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 Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie 
za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

Nauczycielu! Wychowawco!

Prawdopodobnie uczymy różnych przedmiotów, ale wierzę, że Ty i ja mamy podobne podejście 
do młodzieży — zamiast pacyfikacji wybieramy współpracę i rozwój. Wierzymy, że naszym 
zadaniem nie jest wyłącznie zapoznawanie dzieciaków z programem nauczania. Pokazujemy im 
również, jak należy zachowywać się w grupie, rozmawiać z innymi, doceniać wartość wszystkich 
osób i pracować nad swoją własną. Mimo że czasy są trudne, a młodzież wymagająca, 
otwieramy się na współpracę i dzięki tej otwartości uzyskujemy świetne efekty. Jeśli szukasz 
skutecznych narzędzi rozwoju Twoich uczniów, ta książka na pewno Ci się przyda! 

Znajdziesz tu praktyczne pomysły na lekcje i twórcze spojrzenie na klasę oraz proste narzędzia, 
które w krótkim czasie przyniosą zadziwiające efekty wychowawcze. Wyniki nauczania 
sprawią, że dzieciaki będą zadowolone, otwarte na Twoje nowe pomysły oraz chętne 
do eksperymentowania i rozwoju. 

Doskonale wiem, że podczas pracy w szkole trafiają się złe dni, kiedy mimo najlepszych 
intencji nic nie idzie po naszej myśli. Przeżyłam to wielokrotnie. Ale czyż nie podbudowuje Cię 
myśl, że tam, za drzwiami, czekają na Ciebie Twoi uczniowie? To Ty jesteś ich nauczycielem. 
Jesteś dla nich wzorem. Drogowskazem. Wychowawcą. Przywódcą. Możesz zmienić znacząco 
ich życie — spoczywa na Tobie wielka odpowiedzialność.

Małgorzata Skarbecka
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Rozdzia� 2.
Zarz�dzanie konfliktem,
czyli dziewczyny kontra
ch�opaki

Jak sprawi�, aby klasa by�a i integracyjna, i zintegrowa-
na, a ka�dy szybko zauwa�y�, jak� rol� pe�ni w grupie
i dlaczego mu dobrze w tej roli.

Godzina dwudziesta. Oczywi�cie ju� po lekcjach. Po radzie
pedagogicznej. Po wywiadówce. Siedz� z kole�ank� w samo-
chodzie przed jej domem (ja jestem t� uczynn� zmotoryzowa-
n� kole�ank�) i wa�kujemy temat sfrustrowanej matki, która
sama ju� nie wie, co robi�, bo jej dziecko jest nieakceptowane
i �le si� czuje w klasie. Kole�anka jest wychowawc� klasy, do
której chodzi to dziecko.

— Sam zaczyna, prowokuje, a potem p�acze i skar�y! Dzieci
go nie lubi�! Dokuczaj�... normalnie okropno��! A tak fajnie
ju� by�o, my�la�am, �e si� polubili! Czemu nigdy nie mo�e by�
fajnie?

Wiem, o kim mowa. Te dzieciaki naprawd� si� lubi�, s� ra-
zem od pierwszej klasy. Teraz s� w czwartej i pomijaj�c normal-
ne tarcia, s� naprawd� zgran� i mi�� w nauczaniu klas�.
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Prócz jednego ucznia, który jest CAKIEM NOWY. Wróci�
do Polski po wielu latach pobytu z rodzicami za granic�. Tam
chodzi� do szko�y, uczy� si�, tam zdobywa� umiej�tno�� �ycia
w grupie. Zgodnie z tym, co mówi�a matka, tam te� mia� pro-
blem z integracj�. Obcokrajowiec, z Polski, s�abiej mówi w j�-
zyku, ma inne nawyki, tradycje, inn� kultur� — sprawa jakby
oczywista, �e nie do ko�ca przystaje i �e sam czuje si� nie na
miejscu.

Ale to by�o tam, a tutaj jest tutaj. Bariery j�zykowej ani kul-
turowej przecie� nie ma. Ma pe�ne prawo, by czu� si� „u siebie”.
Ale znów jest obcy. Bo ma troch� inny akcent, jest nieco inaczej
ubrany, ma inne zeszyty. Szybko wi�c dosta� etykietk� „jest
stamt�d”.

Nic dziwnego, �e gdy matka s�ucha opowie�ci syna o tym, jak
min�� mu dzie� (jak pi�te ko�o u wozu, z dala od zabaw i roz-
mów), to boli j� ta sytuacja. Zw�aszcza �e k�uje j� poczucie
winy, bo to przecie� by�a ich — rodziców — decyzja o wyje�dzie
z Polski. I przez t� decyzj� jej syn ma teraz problemy, pop�a-
kuje, chodzi osowia�y.

Za granic� matka zebra�a si� w sobie, posz�a do wychowawcy,
a nawet wy�ej, �eby pomóc. Poruszy�a tamtejsze kuratoryjne
niebo i ziemi�, tak �e w�adze o�wiatowe wyda�y oficjalny zakaz
dzieciom z klasy wyzywa� syna od „Polaków”.

I teraz, po powrocie do ojczyzny, ma przechodzi� dok�adnie
to samo?

Co� zrobi� trzeba, to nie ulega w�tpliwo�ci. I to szybko, za-
nim ch�opiec przestanie chodzi� do szko�y, zanim zacznie si�
wagarowanie, zanim matka wyruszy do kuratorium. Tylko wia-
domo te�, �e w kuratorium nie wywalczy ani sympatii, ani ak-
ceptacji dla syna, ani zaprosze� na urodziny do kolegów i kole-
�anek, ani podawania pi�ki w trakcie zaj�� sportowych. Ch�opiec
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nie zostanie przyj�ty do grupy, bo kto� tak naka�e. Ch�opiec
nie poczuje si� cz��ci� grupy, bo kto� tak naka�e. 	aden nakaz,
przymus, rozporz�dzenie ani kara tego nie zmieni.

