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Od redakcji
Szanowni Czytelnicy!

Wtym numerze „Hejna-
łu Oświatowego” chce-
my pochylić się nad za-

gadnieniami wychowania, profi lak-
tyki i  edukacji zdrowotnej. Zgod-
nie z  nową podstawą programową: 
„Działalność wychowawcza szko-
ły należy do podstawowych celów 
polityki oświatowej państwa. (…) 
Ważną rolę w  kształceniu i  wycho-
waniu uczniów (…) odgrywa edu-
kacja zdrowotna. Zadaniem szkoły 
jest kształtowanie postaw prozdro-
wotnych uczniów, w  tym wdrożenie 
ich do zachowań higienicznych, bez-
piecznych dla zdrowia własnego i in-
nych osób”. Zajęliśmy się zatem tema-
tem edukacji zdrowotnej oraz zabu-
rzeń odżywania u dzieci i młodzieży.
 Zapraszamy Państwa do lektu-
ry tekstu poruszającego problematy-
kę wykorzystania technik teatralnych 
w  działaniach z  zakresu profi laktyki 
i  zachowań ryzykownych. Polecamy 
także artykuły poświęcone tematyce 
rozwiązywania konfl iktów.

 Bezpieczne i  odpowiedzialne ko-
rzystanie z  zasobów dostępnych 
w sieci to jeden z podstawowych kie-
runków polityki oświatowej pań-
stwa w  roku szkolnym 2018/2019. 
W  związku z  tym zachęcamy do 
przeczytania tekstu przedstawiają-
cego wybrane zagrożenia interneto-
we, sposoby działania i zapobiegania 
im. Jak podkreśla autorka artykułu, 
„ważne jest, aby umieć zareagować 
na nie we właściwy sposób i  zadbać 
o osobę, która się z nimi zetknęła”.
 Numer jak zwykle zamykają infor-
macje i komunikaty.

Życzę miłej lektury

Daria Grodzka
redaktor naczelna
miesięcznika 
„Hejnał Oświatowy”

Przez kompetencje społeczne ro-
zumie się złożone umiejętno-
ści warunkujące efektywność ra-

dzenia sobie w  sytuacjach społecznych 
określonego typu. Co więcej, umiejęt-
ności te jednostka nabywa w  toku tre-
ningu społecznego1. Natura kompe-
tencji społecznych, jakich oczekuje się 
od nauczycieli sprawia, że trudno jest 
opracować pulę jednoznacznych wskaź-
ników, pozwalających określić ich po-
ziom, stopień i  zakres rozwoju2 oraz 
precyzyjne zasady formacji społecz-
nej. Niemniej można wyodrębnić kil-
ka fundamentalnych zasad, dzięki któ-
rym ta formacja może przybierać wła-
ściwy kierunek.

Zasady formacji społecznej

Efektywność formacji społecznej osób 
odpowiedzialnych za realizację procesu 
wychowania musi bazować na potencja-
le osoby i znajomości oraz przestrzega-
niu zasad formacji. Można zatem wska-
zać niektóre z nich:
1. Zasada kolektywności opiera się na 

fakcie, że tylko w  zespole jednost-
ka może zdobyć doświadczenie życia 
w społeczeństwie.

2. Zasada zgodności z  naturą. Zgodnie 
z tą zasadą wychowanie musi odpo-
wiadać naturze wychowanka, uzna-
wać ją i  opierać się na niej, chronić 
ją i wzbogacać. Dla realizacji tej za-
sady wychowawca powinien mieć in-
dywidualne podejście do wychowan-
ków, uwzględniające ich wiek i płeć. 
Kształcenie powinno stwarzać wy-
chowankom warunki do poznania 

samych siebie, własnych możliwości 
i aspiracji do poszukiwania twórcze-
go samorozwoju.

