœci tego rozdzia³u sta-
ra³am siê nakreœliæ wizjê w³aœciwego szkolnego oceniania, które, os³aniaj¹c ucz-
nia przed z³¹ ocen¹ dydaktyczn¹, bêdzie go mobilizowaæ do inwestowania w sie-
bie, we w³asny rozwój.

Czym i dla kogo jest ocena dydaktyczna?
Spróbuj, proszê, odpowiedzieæ sobie na to pytanie.
Czy¿, udzielaj¹c odpowiedzi, nie odczuwasz/zauwa¿asz/dociera do ciebie, ¿e nie
sposób uwolniæ siê od pewnej okreœlonej, tkwi¹cej w nas filozofii, która okreœla
nam pewien porz¹dek spo³eczny? Bo jeœli powiedzieæ, ¿e ocena dydaktyczna jest
ocen¹ wyra¿an¹ przez nauczyciela opini¹ na temat postêpów lub ich braku 
w nauce, to nieod³¹cznie takiemu ogl¹dowi towarzyszy obraz nauczyciela-
eksperta i uprzedmiotowionego ucznia – „pojemnika” na wiedzê.

Lepiej wiêc – myœlê – przeformu³owaæ pytanie. 
Zamiast: Czym jest ocena dydaktyczna? trzeba zapytaæ: Czym ocena dydak-
tyczna mog³aby byæ? Kiedy „mog³aby byæ”? Wtedy, kiedy za³o¿yæ inny
porz¹dek spo³eczny, taki, w którym dziecko z jego prawami, wynikaj¹cymi z
potrzeb i oczekiwañ, jest w centrum – jest podmiotem ucz¹cym siê. Przy takim

specyfika
szkolnego
oceniania

misja szko³y

dla kogo ocena
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za³o¿eniu nie ma nauczyciela-eksperta NAD (oceniaj¹cy) i ucznia POD (oceni-
any), s¹ – chcia³oby siê powiedzieæ – partnerzy.
Ale czy na pewno to s¹ partnerzy? 

Moim zdaniem trudno o partnerstwo, kiedy dziel¹ lata. Ka¿de pokolenie ma swe
w³asne cele, ¿e strawestujê wieszcza (propos „wieszcza”, jak s¹dzisz, czy
mo¿na, oceniaj¹c ucznia, daæ mu ocenê negatywn¹/obni¿yæ stopieñ/nie zaliczyæ
odpowiedzi wtedy, kiedy uczeñ nie bêdzie umia³ wyjaœniæ s³owa „wieszcz”?
Wrócê jeszcze do tego problemu) i wolê, zamiast o partnerstwie, mówiæ o pod-
miotowoœci. Ewaluacja Czwartej Generacji jest, jak mawia profesor Leszek
Korporowicz, zaproszeniem do rozwoju wszystkich aktorów sceny edukacyjnej.
Szko³a, mog¹c byæ scen¹ edukacyjn¹ s³u¿¹c¹ do rozwoju, na któr¹ zapraszane s¹
wszystkie podmioty, mo¿e stosowaæ tak¹ ocenê dydaktyczn¹, która bêdzie
gwarantowa³a poszanowanie ka¿dego podmiotu z osobna (cz³owieka) i jed-
noczeœnie wszystkich podmiotów razem (ludzi).

Cechy w³aœciwej oceny dydaktycznej:
1) Informuje o faktach

Ju¿ samo informowanie o… jest opini¹ o…, tzn. informujê, ¿e uczeñ:
wykona³, przeanalizowa³, przeczyta³, wyci¹gn¹³ wnioski, zaprezentowa³,
narysowa³, zwa¿y³, zmierzy³, wyliczy³, itd.…, poniewa¿ uwa¿am, ¿e: wyko-
nanie, przeanalizowanie, przeczytanie, wyci¹ganie wniosków, zaprezen-
towanie, narysowanie, zwa¿enie, zmierzenie, wyliczenie, itd.… jest czynnoœ-
ci¹, której uczeñ siê nauczy³, która wczeœniej by³a u niego nie do zaobser-
wowania, a w efekcie jego uczenia siê i wskutek zastosowania przeze mnie –
nauczyciela – takiej to a nie innej taktyki dydaktycznej jest teraz obser-
wowalna, a nawet niekiedy mierzalna! Mo¿na przecie¿ poinformowaæ, 
¿e: wykona³ 2 karmniki dla ptaków, przeanalizowa³ 4 sytuacje drogowe;
przeczyta³ 4 artyku³y prasowe w ci¹gu 20 minut; wyci¹gn¹³ wnioski z lektu-
ry owych artyku³ów i przedstawi³ je na forum; zaprezentowa³ nowego kolegê,
charakteryzuj¹c go, mówi¹c przez 4 minuty o nim, o jego ¿yciu; narysowa³ 7
ilustracji do lektury, zwa¿y³ siebie na wadze lekarskiej, zmierzy³ siebie i
kolegê, wyliczy³ wynik z mno¿enia itd.

2) Informuje o pozytywach, nie zaœ o brakach
Ocena dydaktyczna powinna informowaæ o tym, co da³o siê zaobserwowaæ 
u konkretnego ucznia, nie zaœ czego nie uda³o siê dojrzeæ. Podanie infor-macji
o tym, czego uczeñ móg³ siê nauczyæ (bo na lekcjach stwarzana mu by³a ku
temu okazja) i na tle tego spisu zakreœlenie, czego faktycznie siê nauczy³, bo
to jest zauwa¿alne, pomo¿e tym nauczycielom, którzy czuj¹ wewnêtrzn¹
potrzebê „dyrygowania” i decydowania za/w imieniu uczniów, w wyra¿eniu
ich emocji: radoœci/¿alu/smutku z tego, czego uczeñ, maj¹c takie mo¿liwoœci,
korzystaj¹c z prawa do nauki, nauczy³ siê o tyle/tylko tyle/a¿ tyle.

3) Informuje o konkretnie okreœlonych i nazwanych osi¹gniêciach szkolnych.
Od tego, jak sformu³ujemy misjê (cel) naszych kolejnych lekcji, bêdzie zale¿eæ
jakoœæ oceny dydaktycznej, któr¹ bêdziemy mogli wystawiæ/udzieliæ uczniom.

4) Uwzglêdnia w ocenie perspektywê ucz¹cego siê, jego œwiat wartoœci
Prawo ucznia do wyra¿ania opinii na temat swych osi¹gniêæ szkolnych

dobra ocena
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powinno przejawiaæ siê w jego prawie do przytaczania faktów informuj¹cych
o osi¹gniêciach jego zdaniem wa¿nych, takich, które uczeñ mo¿e odnotowy-
waæ w ramach samooceny.

5) Gwarantuje obraz procesu rozwoju (postêp czy regres) dziecka
Jeœli zgodziæ siê, ¿e ocenianie szkolne ma s³u¿yæ rozwojowi dziecka, ma
wspieraæ dziecko w rozwoju, to powinno równie¿ pokazywaæ, poprzez infor-
mowanie o kolejnych zaobserwowanych faktach, jak postêpuje edukacja ucz-
nia, na ile czynnoœci wyuczone s¹ faktycznie, to znaczy trwale a ich akcep-
tacja przez ucznia (wynikaj¹ca z wewnêtrznej motywacji do nauczenia siê
tych czynnoœci) jest na tyle silna, ¿e staj¹ siê one czynnoœciami ¿yciowymi,
wiêc funkcjonalnymi, u¿ytecznymi, po¿¹danymi w ¿yciu codziennym. 
I znów proponujê, aby przypomnieæ sobie misjê szko³y, czy w niej
sformu³owane by³o takie podejœcie dydaktyczne, dziêki któremu dziecko
bêdzie mog³o siê nauczyæ tego, co w ¿yciu jest potrzebne, czy mo¿e misj¹
szko³y jest przekazywanie m³odemu pokoleniu tego, co zdaniem doros³ych
jest warte uczenia, co by³o przydatne kiedyœ, co obros³o nimbem œwiêtoœci i
niepodwa¿alnoœci (np. s³awetne materia³y do zrealizowania, które stanowi³y
i nadal stanowi¹ program kszta³cenia).

6) Jest odpowiednio, stosownie, w³aœciwie komunikowana
Informowanie mo¿e przyjmowaæ ró¿n¹ postaæ komunikacji miêdzyludzkiej:
na wzór kontaktu miêdzy doros³ymi partnerami albo miêdzy „rodzicem”
(krytycznym/opiekuñczym) a dzieckiem. Nauczyciel wiêc, informuj¹c, daj¹c
ocenê dydaktyczn¹ w postaci informacji o pozytywnych obserwowalnych
faktach, mo¿e równie¿, wystêpuj¹c w pewnej roli, wyra¿aæ sw¹ opiniê. Na
poziomie partnerskim, przywdziewaj¹c maskê/wchodz¹c w rolê dziecka, mo-
¿e informowaæ jak dziecko – dziecko o poczynaniach/ postêpach ucznia; ale
równie¿ mo¿e to zrobiæ, jak doros³y do doros³ego, odwo³uj¹c siê do tkwi¹ce-
go w dziecku doros³ego (ka¿dy cz³owiek „nosi” w sobie swój obraz dziecka,
doros³ego, rodzica, st¹d podmiotowoœæ polega na równie powa¿nym trakto-
waniu cz³owieka i m³odego, i starego wiekiem. W koncepcji antropocentrycz-
nej, w której cz³owiek jest najwa¿niejszy, ka¿dy podmiot jest podmiotowi
równy). 

PRZYK£AD
Na lekcji, na której osob¹ aktywn¹ jest nauczyciel (bo wyk³ada, analizuje, podsu-
mowuje, wyci¹ga wnioski, itd.) niezwi¹zana z lekcj¹ aktywnoœæ ucznia jest 
w postaci oceny-uwagi odnotowywana w zeszycie/dzienniku/dzienniczku ucznia,
np.: „£ukasz zachowywa³ siê na lekcji muzyki jak dziecko”. „Albo Marcin nie
uwa¿a na lekcji”. Jakiego typu s¹ to komunikaty? Czy¿ nie brzmi¹ one tak, jakby
wypowiada³o je bezsilne, zrezygnowane dziecko? A mo¿e daje siê w nich wyczuæ
odrobinê krytycznego rodzica? Podobnie, gdy nauczyciel wzywa rodzi-ców do
szko³y, ¿¹da przyjœcia w celu omówienia incydentu… tu znów nauczyciel wys-
têpuje w roli dezaprobuj¹cego rodzica, który wyra¿a sw¹ krytyczn¹ opiniê 
o dziecku wobec jego rodziców, karc¹c ich za brak skutecznoœci wychowania, 
za brak doœæ dobrego motywowania dziecka do nauki. Jak w takich sytuacjach
przedstawia siê postaæ dziecka z jego prawem do nauki, do mi³oœci, do ¿ycia, 
do podmiotowoœci? Ono jest obiektem ocenianym „z góry” przez nauczycieli.
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ZAPAMIÊTAJ!
W³aœciwa ocena dydaktyczna wymaga takiej postawy oceniaj¹cego, która bêdzie
gwarantowaæ podmiotowe traktowanie i ucznia, i opiekuna, dla którego jest ona
przygotowywana przez nauczyciela.

Nauczyciel bêd¹cy prawdziwym refleksyjnym edukatorem bêdzie próbowa³
ró¿nych, nieur¹gaj¹cych dzieciêcemu, a przecie¿ równie cz³owieczemu poczuciu
wartoœci sposobów informowania oceny dydaktycznej. Bêdzie, korzystaj¹c 
z psychologii kognitywnej, stara³ siê w tej specyficznej komunikacji interper-
sonalnej, której przedmiotem jest informacja o efektach pracy ucznia w szkole,
uruchamiaæ pozytywne emocje, bowiem one s¹ gwarantem rozwoju, nawi¹zywa-
nia kontaktu, rodzenia siê synergii pozytywnej. Jego postawa pe³na pokory
wobec œwiata wartoœci drugiego cz³owieka powinna byæ jednak na tyle wywa-
¿ona, aby w nim samym nie wywo³ywa³a strachu, smutku, czy agresji.

PRZYK£AD
Marylka, czytaj¹c notê biograficzn¹ Adama Mickiewicza, zatrzyma³a wzrok 
i zawiesi³a g³os nad wyrazem „wieszcz”. Nauczyciel móg³by – pe³en opiekuñ-
czoœci – wyt³umaczyæ znaczenie tego s³owa, móg³by te¿, daj¹c wyraz dojrza³ego
traktowania uczennicy, przerwaæ zak³adany tok lekcji i zorganizowaæ tak sytu-
acjê dydaktyczn¹, aby uczniowie sami doszli do rozumienia s³ów: wieszcz,
wieszczyæ. Móg³by te¿, z dzieciêc¹ beztrosk¹ nie zatrzymaæ siê nad znaczeniem
tylko jednego s³owa.