Tutaj potrzeba bardziej subtelnych dzia�a�.
— Znajd� im innego wroga! — mówi� do przyjació�ki.
— Innego... co? Jakiego wroga? Mam skierowa� ich uwag�

na inne, silniejsze dziecko, które sobie z tym poradzi? A mo�e
ja albo pan dyrektor? O! Najlepiej dyrektor, on sobie da rad�,
bo ma autorytet, st�umi ka�d� rebeli� czwartoklasistów w za-
rodku. Ju� sobie wyobra�am...

— Ja wcale nie mówi� o konkretnym cz�owieku. Wrogiem
niekoniecznie musi by� cz�owiek. To mo�e by� co�, z czym b�-
dzie walczy�a ca�a klasa, na co b�d� sobie mogli spokojnie pona-
rzeka�, pomarudzi� razem z tym nowym, i to koniecznie z nim,
wi�c to musi by� co� wspólnego... Wtedy b�dziesz mie� spokój.

Kole�anka patrzy na mnie podejrzliwie, ale chyba dostrzeg�a
jaki� sens w mojej propozycji, bo wysiadaj�c z samochodu, mówi:

— OK, dzi� mnie to przerasta, id� spa�. Jutro mi wszystko
wyt�umaczysz, na razie musz� poprzewraca� si� po �ó�ku do
�witu w poczuciu niemocy i pora�ki. Dobranoc!

Wspólny wróg to naprawd� dobre narz�dzie na zarz�dza-
nie nastrojami w klasie.

Kole�anka zatrzasn��a drzwiczki samochodu. Ruszy�am po-
woli spod bloku i zacz��am w��cza� si� w ruch uliczny. S�ysz�
za sob� szalone tr�bienie, ale trzymam si� spokojnie swojego
pasa. Obok mnie, mimo �e teren zabudowany i ograniczenie
pr�dko�ci do 50 km/h, przemyka samochód. Za jego przyk�a-
dem id� inni kierowcy, przemykaj� obok mnie, tr�bi�c jak
szaleni i o�lepiaj�c mnie d�ugimi �wiat�ami.

U�miecham si� wyrozumiale, bo mam jak na d�oni przy-
k�ad wspólnego wroga.
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Ja jestem tym wspólnym wrogiem tych wszystkich wspa-
nia�ych kierowców, którzy w swoich l�ni�cych, wypucowanych
samochodach mkn� ulicami. Ja, w swoim ulubionym gruchotku,
który nie do�� sprawnie w��cza si� do ruchu, spowalnia i prze-
szkadza. My�l� o mnie pewnie „zawalidroga”, „oferma”, „nie-
dzielny kierowca”.

To nic.
Jestem wyrozumia�a w stosunku do tych kierowców na dro-

dze, a tak�e dla zespo�u ekspedientów w sklepie (których wy-
rywam ze s�odkiego nieróbstwa moimi dociekliwymi pytaniami,
czym ró�ni si� MP3 player od MP4 playera) i moich wycho-
wanków (od których wymagam post�pów w nauce i przyzwo-
itego zachowania), poniewa� wiem, �e to normalna reakcja.

Wsz�dzie tam, gdzie znajduje si� kilka osób, zawsze poja-
wiaj� si� takie same fazy bycia razem, docierania si�. Pojawiaj�
si� konflikty i trzeba je fachowo rozwi�zywa�.

Przez wiele lat, zanim zrozumia�am, na czym polega i jak
przebiega typowy scenariusz konfliktu, liczy�am na swoje
szcz��cie i swoj� zdolno�� szybkiego reagowania, gdy trzeba
by�o dogada� si� z klas�, gdy trzeba by�o uspokoi� p�acz�cego
ucznia, gdy trzeba by�o uspokoi� zdenerwowanego rodzica na
wywiadówce. Potem, ju� po zrozumieniu co i jak, przesta�o
mnie dziwi�, �e dzieciak, który w teorii POWINIEN skaka�
z rado�ci, bo oto jest w Krakowie i widzi smoka, którego dot�d
zna� tylko z obrazków i legend, p�acze i chce do mamy, albo
stwierdza, �e wcale mu si� ten smok nie podoba.

Nast�pnego dnia jak zwykle na lekcjach ze swoimi pod-
opiecznymi wesz�am do klasy, zapyta�am, jak si� dzi� maj�, co
u nich nowego i czy wszystko NA PEWNO dobrze. Wszystko
dobrze! Zaczynamy wi�c nauk�!
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Jak zwykle zapisa�am temat i sprawnie ustali�am rodzaj
�wicze�. W sali cisza, wszyscy pilnie pracuj�. Pisz� w zeszytach,
przegl�daj� podr�czniki. Na samym pocz�tku ustalili�my za-
sady wspólnego przebywania na lekcjach i uczniowie dosko-
nale wiedz�, co i kiedy wolno. To bardzo u�atwia, daje poczu-
cie niezmienno�ci, tak�e im. Ju� od dawna nie musz� prosi�,
�eby kto� po�yczy� zapominalskiemu Szymkowi ksi��k�, �eby
kto� star� tablic� po kolejnym �wiczeniu, �eby kto� zosta� dwie
minuty po dzwonku i poprawi� krzes�a po �piesz�cych si� ko-
legach. Wspieraj� si�, podaj� sobie zeszyt, gdy kto� nie zd��y
odpisa� z tablicy, po�yczaj� przybory, zawsze wyci�ga si� kilka
r�k z d�ugopisem, mazakiem, korektorem. Czytaj�, pisz�, szu-
kaj� z ró�nym zaanga�owaniem, ale nikt nie musi sam. Lubi�
si�, a ja si� ciesz�, bo to dobrze, �e si� zgrali. Wiedz�, na co
kogo sta�, co ich ��czy, z czego nie nale�y si� �mia�, a co jest
naprawd� �mieszne.

W tej idylli widz� jednak co�, co mnie zaintrygowa�o. Widz�
wyra�ny podzia� na dwa obozy. Tego wcze�niej nie by�o, a teraz...
wyra�nie co� podzieli�o ca�� klas� na DZIEWCZYNY I CHO-
PAKÓW. O ile ONE staraj� si� pokaza� z jak najlepszej strony,
jako bardzo doros�e i powa�ne, o tyle ONI zdecydowanie co�
kombinuj�, pomimo ciszy i zapracowania. api� miny, gesty
i porozumiewawcze spojrzenia. Nadchodzi moment, w którym
wzajemna zgoda i wyrozumia�o�� zostan� zawieszone w mu-
zeum. Ciekawe, o co tym razem posz�o?

Dzwonek. Ch�opcy szybko sprz�taj� swoje miejsca i p�dz� na
wychowanie fizyczne. Pogoda za oknem wspania�a, wi�c nic ich
nie powstrzyma przed uganianiem si� za pi�k�. Natomiast
dziewczyny wyra�nie oci�gaj� si� i wreszcie, ze wzburzeniem
wypisanym na twarzach, podchodz� do mojego biurka. Ja spo-
kojnie na nie czekam, powoli pakuj�c swoje rzeczy. Nie zagaduj�
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pierwsza. Nie chc� wyj�� na w�cibskiego belfra. Alcia idzie
pierwsza, ona b�dzie t�umaczy�a, co si� sta�o. Widz� �zy w jej
oczach... Alcia przytula si� i szlochaj�c, informuje, �e ju� d�u-
�ej nie wytrzyma z tym „niedojrza�ym elementem, który
wszystko w klasie psuje”.

— O ch�opaków chodzi? — pytam.
— Jak zwykle! — inna uczennica, Aga, jest wyra�nie rozgo-

ryczona.
— Opowiedzcie, co si� sta�o. Czemu nie da si� ju� wytrzy-

ma� z tym... „niedojrza�ym elementem”? — pytam.
Tego oczywi�cie si� spodziewa�am, jako �e ostatnio, na

zmian� z pani� higienistk�, wt�acza�y�my w g�owy ca�ej mojej
dwudziestki podopiecznych, czym si� ró�ni dojrzewanie dziew-
cz�t od dojrzewania ch�opców. Wnioski by�y jasne — ch�opcy
dojrzewaj� troch� wolniej i w innym kierunku, st�d czasem
trudniej im si� pracuje, nie chc� robi� gazetek, a najwa�niej-
sza jest pi�ka i „siedzenie na kompie” ile si� da. Usilnie t�u-
maczy�y�my, �e to jest normalne i �e nie nale�y si� z tego wy-
�miewa�, �e trzeba by� dla siebie wyrozumia�ym i uczynnym.
Praktyka oczywi�cie pokaza�a, �e to nie jest takie �atwe, gdy
si� ma jedena�cie lat.

— To si� na muzyce zacz��o. My by�y�my normalne, a oni
pajacowali, i pani wpisa�a wszystkim uwagi, nam te�! — wy-
buch�a Marta.

— I my posz�y�my do pani od muzyki powiedzie�, �e my
nic nie robi�y�my, a pani powiedzia�a, �e w�a�nie o to g�ównie
chodzi, �e nic nie robili�my na lekcji, i �e mamy si� poprawi�
— doda�a Angelika. — A potem ch�opcy powiedzieli Ali, �e ka-
bluje i �e jest g�upia. 	e my wszystkie jeste�my lizuski, a oni
tak nie b�d�, bo oni si� nie b�d� podlizywa�.
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No i wywi�za�a si� z tego niez�a k�ótnia. Wszyscy ch�opcy
„najechali” na Alci�, �e ona zawsze zwraca im uwag�, jak co�
robi� nie tak. Powiedzieli jej, �e jest niewa�na i wcale nie prze-
stan�, �e b�d� robili, co chc�. Przez nast�pne pi�� lekcji im
dziewczyny by�y grzeczniejsze i im bardziej si� stara�y nie pod-
pa�� nauczycielom, tym ch�opcy ostrzej sobie poczynali: dys-
kredytowali odpowiedzi kole�anek na forum, podawali w w�t-
pliwo�� zasadno�� odrabiania lekcji, informowali z niezachwian�
pewno�ci� siebie, �e dziewczyny zg�aszaj� si� i s� grzeczne, bo
w przeciwie�stwie do ch�opców s� lizuskami, które wszystko
zrobi� dla dobrej oceny.

Na mojej lekcji ca�a klasa zachowywa�a si� w miar� po-
rz�dnie, poniewa� wiedzieli, �e pewnych zachowa� nie tole-
ruj�. Niemniej gdy która� z dziewczynek podchodzi�a do tablicy
i za wolno pisa�a lub za d�ugo my�la�a, pojawia�y si� komenta-
rze. Gdy podany przez dziewczynk� przyk�ad by� zbyt „babski”,
ch�opcy koniecznie chcieli poda� swój, bardziej „m�ski”. Przy-
k�ady by�y poprawne merytorycznie, wi�c pozwala�am im na
to. Gdy dziewczyny podawa�y jak�� informacj�, ch�opcy, nie
czekaj�c, a� wywo�am zg�aszaj�cego si�, dodawali mnóstwo
innych i z wy�szo�ci� patrzyli na przeciwniczki w konflikcie,
przekonani, �e oto dowiedli swojej wy�szo�ci.

— Niech im pani co� powie!
Patrzy�y na mnie b�agalnie za�zawione, posmutnia�e oczy.

Z nadziej�, �e wezm� sprawy w swoje r�ce i wszystko b�dzie
jak dawniej.

— Rozumiem wasz� sytuacj�... ale nie zamierzam nic mówi�
ch�opcom.