O czym informowa³aby ocena dydaktyczna, jak¹ mog³aby otrzymaæ Marylka po
tej lekcji? Wszystko zale¿y od misji, jak¹ mia³a do spe³nienia ta lekcja. A jaka to
by³a misja? Otó¿ to! Dopóty, dopóki nauczyciel nie uzmys³owi sobie czynnoœci,
jakie uczeñ na jego lekcjach bêdzie móg³ kszta³ciæ/ æwiczyæ, jakich bêdzie móg³
siê nauczyæ, dopóki te czynnoœci nie bêd¹ dla ucznia na tyle interesuj¹ce, aby
mia³ wewnêtrzn¹ motywacjê do ich opanowywania, nauczyciel nie ma prawa
mówiæ, ¿e jego ocenianie szkolne jest w³aœciwe, ¿e sprzyja rozwojowi dziecka,
¿e je motywuje do dalszej pracy, do nauki. Jeœli wiêc, za³ó¿my, lekcja poœwiê-
cona Adamowi Mickiewiczowi mia³a doprowadziæ do zrozumienia roli, jak¹
odgrywa³ w czasach jak¿e odmiennych od wspó³czesnej rzeczywistoœci Polski
poeta wieszcz¹cy, to zapewne rozumienie znaczenia s³owa wieszcz jak i rozu-
mienie kontekstu historyczno-kulturowego, wyobra¿anie sobie realiów tych
odleg³ych czasów by³o znacznie wa¿niejsze ni¿ np. zapamiêtanie dat urodzenia 
i œmierci wieszcza, wydania „Sonetów”, „Pana Tadeusza”, „Dziadów”, pamiê-
tanie kolejnych w¹tków epopei (á propos: epopeja równie¿ nie nale¿y do s³ów
poznanych i zrozumianych), nazwisk bohaterów g³ównych i pobocznych,
tytu³ów wierszy. Czego wiêc mog³aby dotyczyæ ocena dydak-tyczna? To nadal
nie jest takie proste napisaæ, czego wymagaæ od ucznia, bo:

1) to korzystaj¹cy z us³ugi edukacyjnej klient powinien wymagaæ, a nie daj¹cy
us³ugê nauczyciel. Dziecko, maj¹c prawo do us³ugi edukacyjnej, powinno sta-
wiaæ wymagania nauczycielom, ale nauczyciele powinni w ucz¹cych siê
wzniecaæ potrzebê podnoszenia wymagañ, siêgania coraz wy¿ej i coraz g³êbiej;
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2) od którego ucznia czego oczekiwaæ? na jakim etapie kszta³cenia? jeœli od gim-
nazjalisty mo¿na oczekiwaæ, to przysz³emu maturzyœcie, którego nie obejmuje
ju¿ Konwencja Praw Dziecka mo¿na ju¿ na progu spo³ecznej dojrza³oœci staw-
iaæ wymagania. W tej sytuacji mo¿e warto pokusiæ siê o refleksjê, zadaj¹c sobie
pytanie: czy my – naród polski – nadal uwa¿amy, ¿e zaliczenie Adama Mickie-
wicza do trójcy wieszczów jest tak wa¿ne, ¿e dla dbania o polskoœæ powinni-
œmy wymagaæ od dojrza³ych Polaków, tj. Polaków legitymuj¹cych siê matur¹
rozumienia tego s³owa? W jakich wiêc kontaktach nale¿a³oby oczeki-
waæ/wymagaæ jego u¿ywania: w oficjalnych, jak np. egzamin maturalny, czy 
w nieoficjalnych, jak np. sytuacje na lekcjach w szkole?

3) a jeœli misj¹ tej lekcji by³o smakowanie piêkna Mickiewiczowskiego s³owa?
Jeœli celem by³o zrozumienie tekstu, doœwiadczenie jego mocy tkwi¹cej 
w odpowiednim s³owie, grze s³ów, metaforyce, u¿ytych œrodkach poetyc-
kiego obrazowania? Czy wiêc na takiej lekcji by³a w ogóle potrzebna nota
biograficzna z terminami dziœ ju¿ niefunkcjonuj¹cymi w codziennej polsz-
czyŸnie? A czy wspó³czesny ma³y Polak mo¿e siê delektowaæ poezj¹ roman-
tyczn¹, nie czuj¹c, nie mog¹c sobie wyobraziæ tamtych realiów z gryk¹,
œwierzopem, pa³aj¹c¹ rumieñcem dziêcielin¹?

PRZYK£AD
Kuba z³oœci siê, czytaj¹c Pana Tadeusza i mruczy pod nosem, ¿e nie rozumie, co
to znaczy: ³ono. Nauczyciel stara siê go uspokoiæ i proponuje, aby spokojnie
przeczyta³ jeszcze raz ca³y fragment, w którym owo ³ono wystêpuje i jeœli nadal
nie bêdzie rozumia³, ¿eby poszuka³ pomocy. Po chwili, zauwa¿aj¹c, ¿e Kuba
prosi o pomoc kole¿ankê (tê najbardziej oczytan¹ w klasie!), s³ucha jej, zwraca
siê do Kuby:
– Kubo, przy³apa³em ciê na aktywnym s³uchaniu! Brawo! Umiesz nawi¹zaæ kon-
takt z rozmówc¹, potrafisz pytaæ, a kto pyta nie b³¹dzi. Czy teraz móg³byœ objaœ-
niæ klasie, jak rozumiesz ten fragment Pana Tadeusza?
Ot i mamy konkretny przyk³ad oceny dydaktycznej wspieraj¹cej ucznia w roz-
woju! Warto by siê zastanowiæ, czy takie osi¹gniêcia ucznia by³y oczekiwane,
czy by³y sformu³owane w programie kszta³cenia, np. ¿e uczeñ potrafi: aktywnie
s³uchaæ, nawi¹zywaæ i utrzymywaæ kontakt z rozmówc¹, zadawaæ (formu³owaæ,
stawiaæ) pytania. Jeœli nauczyciel sporz¹dzi sobie listê czynnoœci, których
opanowanie przez ucznia bêdzie obserwowane, to ³atwo mu bêdzie w kolejnych
rubrykach wpisywaæ np. daty i plusiki/minusiki, które, informuj¹c o zaistnia³ych
faktach, dawa³yby obraz procesu kszta³cenia siê ucznia, (umie, umie, umie, nie
umie (!), umie, umie… – wrócê jeszcze do zagadnienia planów wyników, czy
kart obserwacyjnych).

Jeœliby uczeñ podj¹³ dzia³anie, zgodnie z sugesti¹ nauczyciela i objaœni³ rozu-
mienie przeczytanego i skonsultowanego tekstu, to nauczyciel i ten fakt móg³by
odnotowaæ w ramach oceny dydaktycznej, jeœli zaœ uczeñ nie podj¹³by tego
zadania, to zachowuj¹cy siê jak dziecko beztroski nauczyciel zbagatelizuje takie
zdarzenie, nauczyciel-krytyczny rodzic oprawi z³owrogim komentarzem tê
odmowê ucznia, albo bêdzie wymusza³ na uczniu podjêcie dzia³ania, a nauczy-
ciel podmiotowo traktuj¹cy ucz¹cego siê albo u¿yje powa¿nych argumentów,
które, przemawiaj¹c do doros³ego w uczniu, zmotywuj¹ go do podjêcia próby
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objaœniania, albo pozostawi dziecko w spokoju, odnotowuj¹c sobie, ¿e tego dnia
tej czynnoœci ono nie zaprezentowa³o, albo nie chce ujawniæ stopnia jej opa-
nowania. Jeœli zdaniem nauczyciela – nierzadko te¿ w wyniku konsultacji 
z rodzicami, pedagogiem szkolnym, samym uczniem – warto jest, aby dziecko
nauczy³o siê publicznie objaœniaæ, na ile zrozumia³o to, co przeczyta³o, to nau-
czyciel wróci w kolejnych lekcjach do tego problemu, organizuj¹c sytuacje dy-
daktyczne, które pozwol¹ dziecku nauczyæ siê tego, czego ono nie umie.

Programy kszta³cenia o charakterze spiralnym i otwartym umo¿liwiaj¹ nauczy-
cielowi tak¹ pracê dydaktyczn¹. Dlatego odejœcie od programów kszta³cenia
nastawionych na przekaz materia³u, wymaga równie¿ odejœcia od ró¿nicuj¹cej
uczniów oceny dydaktycznej uzyskiwanej ze sprawdzania pozimu wiedzy, albo
pseudosprawdzania umiejêtnoœci, kiedy de facto umiejêtnoœæ jest czynnoœci¹
nadbudowan¹ na wiedzy i brak wiedzy uniemo¿liwia uczniowi zaprezentowanie
umiejêtnoœci, np. wska¿ kolejne dop³ywy Wis³y (a mapk¹ jest go³a konturówka).
Niepamiêtanie nastêpuj¹cych po sobie nazw rzek wp³ywaj¹cych do Wis³y unie-
mo¿liwia wykonanie zadania, mimo ¿e uczeñ jest w stanie np. ponumerowaæ
kolejne nitki, przesuwaj¹c siê od Ÿród³a Wis³y do jej ujœcia, co œwiadczy³oby 
o tym, ¿e potrafi czytaæ mapê.

Przedstawiê poni¿ej propozycjê modelu obrazuj¹cego proces rozwoju ucz¹cego
siê. Jest w nim miejsce na tak¹ ocenê dydaktyczn¹, która wspiera ucz¹cego siê
w jego rozwoju.

Jak na zegarze od godz. 0.00 rozpoczyna siê pierwsza kwadra, pierwszy kwad-
rans, pierwsza æwiartka i przebiega a¿ po godz. 3.00, tak i w ¿yciu musi byæ etap
pierwszy, ¿eby po nim móg³ nast¹piæ drugi i kolejne. Nie mo¿na „przeskoczyæ”,
ani zamieniæ kolejnoœci etapów w procesie rozwoju, a ocena, jeœli ma ten rozwój
wspieraæ, równie¿ powinna byæ kompatybilna (jak by powiedzieli informatycy),
to znaczy adekwatna, przystawalna do kolejnych etapów.

program spiralny
i otwarty
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Pierwszy etap wymaga uœwiadomienia sobie tego, co siê umie, co siê wie, na
czym siê zna, co siê potrafi robiæ, w czym jest siê dobrym. Jest to etap œwiadomej
kompetencji.
Ja, maj¹cy wystawiæ ci dydaktyczn¹ ocenê nauczyciel, wierzê, ¿e Ty, Uczniu,
najlepiej wiesz, co umiesz robiæ, na czym siê znasz, co ciê zachwyca, poch³ania.
Zapewne jesteœ œwiadom swej kompetencji, dlatego powiedz mi, proszê, coœ o
sobie, zaprezentuj mi to, co s¹dzisz, ¿e umiesz. Mo¿e siê tu okazaæ, ¿e pierws-
zoklasista do szko³y podstawowej przychodzi z potrzeb¹ pochwalenia siê, ¿e
umie czytaæ, dodawaæ do dziesiêciu, odejmowaæ do 5, rysowaæ realistycznie
o³ówkiem, kredkami, malowaæ z wyobraŸni, haftowaæ, przyszywaæ guziki…, a
gimnazjalista wkracza do swej nowej szko³y ze œwiadomoœci¹ swej kompetencji
w pewnym zakresie np.: sprawnej obs³ugi komputera, innych mediów (fax, tele-
fon komórkowy, wideo, kopiarka, samochód), umiejêtnoœci sma¿enia kotletów
schabowych, gotowania roso³u, przeczytanych dziesi¹tków ksi¹¿ek o tematyce
przyrodniczej, czy romansów…
Tyle na pierwszym etapie. Tylko, czy a¿ tyle? Jak s¹dzisz, nauczycielu?

ÆWICZENIE

Zapraszam, powiedz, co Ty sob¹ reprezentujesz, na czym siê znasz, co umiesz
robiæ. Jeœli sprawia ci to k³opot, to mo¿e zacznij od tego, co lubisz robiæ.
Oczywiœcie dla potrzeb tego tekstu interesuj¹ce bêd¹ te rzeczy, które dotycz¹
szko³y, bycia nauczycielem.

Przychodzi czas na oceniaj¹cego nauczyciela.
Skoro nauczyciel ma wystawiaæ uczniom oceny, to nie powinien byæ niedoinfor-
mowanym oceniaj¹cym! Na pierwszym etapie mia³ wiêc okazjê zdiagnozowaæ
mo¿liwoœci ucznia (mog³o siê wtedy okazaæ, ¿e to nauczyciel by³ nieœwiadom
swej niekompetencji – nie wiedzia³, ¿e nie umie tego, z czym sobie sprawnie ra-
dzili jego uczniowie albo nie móg³ byæ tym stereotypowym nauczycielem nios¹-
cym ka¿dorazowo pomoc, gdy dziecko tego potrzebowa³o, bowiem problemy, na
jakie natrafili jego uczniowie, przeros³y kompetencje nauczyciela), kiedy ten za-
prezentowa³, na co go staæ, co ju¿ umie, wie. Dziêkuj¹c ucz¹cemu siê za dosta-
rczenie danych na swój temat, za uœwiadomienie oceniaj¹cemu nauczycielowi
swoich mocnych stron, zalet podmiotu ucz¹cego siê, oceniaj¹cy powinien
wywo³aæ pozytywne emocje i u siebie, i u ocenianego i w ramach drugiego etapu
– nieœwiadomej kompetencji – nieœwiadomej, ale jednak kompetencji, daæ ucz¹-
cemu siê ocenê dydaktyczn¹ za to, co on zaprezentowa³, choæ by³ nieœwiadom
tego. Jak w „przy³apaniu” Kuby, tak i tu potrzebne jest dostrze¿enie czegoœ, co
dziecko zrobi³o, co pokaza³o, ¿e umie, na czym siê zna, co opanowa³o.

Dziêki pierwszej æwiartce, która by³a czasem autoprezentacji dziecka/ ucznia
nauczyciel/oceniaj¹cy wie, co dziecko wie o sobie. Tego nie mo¿na zburzyæ
ocen¹ szkoln¹! Nast¹pi³aby bowiem synergia ujemna: negatywne emocje dziec-
ka: agresja, lêk, strach blokowa³yby, parali¿owa³y mózg i takie postêpowanie nie
sprzyja³oby rozwojowi, a destrukcji, regresowi. Jeœli nauczyciel, oceniaj¹cy
dydaktyk chce w³aœciwie oceniaæ, to bêdzie równie¿ chcia³ widzieæ coœ, za co
mo¿na dziecko pochwaliæ (choæ s³owo chwaliæ œwiadczy ju¿ o opinii, nie o infor-

I etap –
œwiadoma

kompetencja

II etap –
nieœwiadoma
kompetencja
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macji o fakcie, to jednak wyprofilowanie, „oœwietlenie” faktu wartoœciowanego
pozytywnie daje poczucie pochwa³y) - daæ w³aœciw¹ ocenê, która poinformuje o
zaobserwowanym, choæ nieuœwiadamianym fakcie. Nauczyciel dostrze¿e wiêc 
i poinformuje, ¿e zauwa¿y³, ¿e uczeñ wie (umie) coœ, o czym nie wiedzia³, ¿e to
wie (umie). Ocena dydaktyczna bêdzie noœnikiem informacji: potrafisz to, tamto
i owo… i teraz uczeñ ju¿ wie, jest œwiadom swej kompetencji. Nastêpnym
razem, prezentuj¹c siebie, bêdzie móg³ równie¿ pokazaæ siê i od tej, dot¹d mu
nieznanej strony – wykazaæ siê wiedz¹, umiejêtnoœciami, postaw¹, któr¹ ma
(której siê nauczy³, choæ niekoniecznie w szkole), która w szkole jest ceniona 
i zosta³a tam zauwa¿ona.

Ale nie pysznij siê, nie pusz, poskrom dumê i samouwielbienie, uczniu. Nauczy-
ciel jest równie¿ po to, aby (i tu np. za³amuje siê wizja partnerstwa) poinformo-
waæ dziecko o faktach œwiadcz¹cych o nieuœwiadomionej niekompetencji. Ucz¹-
cy siê nie wiedzia³, ¿e to zrobi³ nie tak, jak dot¹d robili to inni, ¿e w tym miejs-
cu pope³ni³ b³¹d wynikaj¹cy z jego elementarnej niewiedzy (¿e np. najpierw siê
mno¿y, a potem odejmuje albo, ¿e „który” piszemy przez „ó” od dawien dawna
i trzeba by siêgn¹æ g³êboko do pok³adów akademickiej wiedzy z dziedziny histo-
rii jêzyka polskiego, czy gramatyki historycznej, aby to wyt³umaczyæ), ¿e tego 
w ogóle nie zauwa¿y³, na to nie zwróci³ uwagi, ¿e nie popatrzy³ na coœ z innej
perspektywy, np. z punktu widzenia entymologa – fachowca od motyli, jêzykoz-
nawcy, w ogóle specjalisty w jakiejœ w¹skiej dziedzinie.
Pamiêtajmy jednak, ¿e ten trzeci etap musi, jeœli zale¿y nam na w³aœciwej,
wspieraj¹cej rozwój dziecka ocenie szkolnej, nast¹piæ po pierwszym i drugim.

ÆWICZENIE

Przypomnij sobie konkretne sytuacje, w których cz³owieka ocenia siê tylko z
perspektywy „trzeciej æwiartki”, to znaczy, kiedy wytyka mu siê w ocenie jego
nieœwiadom¹ niekompetencjê, np.: ale¿, kochany, ty siê mylisz, ty nawet nie zda-
jesz sobie sprawy z tego, jak bardzo siê mylisz!… niestety, nie umiesz tego zro-
biæ i w dodatku nie nie pyta³eœ, jak to zrobiæ, tobie siê wydaje, a to za ma³o,
¿eby… Nie doœæ, ¿e g³upio postêpujesz, to jeszcze nie chcesz tego przyj¹æ do
wiadomoœci! Jak tak oceniany reaguje? Zastanów siê, jaki jest stosunek
emocjonalny oceniaj¹cego do ocenianego i w jakiej relacji do siebie s¹ oba pod-
mioty (czy oceniaj¹cy cieszy siê w oczach ocenianego niek³amanym sza-
cunkiem, czy jest dla niego autorytetem, siln¹ osobowoœci¹).

Informacje niesione wraz z ocen¹ dydaktyczna na tym etapie powoduj¹, ¿e z
nieœwiadomie niekompetentnych dzieci ucz¹cy siê staj¹ siê œwiadomie niekom-
petentni, a to ju¿ kolejny etap…

Œwiadom swej niekompetencji cz³owiek mo¿e podj¹æ kroki w kierunku uczenia
siê tego, czego jest œwiadom, ¿e nie wie, nie umie, nie potrafi… osi¹gn¹æ,
wykonaæ, zrobiæ, itd., a co chcia³by wiedzieæ, umieæ… Chcieæ, to móc – maw-
iaj¹ niektórzy. Ale chcieæ, to nie zawsze móc. Mierz si³y na zamiary, ale – choæ
to pozornie z ocenianiem szkolnym niewiele ma wspólnego, to jednak napiszê –
stosuj te¿, w celu zwiêkszenia si³y, pozytywne afirmacje. Pozytywne to znaczy
takie, do których napisania u¿ywa siê jêzyka pozytywnie kreuj¹cego œwiat, czyli
bez partyku³y „nie”.

III etap –
uœwiadomienie
niekompetencji

IV etap –
œwiadomoœæ
niekompetencji



P
byæ

PP
mieæ

P P +PP 

A

D

www.dashofer.pl 51
Copyright © Verlag Dashöfer

OCENIANIE
ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NAUCZANIU I WYCHOWANIU

1) Sugestywnie czytam na g³os. a nie: nie bêdê dukaæ i zacinaæ siê przy czyta-
niu na g³os.

2) Zapamiêtam swój numer PESEL a nie: nie zapomnê swego numeru PESEL.

Co zrobiæ, aby uzyskaæ pozytywn¹ ocenê – informacjê zwrotn¹ – z opanowania
zapisanych w tych przyk³adowych dwu afirmacjach czynnoœci? W afirmacji 1).
planowan¹ do kszta³cenia czynnoœci¹ jest czytanie, w afirmacji 2) zapamiêtanie.
Czytanie jest umiejêtnoœci¹ bardzo z³o¿on¹ – nie jest ³atwo daæ receptê na
skuteczne organizowanie sytuacji dydaktycznych, których misj¹ jest umo¿liwie-
nie dzieciom nauczenia siê czytania. £atwiej jest z zapamiêtywaniem, gdy¿ s¹
potwierdzone w praktyce, sprawdzone mnemotechniki u³atwiaj¹ce zapamiêty-
wanie, zw³aszcza tak krótkich ci¹gów liczb jak w numerze PESEL. W ka¿dym
jednak razie to, za co uczeñ bêdzie uzyskiwa³ ocenê, powinno byæ, aby mia³o
wagê dydaktycznej oceny szkolnej, zaplanowane i zapisane szczegó³owo (ale nie
nazbyt szczegó³owo) w planie pracy dydaktycznej.

Proponujê przyjrzeæ siê kolejnemu zegarowi, który ma pomóc w planowaniu
dydaktycznym i ewaluacji (rozumianej jako dialog, dyskurs spo³eczny pomiêdzy
podmiotami uczestnicz¹cymi w pracy szko³y). Nazwa³am go zegarem eduka-
cyjnym:

Godzina 0.00
Nauczyciel planuje sw¹ pracê. Treœæ kszta³cenia, któr¹ opracowuje ma trzy
wymiary:
1) wynikaj¹ce z misji szko³y cele kszta³cenia (zoperacjonalizowane, tzn.

opisane czynnoœciowo – jeszcze nawi¹¿ê do tej trudnej, ale niebywale
potrzebnej w ocenie dydaktycznej umiejêtnoœci operacjonalizacji, zapisywa-
nia celów, które ma osi¹gaæ ucz¹cy siê, a nie nauczyciel);

2) planowany materia³ kszta³cenia, dziêki zastosowaniu którego ucz¹cy bêdzie
móg³ osi¹gn¹æ to, co by³o do osi¹gniêcia;

3) takie pogrupowanie, zhierarchizowanie celów, które pozwala uczniom na
podejmowanie decyzji – „Nie interesujê siê tymi zagadnieniami, wiêc
wybieram tylko poziom P – jestem w szkole, bo mam do tego prawo i… kto

zegar edukacyjny
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wie, mo¿e kiedyœ odkryjê, ¿e to, co mnie nie interesowa³o, oka¿e siê na tyle
intryguj¹ce, ¿e spróbujê osi¹gn¹æ z sukcesem cele z poziomu PP – bêdê mieæ:
wiedzê, umiejêtnoœci, których ode mnie nie oczekiwano, gdy deklarowa³em
swe desinteressment ow¹ dziedzin¹”.

Godzina 3.00
Oto i dwoje uczniów: ten z lewej jest niezainteresowany przedmiotem nauczy-
ciela, ale maj¹c prawo do nauki, powinien w szkole otrzymywaæ to, czego ocze-
kuje i co zapewni mu radoœæ z dzieciñstwa i mi³e wspomnienia ze szko³y, ale
nade wszystko na poziomie P my, doroœli, a wiêc przede wszystkim nauczyciele,
powinniœmy temu uczniowi zapewniæ zdrowy, harmonijny rozwój. Uczeñ po
prawej ju¿ od zawsze przejawia zainteresowania w tym kierunku, dlatego te¿ 
z oferty nauczyciela wybra³ poziom PP – chce siê „specjalizowaæ” w tej dziedzi-
nie. Ale i jeden i drugi uczeñ traktowali swego nauczyciela partnersko, to jest,
chcia³am powiedzieæ – z nale¿nym szacunkiem i dla nauczyciela, i dla siebie,
dlatego te¿ nie przyjêli tej oferty bezkrytycznie i bez zrozumienia, a dyskutowali
z nauczycielem. Zw³aszcza wiele emocji wzbudza³ zaproponowany podzia³ na
poziomy P i PP, jak te¿ proponowany materia³, który mia³ pomóc uczniom 
w osi¹ganiu celów ustalonych w tej niejednowymiarowej treœci kszta³cenia (jed-
nowymiarowa treœæ kszta³cenia jest wtedy, kiedy wszyscy uczniowie maj¹ np.
przeczytaæ tê sam¹ lekturê – tu nie liczy siê, podmiot ucz¹cy siê a realizacja
materia³u).

Kolejne litery oznaczone na tej tarczy symbolizuj¹ ocenianie, ale ocenianie nie
jednoosobowe, a uzgadnianie wartoœci oceny wyra¿anej przez poszczególne
zainteresowane obiektem podmioty (ewaluacja):

A – wyjaœnianie (uzgadnianie) celów kszta³cenia. G³os maj¹ potrzeby,
mo¿liwoœci i wymagania dzieci, a tak¿e oczekiwania nauczyciela. Jest to
ocena wartoœci tego, czego ucz¹cy bêd¹ mogli siê nauczyæ, wybieraj¹c
odpowiedni poziom.

D – ewaluacja jako ocena skutecznoœci, szukanie odpowiedzi na pytanie: na ile
wyniki uczniów id¹ w parze z zak³adanymi celami kszta³cenia. W tym
momencie warto powróciæ do trudnej, jak wspomnia³am, operacjonalizacji
celów.

Mo¿e lepiej by³oby nie nazywaæ tych celów kszta³cenia operacyjnymi, skoro
czêsto aby wykazaæ siê ich osi¹gniêciem cz³owiek musi wykonaæ znacznie
wiêcej operacji. Mo¿e by³oby lepiej po prostu nazwaæ te cele kszta³cenia
szczegó³owymi celami (w odró¿nieniu od celów ogólnych, które s¹
sformu³owane np. w podstawie programowej), albo jeszcze proœciej: osi¹g- niê-
ciami ucznia.

Jednak¿e w ostatnich latach w polskich szko³ach tak wiele siê opracjonalizuje, 
a raczej mówi o operacjonalizacji, ¿e udawaæ, ¿e takie terminy nie maj¹ racji bytu,
by³oby – moim zdaniem – wielce nieodpowiedzialne i niew³aœciwe. Co to jednak
jest ta czynnoœæ operacyjna? Otó¿, jeœli dziecko siêgnie po o³ówek 
i zacznie robiæ kó³ka i ró¿nego rodzaju kreski, i ktoœ doros³y, kto cieszy siê
mi³oœci¹ dziecka, dostrze¿e w tych rysunkach litery i bêdzie motywowaæ dzieciê,
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aby ono powtórzy³o to, co „napisa³o” za pierwszym razem i ono to zrobi, to znaczy,
¿e celowo powiedzie o³ówkiem tak, aby napisaæ: O, A, M, T, to takie dzia³anie
dziecka nazwiemy czynnoœci¹, czyli œwiadomym dzia³aniem. I to pisz¹ce dziecko
wcale nie musi wiedzieæ, ¿e to, co napisa³o, doroœli nazywaj¹ literami! Ale mo¿e
ono z nich utworzyæ wyrazy: MAMA, TATA, TO, TOM, TAM…

Warto sobie uzmys³owiæ, jak bardzo ocena dydaktyczna jest uzale¿niona od
opisanej w treœci kszta³cenia czynnoœci. Treœæ kszta³cenia jest bowiem tym,
czego rzeczywiœcie uczeñ bêdzie siê uczy³. Treœæ kszta³cenia i wymienione 
w niej czynnoœci do opanowania bêd¹ mia³y bezpoœredni zwi¹zek z tym, jak
bêd¹ przebiegaæ lekcje, jak uczniowie bêd¹ pracowaæ w szkole i na ile praco-waæ
bêd¹ uczniowie, a na ile nauczyciel. Jeœli np. nauczyciel napisze w swym planie:
Uczeñ zna ¿yciorys Adama Mickiewicza; potrafi wymieniæ najwa¿niejsze tytu³y
jego dzie³; przeczyta Pana Tadeusza; przeanalizuje Wielk¹ Improwizacjê 
w „Dziadach”; to jakie lekcje jawi¹ siê w wyobraŸni, na jakich lekcjach, dziêki
jakim lekcjom uczeñ bêdzie móg³ siê tego nauczyæ? Który uczeñ bêdzie siê
cieszy³ ze swych osi¹gniêæ, ¿e nauczy³ siê tego, co by³o czynnoœciowo zapisane
w treœci kszta³cenia?

Spróbujmy sobie wyobraziæ tak¹ lekcjê, w czasie której kolejni uczniowie bêd¹
odgrywaæ rolê Adama Mickiewicza w ró¿nych etapach jego ¿ycia. Oczywiœcie
odtworzenie ca³ej biografii bêdzie bardzo czasoch³onne i nieporównywalnie
wiêcej czasu lekcyjnego trzeba na to poœwiêciæ, ni¿ na odczytanie ¿yciorysu, ale
jaki z tego po¿ytek dla ucz¹cych siê? Czegó¿, dziêki takiej lekcji, mogliby siê
nauczyæ? Jak¹ ocenê dydaktyczn¹ mogliby otrzymaæ dzia³aj¹cy, wiêc ucz¹cy
siê?

Po pierwsze – w treœci kszta³cenia powinny byæ ujête takie czynnoœci ucznia,
które bêd¹ motywowaæ nauczyciela do siêgania po atrakcyjne metody organi-
zowania sytuacji dydaktycznych, a ucz¹cemu siê dadz¹ okazjê do nauczenia siê
takich czynnoœci, które nie s¹ czynnoœciami stricto intelektualnymi, a które
wynikaj¹ z potrzeb emocjonalnych np.: Uczeñ: wyszukuje z tekstu…,
wspó³pracuje: s³ucha, pyta, argumentuje, broni w³asnego zdania; w kulturalny
sposób wyra¿a emocje niezadowolenia (agresja), ¿alu (smutek), czy strachu;
potrafi okazywaæ radoœæ; czyta (tzn. rozumie to, co czyta); moduluje g³osem
prezentowane teksty: recytowane, wyg³aszane, mówione; komunikuje cia³em to,
co s³owem.