Dziewczynki by�y zaskoczone. Nie mog�y uwierzy�, �e nie
chc� ich wzi�� w obron�, �e nie zamierzam wymusi� na ch�op-
cach zmiany ich zachowania.
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Wyt�umaczy�am, �e je�li cokolwiek ch�opcom powiem, to
one znów wyjd� na skar�ypyty i b�dzie jeszcze gorzej. Zapyta-
�am jednak, co innego mo�na zrobi�, �eby by�o dobrze, i na
czym tak naprawd� im zale�y. Dziewczynki chcia�y:

� spokoju podczas lekcji;

� �eby nie by�o zbiorowej odpowiedzialno�ci za z�e zacho-
wanie na lekcji;

� �eby ch�opcy nie czepiali si� Alci;

� �eby ch�opcom zale�a�o na byciu najlepsz� klas� w szko-
le, ale razem, a nie przez „wym�drzanie si�” i pokazywa-
nie, �e chocia� im nie zale�y, to s� lepsi od dziewczynek.

U�wiadomi�am dziewczynkom, �e ch�opcom tak naprawd�
zale�y, a robi� tak, �eby pokaza�, �e ró�ni� si� od dziewczyn, �e
s� tacy... tacy... — tu mi zabrak�o s�owa, ale wyr�czy�a mnie Aga:

— 	e s� macho! Oni pokazuj�, �e nie s� delikatni, nie s�
maminsynkami i �e im nie zale�y!

— Macho? Gdzie s�ysza�a� to s�owo? — zapyta�am zasko-
czona.

Agnieszka opowiedzia�a, jak to jej mama „wojuje” z jej bra-
tem, który jest ju� w liceum i nie chce pomaga� w domu, ro-
bi� zakupów i zajmowa� si�, jak do tej pory, odrabianiem lekcji
z ni� — m�odsz� siostr�.

— Wtedy w�a�nie mama mówi, �e nie musi by� takim ma-
cho, który si� stawia, bo prawdziwy m��czyzna jest odpowie-
dzialny za to, co mu si� powierza, a odpowiedzialno�� jest
miar� jego m�sko�ci — opowiada�a z przej�ciem Aga.

Doskonale! Postanowi�am wykorzysta� do�wiadczenie mamy
Agnieszki. Obieca�am dziewczynom, �e wprawdzie zrobi� co�,
co za�egna konflikt, ale b�d� udawa�, �e o niczym nie wiem,
i �e nie b�d� opowiada�a si� po niczyjej stronie.
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Moja deklaracja zadowoli�a dziewczynki, bo szybko wysz�y
z sali, a ja mog�am zebra� si� na kolejne zaj�cia.

W rozwi�zywaniu tego typu konfliktów trzeba przede wszyst-
kim przyj�� absolutn� bezstronno�� i nie bra� strony dziew-
cz�t (cho� ich racje by�y s�uszne), zw�aszcza �e czas podkre�la-
nia ró�nic i konfliktów w grupie zawsze musi nast�pi�. Nawet
w takiej ma�ej grupie jak rodzina Agnieszki i nawet w takiej,
wydawa�oby si�, z�ytej grupie jak klasa moich podopiecznych.

Nast�pnego dnia przypomnia�am wszystkim, i moim macho,
i moim dziewczynom, jakie zasady zachowania obowi�zuj� na
lekcjach, jaki jest ich przebieg, w jaki sposób ma zachowywa�
si� ucze� pretenduj�cy do bycia wzorem. O karach za niesubor-
dynacj�, widz�c skruszone minki, wspomina� ju� nie musia�am.

Nast�pnie wzi�li�my si� za przydzielanie ról na uroczysto��
szkoln� (akurat wypada�a; je�li w Twoim przypadku nie b�dzie
czego� takiego pod r�k�, po prostu wymy�l jaki� projekt lub
zadanie, które wymaga wybierania przedstawicieli i wzajemne-
go dzia�ania w niewielkich grupach). Uczniowie sami zg�aszali
si� do okre�lonych, pasuj�cych im ról, a ja zach�ca�am wszyst-
kich do podawania cech, które sprawiaj�, �e ca�a klasa zgadza
si� na tego ch�opca lub t� dziewczynk� do roli wodzireja, króla,
Kopciuszka, wró�ki, krzewów szumi�cych w tle, DJ-a przy sprz�-
cie nag�a�niaj�cym lub oficjalnego fotografa imprezy. Wszelkie
osobiste wycieczki natychmiast twardo ucina�am, a prawdziwe
i sympatyczne wypowiedzi nagradza�am pochwa�� i u�miechem.
Klasa szybko wdro�y�a si� w �wiczenie, wymieniali do�wiad-
czenia, opinie, opowiadali o swoich mocnych stronach, o tym,
jaka jest ich wizja wyst�pu, w jakich rolach czuj� si� dobrze,
a w jakich nie najlepiej, a tak�e jak to bywa�o podczas innych
przedstawie� w poprzednich klasach.
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Powspominali, po�miali si�, poopowiadali anegdotki i z przy-
mru�eniem oka traktowali wpadki ró�nych „ktosiów” podczas
wyst�pów. Zbiorowo zdecydowali, �e jedynie Alcia nadaje si�
na prowadz�c�, bo jest odwa�na, ma dobr� pami��, a na do-
datek dobrze podpowiada, jak kto� zapomni roli. Poza tym by�a
ju� konferansjerem i dobrze jej to wysz�o, a nie tak jak takiej
jednej dziewczynie dawno temu — zapomnia�a da� komend�
„spocznij” po wprowadzeniu sztandaru i wszyscy stali tak d�ugo,
a� pani jej podpowiedzia�a.

Rozmawiali�my te� troch� o tym, �e zawodowi aktorzy, lu-
dzie sceny, politycy i dziennikarze umiej� tak fajnie wybrn��
z ró�nych trudnych sytuacji i wcale si� nie przejmuj�. Potem
wspólnie wymy�lali�my, co kto by zrobi�, gdyby zapomnia� roli
albo fa�szowa� na muzyce, albo gdyby kto� na lekcji przeszkadza�,
udaj�c klauna, a pani wcale by to nie �mieszy�o. Alcia by�a
wniebowzi�ta, a Aga... z�apa�am w pewnym momencie spoj-
rzenie jej wielkich, b��kitnych i pe�nych zrozumienia oczu.