Po drugie – tak czynnoœciowo ujête cele lekcji daj¹ wiêksze mo¿liwoœci w ich
grupowaniu na dwu poziomach: P (podstawowym, gwarantuj¹cym dziecku
wywo³ywanie chêci do bycia w szkole) i PP (ponadpodstawowym, daj¹cym
satysfakcjê uczniom zainteresowanym z mo¿liwoœci powiêkszania posiadanej
wiedzy i umiejêtnoœci). Owe czynnoœci, jeœli zapisaæ je w tabelce, mog¹ pomóc,
o czym ju¿ wspomina³am, w obserwowaniu procesu rozwojowego dziecka, 
a ocena dydaktyczna mo¿e wtedy byæ narzêdziem faktograficznym:
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Wielkimi literami zapisane s¹ te czynnoœci, których oczekiwaæ mo¿na od ucznia
na poziomie PP, ale to nie wyklucza mo¿liwoœci uzyskania pozytywnej oceny
przez ucznia deklaruj¹cego brak zainteresowania polonistycznymi (czyli specja-
listycznymi) treœciami kszta³cenia na lekcjach jêzyka polskiego!. Mo¿na zreszt¹
z du¿ym prawdopodobieñstwem za³o¿yæ, ¿e po lekcji, na której uczniowie od-
grywali rolê Adama Mickiewicza, wielu z nich zapamiêta jego ¿yciorys, tytu³y
najwa¿niejszych utworów.

Do tej pory prezentowa³am próbê wyemancypowania szkolnego oceniania ze
stereotypowego postrzegania oceny dydaktycznej. Jednak¿e utrzymanie w mocy

Uczeñ

Wyszukuje tekst z...

Wspó³pracuje: s³ucha, pyta,

argumentuje broni

w³asnego zdania;

potrafi okazywaæ radoœæ; 

czyta (tzn. rozumie to,

co czyta); 

moduluje g³osem

prezentowane teksty:

recytowane, wyg³aszane,

mówione;

 

w kulturalny sposób

wyra¿a emocje

niezadowolenia (agresja),

¿alu (smutek),
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komunikuje cia³em to,

co s³owem…
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prawa koniecznoœci koñcoworocznego oceniania w skali 6-1 (bez okreœlonych
odgórnie przez MEN kryteriów zastosowania kolejnych stopni) spowodowa³o,
¿e zaproponujê nowe podejœcie w wystawianiu stopni szkolnych, bêd¹ce kon-
sekwencj¹ stosowania przez ca³y rok szkolny w³aœciwej, wiêc i nieró¿nicuj¹cej
uczniów oceny dydaktycznej. Mam jednak nadziejê, ¿e jeœli w³aœciwe ocenianie
dydaktyczne, którego celem jest wspieranie ucznia w jego rozwoju, a nie tech-
nokratyczne zape³nianie rubryk zbiurokratyzowanej dokumentacji z pracy
szko³y, zagoœci w polskich szko³ach i bêdzie przynosiæ uczniom korzyœci 
i radoœæ, to i rozporz¹dzenie o stopniach koñcoworocznych ulegnie modyfikacji,
bowiem w pañstwie demokratycznym, jak ka¿de prawo stanowione, tak i to
powinno podlegaæ ewaluacji – spo³ecznej ocenie.

A oto propozycja prze³o¿enia osi¹gniêæ szkolnych ucznia z dwu poziomów:
P i PP na szeœciostopniow¹ skalê stopni szkolnych.

Bior¹c pod uwagê dotychczasowe doœwiadczenia Polaka w zakresie oceniania
szkolnego, trzeba przyznaæ, ¿e stopniem motywuj¹cym do pracy, sprawiaj¹cym
radoœæ jest 4 – dobry, dlatego te¿ proponujê, aby 4 – dobry by³ stopniem dla ucz-
nia, który, korzystaj¹c z przys³uguj¹cego mu prawa do nauki, uczestniczy akty-
wnie w zajêciach, ale, nie deklaruj¹c zainteresowania przedmiotowymi treœcia-
mi kszta³cenia ogranicza siê do æwiczenia i osi¹gania czynnoœci wynikaj¹cych z
poziomu P – podstawowego.
Dla ucznia o zainteresowaniach z danej dziedziny przedmiotowej przeznaczam
6 – celuj¹cy, pod jednym wszak¿e warunkiem, ¿e mo¿e on uzyskaæ 6 – celuj¹cy
wtedy, kiedy równie¿ spe³ni wymagania, jakie stawiaj¹ mu koledzy w klasie,
którzy wybrali jedynie poziom P! Taki warunek oznacza, ¿e nie mo¿na „ekstern-
istycznie” zaliczaæ na ocenê celuj¹c¹ i bardzo dobr¹ (ta oznacza, ¿e uczeñ zd¹¿a
do 6 – stopnia celuj¹cego, ale jeszcze nie osi¹gn¹³ tego, co mo¿e osi¹gn¹æ – jest
w drodze po laury); pokazuj¹c, co siê ma, trzeba wpierw pokazaæ siê, to jest,
jakim siê jest w szkole. Analogicznie 3 – dostateczny dostaje ten, który zd¹¿a do
osi¹gniêcia celów opisanych czynnoœciami, które s¹ do nauczenia w czasie bycia
w szkole, tzn. na poziomie P; 2 – dopuszczaj¹cy jest sygna³em ostrzegawczym
dla refleksyjnego nauczyciela, oznacza, ¿e jeœli uczeñ nie uczy siê czynnoœci z
poziomu P, to nie korzysta z prawa do nauki. Mo¿na by wiêc zadaæ pytanie:
Dlaczego? Ale odpowiedŸ ta niewiele zmieni, znacznie bardziej op³acalne jest
szukanie (z uczniem, jego rodzicami, fachow¹ pomoc¹ psychologiczno-peda-
gogiczn¹) odpowiedzi na pytanie: Co mo¿na zrobiæ dla ciebie, ¿ebyœ móg³
funkcjonowaæ w grupie rówieœniczej? Na razie dostajesz stopieñ dopuszczaj¹cy
– 2, ale pozwól sobie pomóc!

Ocenianie dydaktyczne, o czym równie¿ warto wiedzieæ, nie jest ka¿demu
uczniowi tak samo potrzebne i nie przez wszystkich uczniów jest tak samo
odbierane. Ró¿ne ludzkie osobowoœci ró¿nie reaguj¹ na stosowanie tego tak
bardzo intymnego instrumentu do stymulacji. S¹ tacy, którzy nie boj¹ siê kryty-
ki i przyjmuj¹ j¹ bardzo serio. Bêd¹c niezale¿nymi, nie potrzebuj¹ wsparcia,
potrafi¹ odwa¿nie dbaæ o swoje interesy, albo, maj¹c rozwiniêt¹ samokrytykê, s¹
obojêtni na wszelkie oceny: tak gani¹ce, jak i chwal¹ce. Ekscentrycy s¹
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niewra¿liwi na konwenanse, ale bacznie obserwuj¹, jak ich inni oceniaj¹, nie
przejmuj¹ siê jednak ocen¹, s³uchaj¹c swego serca i rozumu. S¹ te¿ ludzie psot-
ni, nonkonformiœci, bez poczucia winy – im informacje z zakresu –
nieœwiadomej niekompetencji nie pomog¹ w planowaniu dalszego rozwoju. Ich
zupe³nym przeciwieñstwem s¹ ci, którzy bardzo prze¿ywaj¹ ocenianie, niczego
nie lekcewa¿¹; niekiedy tacy, co to lubi¹ byæ dostrzegani, s¹ podatni na sugestie,
które nios¹ oceny i spodziewaj¹ siê szczególnego traktowania, szczególnie
zale¿y im na pochwa³ach i komplementach. Niektórzy lubi¹ rywalizacjê i
porównywanie do innych, zrobi¹ wszystko, by osi¹gn¹æ dobr¹ ocenê, lubi¹
konkurowaæ, nie boj¹ siê, narzucaj¹ innym regu³y oceniania. Inni zaœ nie znosz¹
ponaglania, wszystko musz¹ zapi¹æ na ostatni guzik, d¹¿¹ do doskona³oœci,
przedk³adaj¹c samokontrolê nad ocenê zewnêtrzn¹, któr¹ siê jednak przejmuj¹,
gdy jest krytyczna i któr¹ lekcewa¿¹, gdy pochlebna. S¹ te¿ i tacy, którzy
troszcz¹ siê o to, co inni o nich myœl¹. Wol¹ znaæ (nawet z³e) opinie ni¿ nie znaæ
oceny; szanuj¹ autorytety i wystawiane przez nich oceny, czêsto ucz¹ siê i
dzia³aj¹ po to, aby w³aœnie w oczach ocenianego uzyskaæ dobr¹ ocenê. Ale s¹ i
tacy, którzy robi¹ dok³adnie tyle, ile chc¹, lub ile siê od nich wymaga i nic nadto.
Nie maj¹ autorytetów oceniaj¹ siê sami i nie lubi¹ byæ krytykowani, co nie
przeszkadza im krytycznie oceniaæ i siebie, i innych. Niektóre osobowoœci
rezygnuj¹ z w³asnych ambicji i wspó³zawodnictwa dla dobra innych, nie lubi¹
oceniaæ, zw³aszcza krytykowaæ drugich.

ÆWICZENIE

Jakim ty, oceniaj¹cy, jesteœ typem osobowoœci? Zachêcam, sprawdŸ siê. 
A jakimi ludŸmi s¹ twoi ucz¹cy siê oceniani?

(J.M.Oldham, L.B.Morris: Twój psychologiczny autoportret. Dlaczego czujesz,
kochasz, myœlisz, dzia³asz w³aœnie tak? Wyd. Jacek Santorski & Co, 1997.
W.Bednarkowa: O!S³oñ przed stopniami! Os³oñ przed stopniami! O szkolnym
ocenianiu. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2000.)
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Ma³gorzata Taraszkiewicz-Kotoñska

4.2. POZIOMY INFORMACJI W OCENIANIU

Ocenianie to najbardziej krytyczny moment procesu uczenia siê! 
Wa¿n¹ rzecz¹ podczas wydawania oceny jest umiejêtnoœæ formu³owania oceny 
i transmitowania jej na odpowiedni poziom osobowoœci (korzystam tu z modelu
„logicznych poziomów zmian” Roberta Diltsa).

Oto przyk³ady poziomów w ró¿nych komunikatach s³ownych:

1) Poziom To¿samoœci: to uogólnione informacje na temat osoby lub samego
siebie:
a) Jesteœ dobrym uczniem... Jesteœ œwietny...
b) Jesteœ ogólnie s³aby... Jesteœ leniwy...

2) Poziom Przekonañ: du¿o na ten temat pisaliœmy w czêœci „Komunikacja
miêdzyludzka”. To poziom formu³owania opinii na temat, tego w co wierzy-
my, ¿e tak jest:
a) Wierzê, ¿e siê nauczysz... Na pewno bêdziesz to potrafi³ zrobiæ... 
b) Nic z ciebie nie bêdzie ... Nigdy siê tego nie nauczysz...

3) Poziom Zdolnoœci: dowiadujemy siê (uczymy), co umiemy, co potrafimy zro-
biæ:
a) Potrafisz œwietnie pisaæ... Jeszcze tego nie umiesz...
b) Nie bierz siê za to, nawet nie próbuj... lepiej idŸ do „zawodówki”;

4) Poziom Zachowañ: informacje dotycz¹ce pojedynczych zachowañ, elemen-
tów dzia³ania:
a) To ci siê teraz nie uda³o... Powtórzmy to, zrób tak i tak...
b) Kompletnie Ÿle to robisz... Nie tak... Naucz siê wreszcie...

5) Poziom Otoczenia: tu zawieraj¹ siê informacje na temat warunków
œrodowiska, w którym jesteœmy:
a) Jak piszesz wypracowanie, to zadbaj o dobre warunki do koncentracji;
b) W takich warunkach, nie da siê pracowaæ! Wy³¹cz tê muzykê;

ZAPAMIÊTAJ!
Uwagi (oceny) mog¹ dotyczyæ wielu poziomów, ale, jak widaæ tak¿e na przyk³a-
dach wy¿ej, mog¹ nieœæ ³adunek pozytywny i negatywny; zachêcaj¹cy lub znie-
chêcaj¹cy, „odcinaj¹cy” nas od wysi³ku, zrozumienia, dalszych prób.

Oto inne przyk³ady sformu³owañ, podobnie jak wy¿ej
a) to oceny i uwagi konstruktywne;
b) to oceny i uwagi destruktywne.
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Podkreœlenia wskazuj¹ identyfikator poziomu informacji!
1) Poziom Zachowania:

a) Ewo, jeœli chcesz prawid³owo przeskoczyæ przez koz³a, mocniej siê wybij
tu¿ przed skokiem.
(Ewa dostaje wskazówki co ma zrobiæ, aby wykonaæ pewne zadanie).

b) No i znowu Ÿle skoczy³aœ!
(Ewa dostaje reprymendê w ma³o przyjemnej formie, która raczej obni¿a
motywacjê do dalszych prób).

2) Poziom Umiejêtnoœci, Kompetencji i Mo¿liwoœci: 
a) Ewo, mo¿esz wykonaæ ten skok bardzo dobrze, tylko mocniej siê wybij.

(Ewa s³yszy zapewnienie o swoich mo¿liwoœciach i konkretn¹ radê co ma
zrobiæ).

b) Jak mo¿esz nie wykonaæ tak prostego æwiczenia! Ty nic nie potrafisz!
(Ewa s³yszy ironiczne podsumowanie swoich zmagañ z koz³em i uwagê 
o charakterze generalizacji „nic nie potrafisz”. Prawdopodobnie na zawsze
zapamiêta, ¿e nienawidzi koz³a).

3) Poziom Przekonañ i Wartoœci: 
a) Ewo, uwierz mi, ¿e to jest doœæ ³atwe æwiczenie i na pewno jesteœ w stanie

wykonaæ ten skok. Spróbuj jeszcze raz.
(Ewa s³yszy zapewnienia zachêcaj¹ce do podjêcia kolejnej próby, czuje, 
¿e nauczyciel w ni¹ wierzy).

b) Och, moja droga, sport nie jest dla ciebie!
(Ewa ju¿ wie, w czym jest kiepska).

4) Poziom To¿samoœci: 
a) Ewo, jesteœ bardzo sprawna fizycznie, tylko za s³abo siê odbijasz przed

skokiem.
(Ewa s³yszy pochwa³ê odnosz¹ siê do to¿samoœci i uwagê koryguj¹c¹
konkretne zachowanie).

b) Przestañ ju¿ próbowaæ, ruszasz siê jak s³oñ! Gimnastyczka to z ciebie
¿adna!
(Ewa ma na pewno dosyæ i nauczyciela, i koz³a, i podejmowania jakichkol-
wiek wysi³ków – nara¿ona zapewne w wyniku tej uwagi na œmiech innych
uczniów).

Myœlê, ¿e po tej ma³ej próbce ³atwo jest zrozumieæ na czym polega ró¿nica 
w formu³owaniu uwag odnosz¹cych siê do okreœlonego poziomu. Prawdopodo-
bnie widaæ te¿ w co mog¹ ugodziæ strza³y niedobrej, zgeneralizowanej krytyki.

Pamiêtajmy: Littera docet, littera nocet, czyli s³owo uczy, s³owo niszczy.

Uwagi powinny byæ adresowane do adekwatnego poziomu:
1) pozytywne – mog¹ byæ adresowane do wszystkich poziomów; im wy¿ej tym

lepiej – tym silniej dzia³aj¹.
„Jesteœ œwietnym nauczycielem” – poziom to¿samoœci;
„Obserwujê u ciebie tyle talentu pedagogicznego” – poziom umiejêtnoœci;

2) negatywne – powinny byæ adresowane do poziomu, który umo¿liwia kory-
gowanie, czyli poziomu zachowañ i wykonania.
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„Spróbuj zwracaæ wiêksz¹ uwagê na wykonywane gesty. Kiedy mówisz,
wykonujesz du¿o ruchów, poprawiasz stale okulary i bawisz siê w³osami” –
poziom zachowania.

Po czym mo¿na poznaæ, na jakim poziomie sformu³owany jest dany komunikat?
Jednym ze sposobów jest s³uchanie jakich dok³adnie s³ów u¿ywaj¹ ludzie, kiedy
mówi¹ i zwracanie uwagi, na jakie s³owa k³ad¹ akcent.

1) To¿samoœæ: My nie mo¿emy tego wykonaæ tutaj.
2) Przekonania: My nie mo¿emy tego wykonaæ tutaj.
3) Zdolnoœci: My nie mo¿emy tego wykonaæ tutaj.
4) Zachowanie: My nie mo¿emy tego wykonaæ tutaj.
5) Otoczenie: My nie mo¿emy tego wykonaæ tutaj.

1) To¿samoœæ: Jestem kiepski z matematyki. 
2) Przekonanie: Nigdy siê tego nie nauczê! 
3) Zdolnoœci: Nie potrafiê tego zrobiæ... Nie mam zdolnoœci matematycznych...
4) Zachowanie: Nie wiem jak rozwi¹zaæ to zadanie...
5) Otoczenia: Tutaj nie mogê siê skupiæ...

WyobraŸ sobie, ¿e uczeñ mówi: „Nie umiem rozwi¹zaæ zadania”. Nauczyciel
mo¿e zareagowaæ: „Czego dok³adnie w tym zadaniu nie umiesz zrobiæ?”.
Pytanie to przesuwa akcent z „niemo¿noœci” na „zachowania”, co otwiera mo¿li-
woœci zmiany zw³aszcza wtedy, kiedy uczeñ otrzyma dok³adne wskazówki doty-
cz¹ce w³aœnie tego poziomu zachowania.

Zachowania mog¹ byæ zmienione, a umiejêtnoœci przyswojone. Oznacza to, ¿e
jest pewna nadzieja, a tam gdzie jest nadzieja, ludzie podejmuj¹ dzia³ania.
Stwierdzenia odnosz¹ce siê do to¿samoœci „przyczepiaj¹ siê” do cz³owieka, nier-
az na ca³e ¿ycie. Zacznijmy od nauczenia siê trafnego okreœlania poziomu,
którego dotyczy wypowiedŸ danej osoby (lub wypowiedzi w³asnej)! Poziomy
informacji s¹ dobrym narzêdziem identyfikuj¹cym lokalizacjê problemu.
Bêdziemy jeszcze o tym pisaæ.

ZAPAMIÊTAJ!
Je¿eli wypowiadasz siê pozytywnie o kimœ lub o sobie, zrób to na poziomie
to¿samoœci, np.: „Jesteœ œwietn¹ nauczycielk¹”. Je¿eli masz dla kogoœ nega-
tywn¹ informacjê, zrób to na poziomie zachowania: „Spróbuj nieco obni¿yæ
g³os” (zamiast „Jesteœ taka piskliwa”).

Ka¿da decyzja otwiera inne mo¿liwoœci. Zdecyduj siê na inne traktowanie
uczniów, na takie, które nie krzywdzi. Dobra informacja zwrotna to informacja
nios¹ca propozycje do ewentualnej zmiany. Jako fachowiec od komunikacji
musisz „wiedzieæ, gdzie stukn¹æ”, aby wywo³aæ odpowiednie zmiany i zachêciæ
do dalszego uczenia siê.
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4.3. OCENIANIE: PROBLEM CZY PROCES

Ocenianie to najbardziej krytyczny moment procesu uczenia siê! 
Doœwiadczenia biograficzne nieomal ka¿dego z nas wp³ywaj¹ na to, ¿e ma³o kto
lubi byæ oceniany, a sytuacja oceniana przypominana jest jako przykra, trudna,
na ogó³ ma³o konstruktywna i ... niesprawiedliwa. 
Wielu z nas, nauczycieli uwa¿a ocenianie za immanentn¹ cechê szko³y i absolutnie
nie wyobra¿a sobie szko³y „bez ocen”. Nie wyobra¿a sobie tak¿e strategii naucza-
nia bez „wy³apywania b³êdów” lub przy³apywania ucznia na b³êdach.
Taka jest praktyka, taka jest tradycja. 
Niestety raczej koncentrujemy siê na tym co jest zrobione lub powiedziane Ÿle
(niew³aœciwie), ani¿eli na tym co jest zrobione lub powiedziane dobrze.
Uczniowie boj¹ siê klasówek, boj¹ siê odpowiadaæ – poniewa¿ (œwiadomie lub
nie) czuj¹, ¿e nauczyciel, jak perfekcyjny skaner, zaraz odnajdzie ich „obszar
niepewny” i usidli miern¹ ocen¹. A nikt nie lubi dowiadywaæ siê, ¿e jest s³aby,
mierny, nic nie wie... Ocenianie (w takim w³aœnie wydaniu) sprawia, ¿e znaczna
czêœæ uczniów „nie kocha szko³y”, a 12-13 lat pobytu w murach szko³y wspom-
ina jako czas „krwi, potu i ³ez”. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e jest to dobre przygo-
towanie do ¿ycia, zw³aszcza ci, którzy maj¹ przekonanie, ¿e „¿ycie to d¿ungla 
i nale¿y od najwczeœniejszych lat szlifowaæ strategie przetrwania” – im radzê
aby zaczêli siê leczyæ.
Ale wielu rozs¹dnych ludzi myœli inaczej...

Uczniowie, przechodz¹c przez tradycyjny system oceniania, coraz dok³adniej
wiedz¹ w czym s¹ s³abi, czego nie potrafi¹, czego siê nigdy nie naucz¹ i do czego
siê nie nadaj¹... Niektórzy pamiêtaj¹ to przez ca³e ¿ycie i nigdy nie napisz¹ listu
(bo nie umiem dobrze pisaæ), nie narysuj¹ kwiatka (bo nie potrafiê rysowaæ), nie
pójd¹ na ¿aden kurs (bo przecie¿ ja nie umiem siê uczyæ i jestem ma³o inteligent-
ny). Przekonania te i tym podobne na temat samego siebie, zakresu i poziomu
swych zdolnoœci, mo¿liwoœci, inteligencji – przekonania tak bardzo blokuj¹ce
rozwój, to jeden z najwa¿niejszych negatywnych efektów tradycyjnego sposobu
oceniania.

Kolejny wa¿ny dla ¿ycia efekt takiego sposobu oceniania polega na utrwalaniu
zewnêtrznej orientacji przy ocenianiu jakoœci wykonania przez siebie okreœlonego
zadania i bezradnoœci wobec samooceny. (To ktoœ inny wie, kiedy jest coœ wyko-
nane w³aœciwie i to ktoœ inny zna kryteria dobrego wykonania - nie mnie o tym
s¹dziæ). Zjawisko wyuczonej bezradnoœci poznawczej i emocjonalnej (dobrze
opisane w literaturze i prawdopodobnie powszechnie znane) ilustruje efekty
tradycyjnych dzia³añ, tradycyjnych sposobów oceniania wy³apuj¹cych b³êdy 
i niewiedzê ucznia przy braku mo¿liwoœci rozpoznania przez ucznia regu³, zasad,
kryteriów. Z zas³yszenia wiem, ¿e czêst¹ praktyk¹ jest odmowa wyjaœnienia
uczniowi lub rodzicowi, dlaczego nauczyciel postawi³ taki s³aby stopieñ? I – co
bardziej dziwi – w ogóle odmowa poinformowania ucznia jaki stopieñ otrzyma³!

przekonanie
blokuj¹ce rozwój

zewnêtrzna 
orientacja
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Uczeñ powinien dostaæ klarowne narzêdzia kontroli procesu w³asnego uczenia
siê, aby nie czu³ siê jak na polu minowym lub u lekarza, który mu ka¿e natych-
miast poprawiæ funkcjonowanie trzustki.

Projektuj¹c nowy system oceniania spróbujcie myœleæ jak dobry lekarz, który
stawia diagnozê stanu, wyjaœnia sposoby leczenia oraz wystawia receptê, na
której umieszcza leki i zalecane sposoby ich za¿ywania, a potem sprawdza co
jakiœ czas stan swojego pacjenta i ... cieszy siê jego zdrowiem, nie zaœ chorob¹!

ZAPAMIÊTAJ!
Ocenianie to krytyczny moment procesu uczenia siê. Tak¿e dlatego, ¿e jak na
polu minowym, ³atwo tu wpaœæ w pu³apki w³asnych preferencji i niesprawiedli-
wie oszacowaæ wytwory ucznia, który mo¿e mieæ inne strategie uczenia siê i
odmienne od nauczyciela preferencje neurologiczne.

Na jednym z warsztatów zada³am pytanie: dlaczego nauczyciele geografii
uwa¿aj¹, ¿e ich przedmiot jest najwa¿niejszy? OdpowiedŸ by³a szybka i prosta: bo
oni kochaj¹ geografiê. I to jest pierwsza podstawowa ró¿nica. Ka¿dy kocha coœ
innego. Jedni geografiê, inni matematykê, a inni jêzyk polski. Prawdopodobnie ma
to zwi¹zek z rodzajem inteligencji, która kszta³tuje te¿ nasze zainteresowania (lub
s¹ to istotne korelacje). Tak wiêc rodzaj inteligencji mo¿e byæ wa¿nym filtrem per-
cepcyjnym.  Kolejne filtry stanowi¹ osobiste preferencje sensoryczne. Ludzie siê
ró¿ni¹ w taki sposób, ¿e jedni s¹ bardziej wzrokowcami (typ wizualny), inni
s³uchowcami (typ audytywny), a inni – odbieraj¹ œwiat przez zmys³y smaku,
wêchu, zapachu lub ruch i uczucia (typ kinestetyczny). Ka¿dy typ ró¿ni sposób
zachowania, dobór s³ów i zwrotów, inny sposób referowania otaczaj¹cej  rzeczy-
wistoœci. Ludzi ró¿ni preferowany styl uczenia siê (teoretyczny, refleksyjny, prag-
matyczny i aplikacyjny) oraz metaprogramy, czyli pewne specyficzne wzory
dzia³ania. Do najwa¿niejszych metaprogramów nale¿¹ te, które okreœlaj¹ (1)
kierunek motywacji (od – unikanie czy do – d¹¿enie), (2) preferencje co do obrazu
(zainteresowanie dla detalu – szczegó³owoœæ czy zainteresowanie ca³oœci¹ – ogól-
noœæ), (3) orientacja czasowa (zainteresowanie bardziej przesz³oœci¹, teraŸniejs-
zoœci¹ czy przysz³oœci¹), (4) zainteresowanie dla wybranych elementów rzeczy-
wistoœci: ludzi, miejsc, rzeczy, dzia³añ, informacji lub czasu. Na mapie œwiata
ka¿dy z nas ma tak¿e swoje preferowane przekonania i wartoœci, które s¹ efektem
oddzia³ywañ wychowawczych domu, wp³ywu mass mediów i mody, osobistych
doœwiadczeñ, przekazów kulturowych i subkulturowych.
Nauczyciel powinien sprawnie diagnozowaæ potencja³ uczniów preferencje neu-
rologiczne uczniów, poniewa¿ tylko to uchroni go od pope³niania b³êdu
podobieñstwa i niesprawiedliwego selekcjonowania (niskimi ocenami) uczniów,
którzy reprezentuj¹ odmienne od niego samego typy, uchroni go te¿ (a zw³aszcza
uczniów) od charakterystycznych kolizji edukacyjnych rozgrywaj¹cych siê w
przestrzeni preferencji neurologicznych. 

Z literatury oraz doœwiadczeñ grupy nauczycieli, którzy opanowali diagnostykê
edukacyjn¹ w tym wzglêdzie, wynika, ¿e takie podejœcie zmienia radykalnie
atmosferê oceniania i klimat emocjonalny w klasie. Lepsze rozumienie siebie
(swoich osobistych preferencji) oraz umiejêtnoœæ zdiagnozowania uczniów istotnie
zmniejsza nasilenie tzw. trudnoœci dydaktycznych i trudnoœci wychowawczych.

preferencje 
a ocenianie

b³¹d
podobieñstwa
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4.4. NAJCZÊTSZE B£ÊDY PODCZAS OCENIANIA

Uczniom wygl¹daj¹cym „gorzej” lub „inaczej”, oczywiœcie w przekonaniu nau-
czyciela, przypisuje siê ni¿sze kompetencje intelektualne, z³e intencje, spostrze-
ga siê go w gorszym œwietle. Gorzej s¹ oceniani uczniowie zachowuj¹cy siê
ekstrawagancko, z wadami wymowy lub pewnymi defektami wygl¹du, tak¿e 
z rodzin o niskim statusie materialnym. Szczególnym przypadkiem jest atrybuc-
ja totalna: kiedy z³a opinia o uczniu jednego nauczyciela wp³ywa na decyzje 
o ocenianiu tego ucznia przez nauczycieli innych przedmiotów.