Dobra nasza!
Chmury na klasowym niebie czasowo znikn��y i za�wieci�o

wielkie, pi�kne s�o�ce.
By�am bardzo zadowolona, �e �wiadomie i z rozmys�em za-

�egna�am konflikt wynikaj�cy z dostrzegania przez cz�onków
grupy nie tylko podobie�stw, ale i ró�nic pomi�dzy sob�. Cie-
szy�am si�, �e zrozumieli, �e te ró�nice czyni� ich wyj�tkowy-
mi i nie do zast�pienia, �e dzi�ki ró�nym zdolno�ciom klasa
wi�cej mo�e, bo mo�e uczestniczy� w bardzo ró�nych, wyma-
gaj�cych odmiennych umiej�tno�ci przedsi�wzi�ciach.

Cieszy�am si� bardzo, �e zmotywowa�am ch�opców do lep-
szego zachowania i potwierdzania ró�nic niekoniecznie przez
pozowanie na macho, którym na niczym, a zw�aszcza na dobrej
opinii, nie zale�y. Z zadowoleniem obserwowa�am, jak po na-
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szych zaj�ciach ch�opcy zak�adali krzes�a na sto�y, pozwalaj�c
dziewczynom i�� na przerw�.

Zdawa�am sobie jednak spraw�, �e ponownie zbli�a si� chwi-
la, gdy b�d� musia�a dobitnie przypomnie� moim wychowan-
kom, �e to JA JAKO NAUCZYCIEL rz�dz� w klasie.

Brzmi to mo�e okropnie, ale jest niezb�dne. Jedna z dziew-
czynek opowiada�a, �e niektórzy ch�opcy sugerowali, �e nie za-
mierzaj� s�ucha� nie tylko nauczycielki muzyki, ale NAWET
mnie. Moja osoba by�a tylko jednym z wielu elementów ich
„niechcenia”, „nicnierobienia” i ogólnego sprzeciwu wobec pole-
ce�, zalece� i obowi�zuj�cych norm. Ale moja osoba i moje
stanowisko nie mog�y sta� si� elementem jednym z wielu,
elementem, który w zale�no�ci od nastroju ignoruje si� lub si�
go s�ucha. WYCHOWAWCA musi by� zawsze autorytetem dla
uczniów i musi ten autorytet trzyma�.

Nie mog�am pozwoli� sobie na podjazdow� walk� o w�adz�
z moj� klas�. Wymiana z�o�liwo�ci absolutnie mnie nie intere-
suje, zasady gry maj� by� czyste i przestrzegane. Nie mog� te�
na uczniów nawrzeszcze�, bo wtedy u�yj� przewagi swojego
wieku i stanowiska wobec nich, a oni szybko zrozumiej�, �e to
moja ostatnia deska ratunku.

Zacz��am wi�c planowa�. Klasa ju� si� lubi, chyba sobie
nawet wybaczyli ostatnie zachowania. Przed nami wiele godzin
dodatkowej pracy z okazji przedstawienia szkolnego. Ten eks-
traczas wykorzystam w celu krzewienia sympatycznych relacji
mi�dzy uczniami, a przy okazji poka�� im, �e jestem �wietnym
przywódc� i �e nie ma potrzeby buntu, puczu, rewolucji prze-
ciwko mnie.

To dzia�anie na zasadzie szczepionki — nie czekam na to,
by uczniowie nabrali ochoty do pokazania, jak bardzo si� zgrali,
poprzez wszczynanie konfliktu ze swoim wychowawc�. Zamiast
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tego dam im kilka DROBNYCH powodów do narzekania na
mnie. Stan� si� ich wspólnym wrogiem, �eby ca�kiem zapo-
mnieli o k�ótniach mi�dzy sob� oraz �eby docenili te momen-
ty, w których jestem sympatyczna i otwarta na rozmowy.

Wyst�py za dwa tygodnie. Wszyscy chcemy sukcesu.
Zaczynamy szczepienie!
Na kolejnej najbli�szej godzinie wychowawczej OZNAJMIAM

(nie proponuj�, nie prosz�, nie sugeruj�, tylko oznajmiam), �e
próby odbywaj� si� codziennie od czternastej do szesnastej.

Cisza, zupe�na.
Czekam.
Po chwili odzywa si� kilka najodwa�niejszych g�osików:
— Nie mam dojazdu!
— Nie ma mowy, w pi�tek je�dzimy zawsze do babci!
— Ani mi si� �ni, nigdy nie przyjd� wszyscy, to ja te� nie

musz�!
— Moja mama nigdy si� nie zgodzi, bo o pi�tnastej mamy

obiad!
— Mój tata si� nie zgodzi, mam z nim sprz�ta� gara�.
— A ja musz� wtedy by� z siostr�!
Gdy odpowiadam spokojnie „próby codziennie, 14 – 16”,

otwiera si� ca�a powód� argumentów.
Dowiaduj� si�, �e nie uda si� prze�o�y� prywatnych lekcji

z angielskiego, �e po lekcjach s� „energetycznie wypompowani”,
�e przecie� mog� robi� te próby na lekcjach. Moje próby? Aha!
Idziemy w dobrym kierunku! Buntuj� si�, z ka�dym argumen-
tem coraz mocniej, coraz odwa�niej, protestuj� ju� wszyscy,
nawet grzeczne dziewczynki z niebieskimi oczami.

No, mo�e nie wszyscy. Marek nie w��cza si� w kanonad�,
bo on i tak zawsze do szesnastej siedzi na �wietlicy.

Rwetes.
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Przekrzykuj� si�, ale... nie szukaj� rozwi�za�. Jeszcze nie
szukaj�. W porz�dku, rozumiem, po prostu potrzebuj� sobie
jeszcze troch� pokrzycze�, sprzeciwia� si� decyzji lidera.