Uczeñ sklasyfikowany jako „lepszy” lub „gorszy” jest stale widziany jako „lep-
szy” lub „gorszy” z konsekwencj¹ takiego oceniania jego pracy. W efekcie pow-
staje klasyczna sytuacja tzw. „jechania na opinii”. Dla ucznia dobrego z psycho-
logicznego punktu widzenia jest to oczywiœcie sytuacja komfortowa. Dla ucznia
s³abszego jest to sytuacja patowa, bez wyjœcia, produkuj¹ca tzw. wyuczon¹
bezradnoœæ. Czasem dopiero zmiana nauczyciela lub szko³y daje szansê
uczniowi, aby zmieniæ swoj¹ sytuacjê.

Jest to efekt braku standardów i efekt relatywizmu w ocenianiu. Znane s¹ bada-
nia, gdzie ta sama praca, tego samego ucznia, zosta³a oceniona z wykorzys-
taniem pe³nego spectrum mo¿liwoœci od oceny „miernej”, z komentarzem:
„praca beznadziejna”. Do oceny „wybitnej”, z komentarzem „praca wyj¹tkowa,
niezwykle oryginalna i dojrza³a”. (To s¹ fakty: potwierdzam to, niestety,
w³asnym doœwiadczeniem. Poniewa¿ piszê wiele wypracowañ znajomym
dzieciom, a te siê czasem nimi „wymieniaj¹”, zdarza siê czêsto, ¿e za tê sam¹
pracê dostajê kilka sprzecznych ocen).

Uczniowie „lepsi” maj¹ wiêcej czasu na odpowiedŸ, ich niepe³ne wypowiedzi s¹
traktowane jako intelektualny namys³ i poszukiwanie, otrzymuj¹ wskazówki
naprowadzaj¹ce. Od uczniów gorszych oczekuje siê b³yskawicznej odpowiedzi,
w doskona³ym brzmieniu. Maj¹ niewielkie szanse na otrzymanie podpowiedzi 
i pomocy.

Kiedy zadania na czas s¹ jedyn¹ form¹ weryfikacji wiedzy, trudno to oceniæ
inaczej ni¿ zajêcie og³upiaj¹ce i preferuj¹ce tylko osoby bardzo odporne na stres. 

Im lepiej znam i lubiê dane dziecko, tym lepiej je oceniam – znajduj¹ korzyst-
niejsze dla niego argumenty, powiêkszam granice tolerancji.

Bardziej podkreœlane jest to, czego uczeñ nie umie/nie potrafi ni¿ akcentowane
to, co potrafi, w czym jest dobry i co mo¿e jeszcze ulepszyæ. 
W tradycyjnym stanie rzeczy uczeñ coraz dok³adniej wie, czego nie umie/nie
potrafi, coraz lepiej zdaje sobie sprawê, w czym jest z³y; natomiast doœæ s³abo
orientuje siê w czym jest dobry! Ponadto uczeñ rzadko jest informowany, jak ma
poprawiæ swoje braki. Bo przecie¿ rada typu „ucz siê wiêcej” niewiele mu
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pomo¿e! Prawdopodobnie te sytuacje ucz¹ nas przekonañ na temat naszych
mo¿liwoœci, umiejêtnoœci (lub co gorsza – ich braku) na ca³e ¿ycie. Wp³ywaj¹ te¿
na samoocenê i poczucie w³asnej wartoœci. 

Nauczanie np. w³asnego stylu uczenia siê, w³asnego obrazu œwiata (s³ynne ju¿
gombrowiczowskie namawianie do kochania S³owackiego). Szczególnym przy-
padkiem jest oczekiwanie, ¿e np. prace ucznia bêd¹ mia³y postaæ, jak¹ nauczy-
ciel „ma w g³owie”, czyli nie ujawnianie oczekiwanych kryteriów.
Nawiasem mówi¹c, uczniowie z czasem znakomicie sobie radz¹ w odgadywaniu
czego od nich oczekuje nauczyciel i wykonuj¹ czêsto prace „pod niego”. Byæ
mo¿e rozwija to nieco kreatywnoœæ myœlenia, ale z drugiej strony proces uczenia
siê to nie partyzantka i uczeñ powinien jednak wiedzieæ czego nauczyciel
spodziewa siê i co nale¿y zrobiæ aby on (uczeñ) uzyska³ dobr¹ ocenê. 

Jaki jest twój „ulubiony” b³¹d? Jak siê czuj¹ uczniowie oceniani przez ciebie?
Czy twoja ocena ma charakter prawid³owej informacji zwrotnej?
Czy uczniowie zgadzaj¹ siê z twoimi ocenami?
Czy sam chcia³byœ byœ tak oceniany, jak oceniasz swoich uczniów?

Czy pamiêtasz o magicznej roli pochwa³y, ¿yczliwoœci i zainteresowania. 
Ocenianie oparte o te wymiary ma zupe³nie inny wymiar psychologiczny.
Przemyœl to – zastanów siê: co dzia³a na ciebie najbardziej?
Co ciebie najbardziej motywuje do pracy?

Jak mo¿na wykorzystaæ w³asne doœwiadczenia do zmiany nawyku oceniania 
w stylu Inkwizytora Przy³apuj¹cego na B³êdach, na rzecz Spolegliwego Prze-
wodnika po Œwiecie? Spróbuj wejœæ w rolê obu postaci i przemyœleæ sytuacjê
oceniania z tych dwóch punktów widzenia?
Co jest w polu widzenia i dzia³ania Inkwizytora?
A co w polu widzenia Spolegliwego Przewodnika?
Byæ mo¿e uda ci siê wymyœliæ jeszcze inne charakterystyczne role przyjmowane
przez nauczycieli podczas oceniania, a potem zdiagnozowaæ ich sposób
widzenia œwiata, przekonania i wartoœci. Mo¿e to byæ ciekawa i pouczaj¹ca
zabawa. Prawdopodobnie tak¿e przekonacie siê, i¿ ka¿da decyzja otwiera inne
mo¿liwoœci!

narzucanie
w³asnych 

preferencji
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Ma³y test. Trochê humoru nigdy nie zawadzi...

Oto klasyfikacja nauczycieli, której dokona³am na podstawie opowieœci szkol-
nych moich znajomych uczniów z warszawskich szkó³ ogólnokszta³c¹cych.

1. „Nauczyciel – Filozof” 
Narracja: Wiem, ¿e nic nie wiesz... 

2. „Nauczyciel – Roentgen”
Narracja: Widzê, ¿e nic nie wiesz! 

3. „Nauczyciel – Prognostyk”
Narracja: Do niczego siê nie nadajecie. Zobaczycie, skoñczycie na bruku!
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4. „Nauczyciel – Pesymista”
Narracja: I tak siê tego nie nauczysz.

5. „Nauczyciel – Inkwizytor”
Narracja: No widzisz, a jednak nie umiesz! Z³apa³em ciê.

6. „Nauczyciel – Genera³ (lizator)”
Narracja: Twój brat by³ kiepski z historii, wiêc ty te¿ nie dasz sobie u mnie rady.
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7. „Nauczyciel – Encyklopedysta”
Narracja: Zmieniasz kolejnoœæ wyrazów. Przeczytaj jeszcze raz tê definicjê.

8. „Nauczyciel – Esteta”
Narracja: Cz³owiek, który tak wygl¹da, w ogóle nie powinien zabieraæ g³osu.

9. „Nauczyciel – Wierz¹cy w Cuda”
Narracja: Praca kiepska. Popraw styl i formê, ortografiê i interpunkcjê.



www.dashofer.pl 67
Copyright © Verlag Dashöfer

OCENIANIE
ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NAUCZANIU I WYCHOWANIU

10. „Nauczyciel – Nie - Wierz¹cy w Cuda”
Narracja: Kaktus mi tu wyroœnie, jak zdasz u mnie na 4.

11. „Nauczyciel – Wielbiciel Krzywej Gaussa”
Narracja: Nie mogê postawiæ tylu dobrych ocen, to bêdzie podejrzanie
wygl¹daæ...

12. „Nauczyciel – Czuciowiec”
Narracja: A¿ mi siê Ÿle robi, kiedy patrzê na wasze prace.
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13. „Nauczyciel – Hamlet”
Narracja: Wiêc - wiesz, czy nie wiesz?

14. „Nauczyciel – Perfekcjonista”
Narracja: Dobrze, ale mog³oby byæ lepiej.

15. „Nauczyciel – Wielbiciel Teorii Wzglêdnoœci”
Narracja: Bardzo dobrze... trzy z plusem.
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16. „Nauczyciel – Katastrofista”
Narracja: Dzieli nas przepaœæ.

17. Nauczyciel – Stra¿nik Wielkiej Tajemnicy i Wielbiciel Cenzury Informacji”
Narracja: Jak¹ dosta³eœ ocenê? A to ju¿ tylko moja sprawa!

18. „Nauczyciel – Profilaktyk”
Narracja: Wszystkim stawiam pa³y, nauczy was to odpowiedzialnoœci na
przysz³oœæ.
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19. „Nauczyciel – Rejtan”
Narracja: Po moim trupie dostaniesz z matematyki 4!

20. „Nauczyciel – Humanista”
Narracja: No, mo¿e bêdzie z ciebie cz³owiek!

Czy znajdujesz tu siebie lub swoich kolegów? 
Pomyœl: jakie przekonania o uczniu, nauczaniu i innych aspektach zawodu s¹
wmieszane w te „wersje” reakcji? Spróbuj je rozszyfrowaæ! I oceniaj przyjaŸnie!

Ocenianie innych to, zw³aszcza dla osób wra¿liwych, sytuacja bêd¹ca sum¹ stre-
su i odpowiedzialnoœci. Stres pochodzi z rozmaitych dylematów, które przy-
chodz¹ w trakcie egzaminowania ustnego lub oceniania prac pisemnych.
Oto lista tych najwa¿niejszych:
1) Co to znaczy sprawiedliwie oceniaæ? W zasadzie trudno jest na to pytanie

jednoznacznie odpowiedzieæ. Mo¿na na nie udzieliæ odpowiedzi jedynie
wtedy, kiedy mamy opracowane konkretne kryteria oceny. Kryteria mierzalne

pierwszy raz 
egzaminujê
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i jednakowo rozumiane... ale niektóre kryteria s¹ pozornie „mierzalne”. Na
przyk³ad: jasnoœæ i klarownoœæ wypowiedzi ustnej. Powszechnie znane s¹
badania, w których stwierdzono, ¿e ta sama praca (wypracowanie) zosta³o
ocenione przez nauczycieli z wykorzystaniem pe³nego spectrum mo¿liwoœci:
od „fatalnie” do „genialnie”. Warto o tym pamiêtaæ! 

2) Musimy te¿ rozstrzygn¹æ dylemat wp³ywu wiedzy o uczniu na jego
egzaminacyjn¹ ocenê. Za takie same odpowiedzi uczniowie lepsi otrzymuj¹
lepsze stopnie ni¿ uczniowie uznani za s³abszych. Namys³ ucznia lepszego
jest traktowany jako „inteligentne poszukiwanie odpowiedzi”, taki sam
namys³ ucznia gorszego, odbierany jest z niecierpliwoœci¹. Efekty ujawniaj¹
siê w jêzyku cia³a. Temu pierwszemu, gdy myœli, towarzyszy ¿yczliwe
oczekiwanie (uœmiech, zachêcaj¹ce gesty, wspieraj¹ce komentarze), temu
drugiemu zaœ oferuje siê przekaz niepokoju (zmarszczone czo³o, brak
uœmiechu, bêbnienie palcami).

3) Pozostaje jeszcze dylemat obni¿enia mo¿liwoœci ucznia (intelektualnych
i wykonaniowych) wywo³any sytuacj¹ stresu egzaminacyjnego. Niestety – 
z tego co wiem, zaledwie w kilku szko³ach prowadzone s¹ systematyczne
zajêcia dotycz¹ce „pracy ze stresem” (techniki oddychania, wizualizacji,
æwiczenia z kinezjologii), które przygotowuj¹ dzieci do radzenia sobie 
w sytuacjach pe³nych napiêæ, w tym do omijania stresu egzaminacyjnego.

4) I na zakoñczenie (choæ nie znaczy to, ¿e wyczerpane zosta³y wszystkie
dylematy) pozosta³ stres ogólny nauczyciela – m³odego egzaminatora,
wynikaj¹cy z samego zadania, wszystkich wymienionych wy¿ej dylematów
oraz lêku przed ocen¹ Starszych Kolegów siedz¹cych wspólnie w lo¿y egza-
minatorów.

ZAPAMIÊTAJ!
Egzamin to jeszcze jedno pole dzia³alnoœci nauczyciela, który mo¿e ujawniæ
swoje kompetencje – w³aœnie kompetencje bycia egzaminatorem.

A oto kilka rad dla m³odego egzaminatora:
1) na egzamin pojaw siê w dobrym nastroju (przywleczone stresy i k³opoty 

z innych obszarów ujawni¹ siê w twoim nastroju i ... obni¿anej na ogó³ oce-
nie uczniów);

2) z egzaminowanym nawi¹¿ pozytywny kontakt (kontakt wzrokowy, przyjazny
wyraz twarzy, postawa ¿yczliwego s³uchania). Najgorsze, co mo¿e byæ na
egzaminie, to mówienie do kogoœ, kto nas nie s³ucha, rysuje sobie lub baz-
groli coœ na kartce, prowadzi pogaduszki z innym cz³onkiem komisji lub
wpatruje siê w egzaminowanego z kamienn¹ twarz¹;

3) wspomagaj uczniów w ich intelektualnym wysi³ku poprzez parafrazy ich
wypowiedzi, wzmacniaj w³aœciwe tropy odpowiedzi (werbalnie i niewerbal-
nie), koryguj pope³niane b³êdy (na b³êdy zareaguj pytaniem sprawdzaj¹c, czy
jest to przejêzyczenie lub pomy³ka wynikaj¹ce ze stresu). Podpowiedz s³owo
startowe;

4) przygotuj sobie (przedyskutowane wczeœniej) czytelne, praktyczne kryteria
szacowania wypowiedzi lub pracy ucznia, bêd¹ one potrzebne zw³aszcza przy
wystawianiu ocen skrajnych;

5) oceniaj zawsze nieco lepiej ni¿ ci siê wydaje. M³odym egzaminatorom czêsto
przydarza siê „b³¹d nadmiernej surowoœci” bior¹cy siê z lêku i powagi zadania;
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6) pomó¿ uczniom roz³adowaæ stres. I tym na sali, i tym na korytarzu zapro-
ponuj przeci¹gniêcie siê, szerokie ziewanie i masa¿ ma³¿owin uszu – czyli
æwiczenia na dotlenienie i „przywrócenie” pamiêci. To jest najwa¿niejsze na
egzaminie! 

Na koniec zadaj sobie pytanie: Czy zrobi³em wszystko co mo¿na by³o, aby przy-
gotowaæ grunt do sprawiedliwej oceny? Jeœli odpowiedŸ brzmi: tak – uwolnisz
siê od stresu poegzaminacyjnego i zapewnisz sobie spokojne sumienie.

PODRÊCZNY S£OWNIK OCENIANIA

Po przeczytaniu has³a – zapisz swoje w¹tpliwoœci lub uzupe³nij definicjê.

Egzaminator – osoba odpowiedzialna za okreœlenie efektywnoœci nauczania 
i uczenia siê ucznia, osoba œwiadomie nawi¹zuj¹ca odpowiedni kontakt z egzami-
nowanym, w wyniku którego pojawia siê w³aœciwy klimat sprzyjaj¹cy koncentra-
cji uwagi i wywo³uj¹cy poczucie bezpieczeñstwa – chyba, ¿e egzamin polega na
badaniu dyspozycji egzaminowanego do dzia³ania w stresie.

Lêk egzaminacyjny – pojawia siê, kiedy uczeñ prze¿ywa nadmierny stres pod-
czas zdawania egzaminu i w rezultacie najczêœciej Ÿle na nim wypada.
Nadmierny stres os³abia funkcje umys³owe (znacznie je obni¿a, a nawet kom-
pletnie demobilizuje). Lêk wywo³ywany jest przez ró¿ne czynniki, miêdzy
innymi Ÿród³em stresu s¹ niew³aœciwe zachowania egzaminatorów – werbalne
i niewerbalne (zw³aszcza ironiczne uwagi, niecierpliwy ton g³osu, wyra¿anie
niezadowolenia w s³owach i gestach itd). Eustres to stres pozytywny, polega na
takim pobudzeniu organizmu (i dyspozycji myœlowych), które zapewniaj¹
funkcjonowanie na optymalnym poziomie.

Mowa cia³a – komunikacja niewerbalna. Niewerbalne (pozas³owne) zachowa-
nia w relacjach miêdzyludzkich, które komunikuj¹ postawy i emocje.
Komunikaty nadawane niewerbalnie dzia³aj¹ silniej ni¿ wypowiadane s³owa.
Na komunikacjê niewerbaln¹ sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce wymiary: postawa cia³a,
gesty, mimika, kontakt wzrokowy, ton g³osu, tempo mówienia oraz architektu-
ra kontaktu, czyli relacje komunikuj¹cych siê osób pod wzglêdem przestrzen-
nym (kto stoi/siedzi wy¿ej, ni¿ej, bli¿ej, dalej, obok, na przeciwko itd).

Ocena przeciêtna – œrednia arytmetyczna ocen uzyskanych przez ucznia w
danej jednostce czasu (np. jednego semestru lub roku). Warto zauwa¿yæ, ¿e w
ten sposób uzyskujemy wynik „statystyczny”, nie zaœ „rozwojowy”. Przyrost
wiedzy i umiejêtnoœci jest raczej procesem skokowym ni¿ ci¹g³ym, wobec tego
przy tym sposobie uœredniania ocen „zgubiony” jest ostateczny (faktyczny)
wynik procesu nauczania. 

Ocenianie – proces wyrabiania sobie s¹du, przypisywania wartoœci, decydowa-
nia, co wart jest okreœlony program, sposób postêpowania lub praca ucznia.
W³aœciwie dokonywana ewaluacja zawsze ma ustalone wczeœniej kryteria, 



www.dashofer.pl 73
Copyright © Verlag Dashöfer

OCENIANIE
ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NAUCZANIU I WYCHOWANIU

dobrze zdefiniowane, mierzalne praktycznie, jednakowo przez wszystkich
interpretowane.

Ocenianie ca³oœciowe – podejœcie polegaj¹ce na ocenianiu wykonañ wszystkich
prac/dzia³añ ucznia jako ca³oœci zadania, nie zaœ poszczególnych czêœci.
(np. ocenianie za ca³oœæ prac w roku szkolnym, nie zaœ wynik ostatniej z nich).

Ocenianie kryterialne – sposób oceniania wed³ug wczeœniej ustalonych kryter-
iów poprawnoœci; wszyscy uczniowie maj¹ szansê uzyskaæ ka¿dy stopieñ.
Kryteria musz¹ zostaæ wczeœniej podane, wyjaœnione i zrozumia³e przez pod-
dawanych ocenie.

Odpowiedzialnoœæ – jako specyficzny element ¿ycia ludzkiego jest kategori¹
aksjologiczn¹, ³¹czy cz³owieka z wartoœciami i normami, zw³aszcza moralny-
mi. Wed³ug R. Ingardena rzeczywiœcie odpowiedzialny „wchodzi w rachubê
tylko cz³owiek, który w momencie dzia³ania jest jego œwiadom i posiada wszys-
tkie normalne zdolnoœci do opanowania sytuacji”. Pojêcie „odpowiedzialnoœæ”
jest pojêciem z³o¿onym i trudnym do zdefiniowania. Wi¹¿e siê z ogromnym
obszarem zagadnieñ, refleksji, dylematów m.in. wychowawczych. Ka¿dy, kto
ocenia innych (decyduje o jego poziomie umiejêtnoœci i kompetencji i ewentu-
alnie o jego losach) staje siê odpowiedzialnym za tego, kogo ocenia. 

Sprzê¿enie zwrotne – wzajemne oddzia³ywanie danych uk³adów, polegaj¹ce na
zwrotnym oddzia³ywaniu skutku jakiegoœ zjawiska na jego przyczynê.
Sprzê¿enie zwrotne dodatnie polega na podtrzymywaniu przyczyny jakiegoœ
zjawiska przez jego skutek gdy np. uczeñ odbiera sygna³y œwiadcz¹ce o wzras-
taj¹cym zainteresowaniu nauczyciela, jego samopoczucie, a dalej poziom
wykonania danej czynnoœci, staje siê coraz lepsze. 
Sprzê¿enie zwrotne ujemne polega na negatywnym oddzia³ywaniu skutku
jakiegoœ zjawiska na jego przyczynê.

Sprzê¿enie zwrotne korektywne – dostarczanie uczniom informacji o tym, jak
pracuj¹, co mog¹ poprawiæ, usprawniæ, skorygowaæ, aby osi¹gn¹æ lepsze rezul-
taty pracy.

Wzmocnienie – dzia³anie nauczyciela umacniaj¹ce po¿¹dane zachowanie ucz-
nia i zachêcaj¹ce do przejawiania go w przysz³oœci.
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Jan C. Raudner

5. KOTWICE

Rozdzia³ ten jest szczególnie wa¿ny dla tych, którzy posiadaj¹ dobre umiejêt-
noœci dydaktyczne po to, by zrozumieli to, co robi¹ i jak to robi¹, a dla tych,
którzy maj¹ z tym lekkie jeszcze problemy, by znaleŸli nowe techniki.

Jak ju¿ wspomniano w rozdziale „Komunikacja miêdzyludzka”, aby informacja
mog³a byæ zrozumiana, musi byæ po³¹czona ze skojarzeniem. Ca³y problem w
tym zakresie polega na tym, ¿e nasze skojarzenia w pewnych sytuacjach rz¹dz¹
siê swoimi prawami. Chcê wiêc przybli¿yæ, wyjaœniæ i omówiæ strukturê tych
praw i podaæ kilka mo¿liwoœci ich stosowania w procesie dydaktycznym i nie
tylko.

Niew¹tpliwie, gdyby uda³o siê ka¿demu z nas na przynajmniej jakimœ
zauwa¿alnym poziomie posiadaæ umiejêtnoœci kierowania skojarzeniami
w³asnymi i innych, pewne sprawy mog³yby wygl¹daæ zgo³a inaczej. Reakcje
ludzi s¹ zale¿ne od wielu czynników i, o dziwo, nie s¹ takie same w takiej samej
sytuacji czy kontekœcie. Wynika to oczywiœcie z wczeœniejszych doœwiadczeñ,
nawyków, itp.
Traktuj¹c tê sprawê analitycznie i wzglêdnie naukowo, reakcje s¹ zale¿ne od
sposobu rozumienia (zrozumienia) informacji i po³¹czonego z ni¹ kontekstu.
Rozumienie zarówno informacji, jak i jej kontekstu, ich sens i znaczenie
wynikaj¹ ze skojarzeñ, jakie zosta³y wczeœniej z nimi po³¹czone i obecnie
wywo³ane.

Ka¿demu niew¹tpliwie zdarzy³o siê coœ podobnego – s³yszê melodiê lub
piosenkê, dawno ju¿ nie s³yszan¹, a nawet zapomnian¹ i w tym momencie przy-
chodzi wspomnienie, nieraz bardzo barwne, tak jakby ponownie prze¿ywa tê
sytuacjê. Dla mnie by³a to w ostatnim czasie piosenka „Rudy rydz”, s³yszana po
raz pierwszy, albo tak wygl¹da moje wspomnienie, kiedy mia³em kilka lat.
By³em wtedy z rodzicami na wczasach nad morzem. By³o gor¹ce lato.
Mieszkaliœmy w odpowiednio przystosowanych wagonach. Pewnego ranka koñ
pas¹cy siê opodal w³o¿y³ swoj¹ wielk¹ g³owê przez okno tu¿ obok mojego ³ó¿ka.
Tak biegnie ci¹g wspomnieñ sprzed bardzo wielu lat.

Mo¿e wam równie¿ zdarzy³a siê podobna sytuacja – pewna melodia, piosenka
przywo³uje wspomnienia. Dzieje siê to bez koncentracji, samodzielnie, wrêcz
bezwiednie, lecz trudno siê oprzeæ biegn¹cym wspomnieniom i towarzysz¹cym
im emocjom (skojarzeniom). Richard Bandler i John Grinder, twórcy i prekur-
sorzy neurolingwistycznego programowania (NLP) zastanawiali siê jak i w jaki
sposób mo¿na wykorzystaæ naturalne reakcje ludzi. Zaczêli badaæ wnikliwie
równie¿ reakcje, których istnienie jest oczywiste. W wielu przypadkach natknêli
siê na mo¿liwoœci, których istnienie ka¿dy zauwa¿a jednak nie zastanawia siê
nad sposobami ich wykorzystania.

czym s¹ kotwice?
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Aby prze³o¿yæ swoje odkrycia na praktykê zaczêli doskonaliæ sposoby analizy
strategii (mechanizmów), które wyznaczaj¹ ludzkie reakcje. Ich odkrycia
zaowocowa³y miêdzy innymi podaniem sposobów wykorzystania wielu natural-
nych (reakcji) procesów. Stosowanie kotwiczeñ w dydaktyce, wychowaniu i w
¿yciu prywatnym pozwala na skrócenie czasu uczenia siê. Pozwala na zwiêk-
szenie efektywnoœci przekazu i wprowadzenie ludzi w odpowiedni stan
gotowoœci do uczenia siê. Perfekcyjne stosowanie technik kotwiczenia wymaga
odpowiedniego treningu z udzia³em doœwiadczonego trenera. Mam nadziejê, ¿e
metody podane w tym opracowaniu pozwol¹ (równie¿) wam na pierwsze
doœwiadczenia i przekonanie siê o ich efektywnoœci.

Podczas Europejskiej Konferencji Dydaktyki w kwietniu 1997 roku, która
skupi³a wielu teoretyków i praktyków dydaktyki przedstawi³em miêdzy innymi
sprawê wykorzystania kotwiczenia w dydaktyce. Moje omówienie i przedsta-
wienie tematu, jak równie¿ krótka demonstracja sposobu (i technik) napotka³a na
wyraŸny opór ze strony znacznej czêœci uczestników. Dopiero opowiadanie
pewnej historii (któr¹ przytaczam na koñcu rozdzia³u) bez zastosowania
kotwiczenia i z jego zastosowaniem uzmys³owi³o jego wp³yw nie tylko na atrak-
cyjnoœæ przekazu, ale równie¿ na jego zrozumienie.

Na pewno uda³o siê wam zauwa¿yæ, ¿e ludzie reaguj¹ w pewnych sytuacjach
powtarzalnie i nie zawsze adekwatnie do sytuacji. To pewne sygna³y (bodŸce)
wywo³uj¹ okreœlone powtarzalne reakcje i zwi¹zane z nimi emocje. W pewnym
sensie s¹ to reakcje automatyczne.

PRZYK£AD
1) DŸwiêk telefonu wywo³uje chrz¹kniêcie;
2) pewne gesty (lub mimika) powoduj¹ doœæ silne reakcje emocjonalne;
3) dotkniêcie niektórych osób jest wybitnie nieprzyjemne;
4) niektóre osoby reaguj¹ gwa³townie na widok paj¹ka;
5) s¹ takie zapachy, które bardzo lubimy;
6) pewne potrawy maj¹ taki smak, jak te, które gotowa³a babcia.

Mo¿na by siê zastanowiæ, jak i mnie przed laty siê to zdarza³o: czy mo¿na wyko-
rzystaæ te naturalne umiejêtnoœci. Je¿eli melodia mo¿e spowodowaæ dok³adne
przypomnienie sytuacji, to czy s¹ jeszcze inne mo¿liwoœci osi¹gniêcia podob-
nych stanów? Gdyby to by³o mo¿liwe, mo¿na by takie reakcje zastosowaæ do
przypomnienia sobie dowolnej wiadomoœci. Jak dokonaæ tego, by umieæ –
wykorzystuj¹c takie umiejêtnoœci, zmieniaæ stan emocjonalny?

ZAPAMIÊTAJ!
Kotwica jest to pewien okreœlony bodziec (zewnêtrzny lub wewnêtrzny), który
po³¹czony jest z (powtarzaln¹) reakcj¹. Kotwiczenie jest to zastosowanie
pewnego bodŸca w celu wywo³ania powtarzalnoœci reakcji.