Gdy upór s�abnie, a argumenty wyczerpuj� si�, PROPONUJ�
(tym razem nie narzucam), aby w takim razie cz��� ról odda�
dzieciom z innych klas, bo one na pewno b�d� mog�y i b�d�
chcia�y przychodzi�. Ale nikt nie chce pozbywa� si� presti�u
i przyjemno�ci wyst�pów.

Pytam wi�c, co oni proponuj�, jakie jest wyj�cie z tej sytuacji.
Nie s�ysz� niczego konkretnego. W zasadzie to nic im si�

nie spodoba i nic nie spotka z aprobat�.
W porz�dku, ko�cz� etap rwetesu i przechodz� do zmiany

ich przekona�. To jedyny sposób, �eby sami z siebie zrozu-
mieli, co jest dla nich naprawd� wa�ne.

Prosz� wszystkich o wyj�cie na �rodek klasy. Pozbawiam
ich przez to zas�ony w postaci �awek. Na �rodku cichn�, nie
bardzo wiedz�, do czego zmierzam. Patrz� na ich buzie i za-
czynam.

— Skoro nie mo�emy doj�� do porozumienia, to terminy
prób b�dziemy planowali z dnia na dzie�. Czasu mamy do��,
dwa tygodnie. W ostateczno�ci ob�dziemy si� zupe�nie bez
prób... — robi� pauz� i pozwalam im na chwil� aplauzu, potem
kontynuuj�: — ... tylko nie wiem, jak to b�dzie, bo przecie�
obieca�am wam, �e przy okazji prób naucz� was, jak pokona�
trem�. Sami wiecie, jak ona na was wp�ywa. Co� strasznego ta
TREMA.

B�yskawicznie zapada cisza, bo w ma�ych g�owach zaczyna
si� wyobra�anie sobie siebie stremowanego na scenie, na oczach
ca�ej szko�y i rodziców. Po chwili g�osiki zaczynaj� mi�kn��.

— Nooo, ja wiem, kolana mi si� trz�s� i g�os dr�y.
— A ja zapominam tekstu...
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— No, a pami�tacie, jak ta Joa�ka, co jest ju� w gimna-
zjum, prawie p�aka�a? Ale wstyd!

I zaczynaj� si� pytania, jak poradzi� sobie z t� trem�. Z t�
okropn� trem�! Ju� nikt nie walczy ZE MN�, bo wszyscy mamy
wspólnego wroga, którym nie musi wcale by� cz�owiek. W tym
dniu jest to TREMA!

Gdybym od razu zacz��a od tremy, to na ni� zu�yliby szcze-
pionk� buntu. A sprzeciw wobec mnie, i to sprzeciw dotycz�cy
lekcji, a wi�c znacznie powa�niejszy ni� wobec zostawania po
lekcjach, wci�� by pozosta�! Tymczasem „wyprztykali si�” z buntu
na moim b�ahym narzuceniu godziny prób, a teraz poka�� im,
�e WSPÓLNIE, oni i ja, mo�emy poradzi� sobie z trem�. Sto-
imy teraz po tej samej stronie, wszyscy wiemy, �e mamy wspól-
ny cel — da� �wietne przedstawienie!

Oczywi�cie tremy nie da si� pokona� ot tak — trzeba kilku
prób. Na tych próbach uczniowie b�d� powtarza� swoje role,
a gdy tylko poczuj� trem�, maj� mówi� g�o�no o tym, co „robi
im trema”. �wiczymy to zreszt� od razu na kilku ochotnikach.
Gdy ochotnicy opowiadaj� o tremie, doradzam im, jak maj�
sta�, jak mówi�, co robi� z r�koma, jak panowa� nad g�osem.
Mówi�, �e to kwestia �wicze�, zalecam malutkie sztuczki.
Obiecuj� �wiczy� z nimi, walczy� razem z tym okropnym zja-
wiskiem — ale nie bardzo wiem kiedy, bo przecie� oni maj�
tyle obowi�zków.

Uczniowie ju� si� nie buntuj� (dobrze czuj� wspólnego wro-
ga — trem�). Obiecuj�, �e na poniedzia�ek dowiedz� si�, czy
w ogóle i je�li tak, to jak d�ugo mog� zostawa� po lekcjach. Za-
pisuj� mo�liwe terminy, podpieraj� si� planem lekcji. U�mie-
cham si�, bo oto jak za dotkni�ciem czarodziejskiej ró�d�ki
klasa przejmuje odpowiedzialno�� za to, czy osi�gn� cel (�wiet-
ny wyst�p), za powodzenie ca�ego przedsi�wzi�cia. Uczniowie
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podejmuj� decyzje i pytaj� MNIE (jako osob� z autorytetem
usankcjonowania), czy ich decyzje s� dobre. Zostawiam im
swobod� — mo�emy �wiczy� wcze�nie rano, mo�emy po lek-
cjach. Je�li b�dzie chwila, to z trem� mo�emy walczy� równie�
na j�zyku polskim, a ja porozmawiam z nauczycielami przyrody
i matematyki, �eby ostatnie pi�� minut lekcji przeznaczyli na
drobne treningi antytremowe.

Wszyscy s� pe�ni zapa�u i nikt nie my�li o buntowaniu si�
przeciwko mnie.