Tak wiêc us³yszana melodia, piosenka jest kotwic¹. Nie musimy w tym przy-
padku koncentrowaæ siê by przypominaæ sobie sytuacjê, któr¹ ta melodia przy-
wo³a³a. W tym przypadku mamy do czynienia z kotwic¹ audytywn¹ (s³uchow¹).
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Struktury g³êbokie
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Znane s¹ ci niew¹tpliwie z literatury doœwiadczenia Paw³owa z psem. Paw³ow
podsuwa³ psu jedzenie, w tym samym czasie rozlega³ siê dzwonek. Po kilku
powtórzeniach wystarcza³ sam g³os dzwonka, by psu wydziela³a siê œlina.
Paw³ow w swoich doœwiadczeniach po³¹czy³ skojarzenia jedzenie z dŸwiêkiem.
Reakcja psa, a w³aœciwie jego organizmu (œlinienie), by³a po pewnym czasie
automatyczna (i niezale¿na od chêci czy ochoty psa).

Kotwiczenia, traktuj¹c sprawê analitycznie, mog¹ powstawaæ w wyniku
bodŸców:
1) wizualnych (gdy coœ zobaczymy);
2) audytywnych (dŸwiêki, g³osy, muzyka);
3) kinestetycznych (zwi¹zanych z dotykiem);
4) olfaktorycznych (zapachy);
5) gustatorycznych (smaki);
6) bêd¹cych dowolnym po³¹czeniem powy¿ej wymienionych.

Kotwiczenia mog¹ powstawaæ w wyniku:
1) powtarzania konkretnego bodŸca. W tym przypadku konieczne jest pre-

cyzyjne i jednoznaczne powtarzanie sygna³u do czasu wywo³ania powtarzal-
noœci reakcji;

2) jednorazowego zaistnienia bodŸca. W tym przypadku konieczny jest
odpowiednio silny i jednoznaczny stan emocjonalny.

Efekty kotwiczeñ dotycz¹ zachowania, emocji i zwi¹zanych z nimi stanów fizjo-
logicznych.

Nasza œwiadomoœæ (jaŸñ) sk³ada siê ze struktur g³êbokich, w których zawarte s¹
wszystkie doœwiadczenia i informacje, jakie w ci¹gu ¿ycia uda³o nam siê zebraæ.
S¹ one w nieznany dotychczas sposób pouk³adane. Na poziomie codziennej
œwiadomoœci nie mamy dostêpu do struktur g³êbokich, poniewa¿ ka¿da informa-
cja w trakcie przenoszenia ulega transformacjom, czyli jest kasowana, znieksz-
ta³cana lub podlega generalizacji. Ka¿da z transformacji sama w sobie nie jest
ani dobra, ani z³a.

Dziêki kasowaniom potrafimy zapominaæ, z pe³nej informacji wy³uskaæ istotê
zagadnienia. Równie¿ „dziêki” nim niekiedy nie potrafimy sobie przypomnieæ
tego, co w tym momencie by³oby istotne. Zniekszta³cenia (lub fantazjowanie) s¹
odpowiedzialne za mo¿liwoœci wymyœlania czegoœ ca³kiem nowego, jak równie¿
prowadz¹ do tworzenia informacji, które z rzeczywistoœci¹ nie maj¹ wiele

jak funkcjonuj¹
kotwiczenia
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wspólnego. Generalizacje odpowiedzialne s¹ za umiejêtnoœci uczenia siê zacho-
wywania w okreœlonych sytuacjach, a w pewnych sytuacjach powoduj¹ przenie-
sienia, „szufladkowanie” i traktowanie sytuacji niezgodnie z faktami.

Czêsto zastanawia³em siê czy istnieje mo¿liwoœæ (ominiêcia) zminimalizowania
tych transformacji? W³aœnie zastosowanie kotwiczeñ w wielu przypadkach stwa-
rza takie mo¿liwoœci. Przyk³adem mo¿e byæ sytuacja opisana na pocz¹tku roz-
dzia³u. Jednym z istotnych elementów efektywnego zapamiêtywania jest stan
emocjonalny. Jest on jakby noœnikiem informacji. Stan emocjonalny, jaki towa-
rzyszy uczeniu siê wp³ywa na system skojarzeñ (uk³ad, sieæ informacyjn¹) zapa-
miêtywanych informacji. Gdy stan emocjonalny podczas sprawdzania nauczo-
nych informacji znacznie ró¿ni siê od stanu, który towarzyszy³ ich uczeniu,
istniej¹ powa¿ne trudnoœci w ich przypominaniu wskutek ró¿nicy emocji, które
s¹ noœnikiem informacji.

Tak wiêc w procesie dydaktycznym w celu zapewnienia mu wysokiej efekty-
wnoœci mo¿emy:
1) wp³ywaæ na stan emocjonalny uczniów tak, by zapewniæ powtarzalny stan

emocjonalny podczas poszczególnych faz lekcji – jest to jednak zadanie prak-
tycznie przerastaj¹ce faktyczne mo¿liwoœci nauczyciela;

2) bezpoœrednio wp³ywaæ na skojarzenia stosuj¹c odpowiednie techniki.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w codziennej praktyce stosujemy nieœwiadomie i bezwied-
nie ró¿ne z rodzajów kotwiczeñ. Kupujemy pami¹tki, posiadamy ulubione
przedmioty, muzykê, stosujemy ró¿nego rodzaju gesty, u¿ywamy perfum,
kwiatów, na okreœlone œwiêta, okazje przygotowujemy specjalne potrawy czy
napoje itd. S¹ to elementy wp³ywu na siebie i na innych.

Mam nadziejê, ¿e stosowanie kotwiczenia w sposób nieco bardziej œwiadomy
ni¿ dotychczas pozwoli na unikniêciu wielu nieporozumieñ, a zauwa¿anie tych
elementów – w jaki sposób mo¿liwe jest wp³ywanie bezpoœrednio na skojarzenia
– pozwoli w wielu przypadkach zrozumieæ zarówno swoje reakcje jak i reakcje
innych.

ZAPAMIÊTAJ!
Dla celów dydaktycznych najistotniejsze znaczenie maj¹ kotwiczenia nazywane
przestrzennymi.

Znaczenie wykorzystania przestrzeni, jak¹ mamy do dyspozycji, jest najczêœciej
ca³kowicie pomijane, a ma kolosalny wp³yw na przebieg procesu dydaktycznego
pocz¹wszy od atrakcyjnoœci lekcji, mo¿liwoœci przyswojenia materia³u, a skoñ-
czywszy na wp³ywie na dyscyplinê w klasie. Zastosowanie kotwiczeñ przes-
trzennych mo¿na zaliczyæ do scenografii i re¿yserii lekcji. Zastosowanie tych
dwu elementów wymaga zmiany sposobu przekazu i na pocz¹tku nie jest ³atwe.
Aby odczuæ zmianê jakoœci przekazu proponujê opowiedzenie poni¿ej podanej
przypowieœci na dwa sposoby.

1) Sposób pierwszy „klasyczny” – tak jak to robi³o siê dotychczas. Stoj¹c lub
siedz¹c.

kotwiczenie
przestrzenne
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Przypowieœæ „O trzech kamieniarzach”.
1) Kiedyœ, przed wielu, wielu laty, pewien Bardzo Wa¿ny Cz³owiek, byæ mo¿e

filozof, albo poeta, przechadza³ siê po mieœcie. A mo¿e by³ to król, albo
ksi¹¿ê, który chcia³ zobaczyæ, jak ¿yj¹ jego poddani? Chocia¿ ubrany by³ na
pozór skromnie, strój jego œwiadczy³ o dostatku i bogactwie. Jasne kolory
poszczególnych czêœci ubrania harmonizowa³y ze sob¹.

2) Tego dnia pogoda by³a s³oneczna, a s³oñce wêdrowa³o ju¿ wysoko po niebie.
Prastary gród, jak zwykle o tej porze, têtni³ ¿yciem; na w¹skich uliczkach
panowa³ du¿y ruch i ha³as. Bardzo Wa¿ny Cz³owiek przeciska³ siê, wiêc
pomiêdzy spiesz¹cymi siê ludŸmi i wozami wype³nionymi rozmaitym
dobrem. Szed³ nieco zamyœlony, chocia¿ z wielkim zainteresowaniem
spogl¹da³ na stragany i sklepiki, a od czasu do czasu wzbudza³y jego zainte-
resowanie strzêpy rozmów i s³ów, jakie do niego z ró¿nych stron dobiega³y.

3) Id¹c tak, dotar³ do wielkiego placu budowy. S³ychaæ tam by³o pokrzykiwa-
nia robotników transportuj¹cych du¿e bloki skalne. Skrzypia³y ró¿ne
maszyny i wielu ludzi krz¹ta³o siê przy budowie œcian, a inni pomagali
budowniczym, nosz¹c jakieœ tajemnicze, du¿e i ma³e przedmioty.

4) Bardzo Wa¿ny Cz³owiek zbli¿y³ siê do trzech kamieniarzy pracuj¹cych
nieco na uboczu. Obrabiali oni wielkie kamienie przy pomocy du¿ych
m³otków i d³ut kamieniarskich, by nadaæ im odpowiednie kszta³ty. Ich
twarze by³y skupione, ich ubrania by³y pokryte bia³ym i szarym py³em kami-
ennym oraz drobnymi od³amkami kamienia. Wszyscy mieli spracowane
rêce, tak¿e grubo pokryte kamiennym py³em. Ka¿dy z tych ludzi wygl¹da³
nieco inaczej, pomimo ¿e ka¿dy z nich robi³ to samo, co pozostali.
Wzbudzi³o to zainteresowanie Bardzo Wa¿nego Cz³owieka:

5) – „Co robisz, dobry cz³owieku?” – zapyta³ pierwszego kamieniarza.
6) – „Jak widzisz, szlachetny panie, obrabiam kamienie” – odpowiedzia³ pier-

wszy kamieniarz i mówi³ dalej: „ka¿dy z boków tego oto kamienia musi byæ
odpowiednio równy, a i wymiary kamienia tak¿e musz¹ byæ w³aœciwe. Trzy-
mam, wiêc d³uto pod odpowiednim k¹tem i uderzam w nie tym oto m³otem.
Jest to praca ciê¿ka i wyczerpuj¹ca. Rêce mam pokaleczone odpryskami. I
nie mam czasu nawet na chwilê wypoczynku. Bol¹ mnie rêce i plecy.”

7) Kiedy to samo pytanie zada³ drugiemu kamieniarzowi, w odpowiedzi us³y-
sza³:

8) „Szlachetny panie, zarabiam pieni¹dze na utrzymanie mojej rodziny. Mam ¿o-
nê i szeœcioro dzieci. Mieszkam daleko st¹d, na drugim koñcu miasta. Od ojca
dosta³em kawa³ek ziemi i chcê na nim wybudowaæ dom dla mojej rodziny.
Pracujê, wiêc od œwitu do zmroku, aby mieæ na utrzymanie i od³o¿yæ pieni¹-
dze na budowê domu. Bywaj¹ jednak dni, kiedy jestem naprawdê zmêczony.

9) A trzeci kamieniarz, zagadniêty o to, co robi, odpowiedzia³ z uœmiechem: 
10) „Jasny panie, budujê katedrê!”

2) Sposób drugi – poruszaj¹c siê wed³ug za³¹czonego planu.
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Stosowanie kotwiczenia przestrzennego do budowania lekcji wymaga podzielenia
ca³ej godziny na poszczególne fazy. Ka¿dej z faz podporz¹dkowaæ nale¿y odpo-
wiednie jednoznaczne miejsce. Ka¿dy z nauczycieli mo¿e wypracowaæ sobie
w³aœciwe wykorzystanie przestrzeni dla swoje sposobu prowadzenia lekcji. Istotne
jest by by³y to miejsca, które bêd¹ mia³y jednoznaczne funkcje i nie bêd¹ ze sob¹
mylone. Mo¿liwe jest stosowanie tego samego miejsca do ró¿nych celów – w tym
przypadku istotne bêdzie po³¹czenie nowej funkcji z odpowiedni¹ wczeœniejsz¹.

ZAPAMIÊTAJ!
Katedra mo¿e byæ miejscem, w którym nauczyciel siê znajduje, gdy:
1) lekcja jest rozpoczynana
2) odpytuje
3) dyktuje
4) koñczy lekcjê.

Wa¿nym jest, by wytworzyæ rodzaj rytua³u, w którym poszczególne fazy i
zdarzenia procesu dydaktycznego przypisane s¹ odpowiedniemu miejscu i jed-
noznacznie nastêpuj¹ po sobie. Zdajê sobie sprawê z trudnoœci zwi¹zanych z roz-
planowaniem godziny lekcyjnej nie tylko pod wzglêdem czasowym, ale i
stosowaniem odpowiedniego powtarzalnego rytua³u. Z mojego doœwiadczenia –
od 15 lat zajmujê siê dydaktyk¹ dla doros³ych, prowadzê ró¿nego rodzaju szkole-
nia – gra jest warta œwieczki.

Proponujê przeprowadziæ doœwiadczenie dotycz¹ce reakcji uczniów na pow-
tarzalne wykorzystanie przestrzeni. Po omówieniu nowego materia³u (na
stoj¹co) proponujê usi¹œæ za katedr¹ i rozpocz¹æ dyktowanie tego, co ma byæ
zapisane. Po dwu - trzy - czterokrotnym powtórzeniu tej czynnoœci uczniowie
zareaguj¹ ju¿ samodzielnie otwarciem zeszytów i gotowoœci¹ do zapisywania.

Nauczyciel stosuj¹cy kotwiczenia przestrzenne w sposób powtarzalny korzysta z
poszczególnych pozycji w klasie, by zakomunikowaæ niewerbalnie co teraz nast¹pi.

Aby u³atwiæ sobie zadanie i zapewniæ powtarzalnoœæ nale¿y wyobraziæ sobie
plan kotwiczeñ odpowiadaj¹cy poszczególnym fazom procesu dydaktycznego.

PRZYK£AD

Zajêcie odpowiednie przez nauczyciela odpowiednio kondycjonowanej pozycji
wywo³uje u uczniów skojarzenie i odpowiedni¹ reakcjê.
Np. nauczyciel po sekundowej przerwie stan¹³ na pozycji „zapisywanie” –
uczniowie automatycznie chwytaj¹ za przybory do pisania, oczekuj¹, teraz nale-
¿y zapisaæ. Zajêcie pozycji „rozmowy dyscyplinuj¹ce” powoduje oczywiœcie
powstanie innych skojarzeñ.

pytania do klasy

nowy materia³

zapisywanierozpoczêcie lekcji

rozmowy dyscyplinuj¹ce
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