W poniedzia�ek okazuje si�, zgodnie z moimi przewidywa-
niami, �e nie ma niczego, czego nie mo�na by prze�o�y� w imi�
sukcesu podczas przedstawienia. W klasie skupienie, zoriento-
wanie na prac�. Mamy dwa tygodnie, tylko dwa, a przed nami
wiele pracy! Uczniowie wyliczaj�, co trzeba zrobi�. 
wietni s�
w tym! Bior� odpowiedzialno�� za dekoracj�, czas prób, mo-
tywuj� si� nawzajem, �eby szybciej nauczy� si� ról. Zaskaku-
j�ce, �e staraj� si� zapami�ta� równie� cudze role. Po co?
Wyja�niaj�, �e to na wypadek, gdyby kto� zachorowa� i trzeba
by go by�o zast�pi�. Ca�y czas pilnie walcz� z trem� — a w�a-
�ciwie ju� nie tyle walcz�, co j� oswajaj� i ucz� si�, �e mo�e
by� twórcza. Kiedy t�umacz� im, jak sta�, jak oddycha�, kiedy
wprowadzam �wiczenia rozlu�niaj�ce, koryguj� b��dy, ucz�
trzyma� mikrofon, skwapliwie wykonuj� �wiczenia, podporz�d-
kowuj� si� bez oci�gania, pomagaj� sobie wzajemnie.

Oczywi�cie tak� wspó�prac� trzeba nieco przetestowa�,
dlatego jako go�cia w przedstawieniu zapraszam (NARZUCAM)
uczennic� innej klasy, �wietn� wokalistk�. Moi uczniowie
przyjmuj� j� bardzo dobrze, bij� brawo po jej próbach, wdra�aj�
j� w zadania, pomagaj� jej i j� wspieraj�. Na tym etapie musz�
czuwa� ju� tylko nad tym, �eby atmosfera by�a weso�a, �eby
nie zabrak�o pochwa�, docenienia, podkre�lania osi�gni��.
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Przed wyst�pem, kiedy wszystko jest dopi�te na ostatni guzik,
s�ucham, jak bardzo s� dumni, jak wiele wysi�ku w�o�yli w przy-
gotowanie uroczysto�ci. Obserwuj�, jak z dum� ogarniaj� wzro-
kiem udekorowan� sal�, jak bardzo s� przej�ci i jak �wietnie
si� rozumiej�. Teraz, na chwil� przed wyst�pem, mówi� im,
jak bardzo jestem z nich dumna. Roz�adowuj� atmosfer� na-
pi�cia �arcikami.

— Ale je�li trafi si� na widowni taki �mieszek, który b�dzie
robi� miny, a mo�e i cytryn� wyciska�, to co zrobicie?

Wszyscy si� �miej�. Wiedz�, �e sobie z tym poradz�, �e to
ich nie zdenerwuje.

— Poprosz�, �eby przesta�, i wróc� do tekstu — mówi
Agatka.

— Poka�� mu j�zyk! — �mieje si� Kacper.
— Nie wa� si�, co pomy�l� go�cie! — oponuje Paulina.
Wszyscy s� w wy�mienitym nastroju, mimo �e za moment

sala nape�ni si� widzami.
Pokonali�my trem�!
Kurtyna w gór�!

*******************

Przedstawienie wysz�o wspaniale! Mamy pi�kne nagranie wi-
deo i zdj�cia naszego oficjalnego fotografa.

Po wszystkim sprz�tamy sal�, zbieramy dekoracje. Powin-
ni�my si� �mia�, podskakiwa� z rado�ci, bo przecie� odnie�li-
�my wielki sukces, wszyscy nam gratulowali, dzi� ostatni dzie�
w szkole przed feriami. A my? Snujemy si� jak cienie, nikt nic
nie mówi, w ko�cu siadamy na pod�odze i w ciszy jemy ka-
napki, ciastka, cukierki.
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— Niedobrze mi! — szepcze Madzia.
— A ja chc� do domu... — Bartek jak d�ugi wyk�ada si� na

parkiecie.
Nie maj� si�y, s� zm�czeni, opada adrenalina, dopada znu-

�enie. Nie próbuj� ich pocieszy� ani niczego uzasadnia�. Maj�
prawo czu� si� zm�czeni, ci��ko i aktywnie pracowali. Sza-
nuj� to. Próbuj� rozmawia� o planach na ferie, ale rozmowa
si� nie klei. Aga z Mart� umawiaj� si� na wieczorn� rozmow�
przez komputer. Rafa� wstaje i zarzuca plecak na rami�:

— Mo�na ju� i��?
— Pewnie, �e mo�na. Jeszcze raz dzi�kuj�. Byli�cie wspa-

niali. Udanych ferii! — równie� wstaj� z miejsca.
— Dobrze by�o, prawda? — dopytuj� jeszcze.
Przytakuj� i noga za nog� wleczemy si� do wyj�cia. Smutno

nam, bo co� si� sko�czy�o. To niewa�ne, �e za dwa tygodnie
spotkamy si� znowu. Chcieliby jeszcze poby� razem, ale s�
zm�czeni i troch� maj� ju� siebie do�� — pewnie dlatego An-
gelika k�óci si� z Ja�kiem, kto pierwszy przejdzie przez drzwi
i kto ma dalej do domu.

Wieczorem w domu otwieram poczt� w komputerze. Tak
jak przypuszcza�am — kilkana�cie nowych wiadomo�ci, z cze-
go ponad po�owa od moich uczniów. 	ycz� mi udanych ferii,
wypoczynku. Chc� potwierdzenia, �e naprawd� by�o wspaniale.
Jeden pyta nawet, czy czego� na ferie nie zada�am, bo z emocji
nie pami�ta, a nie ma nigdzie zapisane. Jest te� kilka kolorowych
obrazków z kotkami, misiami i serduszkami, �ó�te, u�miech-
ni�te emotki. Nim zasn�, odpisuj� skwapliwie na wszystkie
maile.
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*******************
Czy podej�cie „wspólny wróg” zawsze si� sprawdza? Có�, nie-
którzy radz� sobie z klasami, stawiaj�c spraw� na ostrzu no�a:
„albo ja, albo oni”. Ja tak nie lubi�. Nie lubi� traktowa� uczniów,
w ko�cu jeszcze dzieci, jak równych sobie przeciwników, któ-
rym trzeba za�arcie wszystko wydziera� kawa�ek po kawa�ku.

Poza tym lubi�, gdy trzeba w�o�y� nieco wysi�ku w to, co si�
robi. Mo�e to przejaw niespe�nionej mi�o�ci do ogrodów (w któ-
rych efekty trzeba wypracowa� w�asnymi r�kami i w pocie
czo�a) — w domu nie mam nawet malutkiej grz�dki!

Dzi�ki wprowadzeniu szczepionki przeciw powa�niejszym
konfliktom — najpierw jaki� b�ahy powód, potem w�a�ciwy wróg
— b�dziesz w stanie kontrolowa� si�� i kierunek konfliktu.
W Twoich dzia�aniach nie b�dzie przypadkowo�ci, a zatem
i nie b�dzie stresu. Mo�esz w ten sposób zapanowa� nad trud-
nym dniem, trudn� klas�, trudnymi sprawami. Mo�esz sta� si�
wychowawc�, o którym b�dzie si� mówi�, �e ma takie wyj�t-
kowe szcz��cie do grzecznych dzieci. A Ty b�dziesz wiedzie�
swoje i b�dzie Ci bardzo z tym mi�o.

Wracaj�c do kole�anki i jej podopiecznego z etykietk�
OBCEGO, wszystko dobrze si� sko�czy�o, cho� jak opowiada�a
kole�anka — by�y spore nerwy. Wspólnym wrogiem by�a w tym
przypadku pora�ka w zawodach sportowych — poniewa�
ch�opiec by� �wietnym biegaczem. W klasie zapanowa� wzgl�d-
ny spokój, do nast�pnego razu oczywi�cie. Ale wygl�da na to,
�e tym razem jednym z buntowników klasowych b�dzie ten
„nowy” ucze�. Bez ingerencji wychowawcy, bez jego wp�ywu.
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WNIOSKI Z ROZDZIA	U 2.
� Na pocz�tku lekcji, zaj�� pozalekcyjnych, wspólnego

przedsi�wzi�cia, wycieczki lub przy okazji jakiej� wa�nej
zmiany (w opisywanym przypadku by�o to u�wiadomienie
ró�nic w rozwoju mi�dzy dziewczynkami a ch�opcami)
uczniowie czuj� si� niepewnie. D��� wi�c do zoriento-
wania si�, po co si� spotkali, jakie s� ich zadania, z kim
mog� wspó�pracowa�, kto przejmie przywództwo, kto
woli pozosta� w cieniu. Dobrze jest wtedy poda� g�ówny
cel zaj��, wprowadzi� okre�lone zasady pracy. Dzi�ki
temu cz�onkowie grupy poczuj� si� pewniej, otrzymaj�
poczucie przynale�no�ci i zestaw gotowych regu� post�-
powania. Nie nale�y dawa� im jednak tego od razu,
podanego na tacy, przy pierwszej próbie — bo w ten spo-
sób naucz� si� tylko wymuszania, a nie nab�d� praw-
dziwej umiej�tno�ci.

� Kiedy ka�dy znajdzie swoje miejsce w grupie, b�dzie si�
stara� wyró�ni�, zdoby� uznanie. Mo�e si� to dzia� w roz-
maity sposób — od podkre�lania swoich umiej�tno�ci, od-
r�bno�ci, zalet, poprzez konflikty pomi�dzy pojedynczymi
osobami (próby si�), rywalizacj� przeciwnych „obozów”, a�
po tworzenie nieprzyjaznej atmosfery (wyró�nienie ne-
gatywne). Warto wtedy publicznie przypomina� zasady,
podkre�la� wyj�tkowo�� ka�dej z osób, wskazywa�, w ja-
kich sytuacjach indywidualne mo�liwo�ci przydaj� si�
ca�ej grupie. To bardzo motywuje!

� Gdy grupa mniej wi�cej dojdzie ze sob� do �adu, zechce
wykorzysta� swoj� now� si�� w praktyce. A najbli�sz� „ofia-
r�” jeste� Ty — nauczyciel, wychowawca, lider klasy. Próby
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mog� by� ró�ne: pocz�wszy od �artów, przez niesubordy-
nacj�, lekcewa�enie polece�, bunt. Trzeba wtedy zna-
le�� uczniom wroga zast�pczego, na którym b�d� sobie
mogli pou�ywa� w imi� wspólnego dobra (dlatego nie
powinien to by� cz�owiek, bo trzeba da� mo�liwo�� upustu
emocji). Mo�e to by� wszystko: od tremy, poprzez brzyd-
k� pogod�, która uniemo�liwia rajd pieszy, po ha�as na
korytarzu lub grasuj�c� epidemi� grypy, lenistwo, spadek
motywacji. Gdy klasa si� wyszumi, b�dzie gotowa do po-
dejmowania decyzji o sobie, swoich dalszych losach, zada-
niach, zakresach odpowiedzialno�ci, sposobach pracy itd.

Pod koniec lekcji, wycieczki, spotkania, momentu zmiany wy-
st�puje obni�enie nastroju. To naturalne zjawisko zwane faz�
wygaszania. Nie nale�y bra� go do siebie ani na si�� podrywa�
si� do dzia�ania. Po prostu wszystko si� uda�o. Dobrze w tym
momencie przypomnie� uczniom wszystkie dobre chwile, po-
dzi�kowa� za wysi�ek, pochwali� wspania�e zachowanie i przed-
si�biorczo��, nawet da� kreatywne zadanie domowe — popro-
si� o kartk� z pami�tnika, sprawozdanie, sprawi�, by sami dla
w�asnej przyjemno�ci powspominali, poogl�dali zdj�cia lub
opowiedzieli rodzicom o swoich nowych do�wiadczeniach. Po-
tem mo�na po�egna� si� z nimi do nast�pnego spotkania — ze
�wiadomo�ci�, �e ca�y proces zacznie si� na nowo na nast�pnej
trudnej lekcji, w nowym roku szkolnym, na próbie, wycieczce
lub gdy znów dowiedz� si� o sobie czego�, co naruszy ich usta-
lony od jakiego� czasu obraz siebie.