3. Zasada zgodności społecznej. Zakłada 
ona konieczność uzgodnienia celu 
oraz metod wychowania z realną sy-
tuacją społeczną, w  jakiej przebie-
ga proces wychowania. Zadania wy-
chowawcy powinny być oparte na re-
alnych socjalno-ekonomicznych wa-
runkach i kształtować u wychowan-
ków gotowość efektywnego rozwią-
zywania życiowych problemów. Wa-
runkiem skutecznej realizacji tej za-
sady jest powiązanie zadań wycho-
wawczych z  zadaniami społecznego 
rozwoju społeczeństwa, koordynacja 
współpracy różnych instytucji mają-
cych wpływ na jednostki, zabezpie-
czenie całościowego społeczno-pe-
dagogicznego wsparcia i  motywacji 
wychowanków, zorientowanie peda-
gogicznego procesu na realne moż-
liwości społeczeństwa z uwzględnie-
niem jego różnorodnych czynników.

4. Zasada orientacji na pozytywy w za-
chowaniu i zalety charakteru wycho-
wanka. Zakłada konieczność posia-
dania przez wychowawców umiejęt-
ności dostrzegania przede wszystkim 
zalet i mocnych stron swoich wycho-
wanków. Takie nastawienie wycho-
wawców buduje u  wychowanków 
wiarę w siebie i daje siłę do właściwe-
go oceniania swojego postępowania. 
Nie jest to bynajmniej równoznaczne 
z lekceważeniem ich wad.

5. Zasada niekompletności wychowa-
nia opiera się na założeniu, iż poję-
cie „wychowanie” zawsze ma dyna-

Potrzeba formacji 
kompetencji społecznych 
nauczyciela

ks. dr hab. Jacek Siewiora

Empirycznie dostrzegalne zmiany zachodzące we współcze-
snym społeczeństwie dotykają także, co oczywiste, samego 
procesu wychowania, jak i jego uczestników. Pula oczekiwań 
względem wychowawców wciąż się powiększa i wiele z nich do-
tyczy umiejętności bycia wśród innych ludzi i z innymi ludźmi.

Od redakcji
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miczny, nieskończony charakter, dla-
tego że w  każdym człowieku znaj-
duje się pierwotna możliwość zmian 
i  transformacji siebie. Aby ta zasada 
mogła się spełniać, każda osoba po-
winna mieć stworzone warunki do 
poznawania siebie i  innych, realizo-
wania swoich możliwości oraz od-
krywania swojej tożsamości i miejsca 
w świecie3.

6. Zasada realizmu zapewnia zoriento-
wanie przyszłych nauczycieli na osią-
ganie realnych pedagogicznych celów 
i  zapewnianie niezbędnych do tego 
środków i metod.

7. Zasada koncentracji na jednostce – 
wybór treści i form realizacji procesu 
wychowania opiera się na naturalnej 
skłonności wychowanków do pozna-
nia, pozwala im aktualizować ducho-
we potrzeby i zainteresowania, przy-
czynia się do budowania przez nich 
duchowej tożsamości4.

8. Zasada dialogizacji procesu wycho-
wania rozumiana jest jako świado-
ma rezygnacja z  monologu na rzecz 
dialogu jako sposobu budowania 
relacji z  wychowankiem. Wyma-
ga zdobywania umiejętności rozwi-
jania zdolności uczniów, odkrywa-
nia mocnych i  słabych stron uczest-
ników relacji, krytycznego odnosze-
nia się do pozyskanych informacji, 
odróżniania informacji obiektyw-
nych od stronniczych, rozumienia 
różnic w  stanowiskach uczestników 
dialogu i pozycji rozmówcy. Cel wy-

chowywania, w  odróżnieniu od tre-
sury, może być osiągany tylko wtedy, 
gdy jest oparty na dialogu, na wza-
jemnie podmiotowej relacji. Rozma-
wianie o prawach, wzajemnych obo-
wiązkach i oczekiwaniach jest wyda-
rzeniem, które mocno zapada w  pa-
mięć i  intensyfikuje kontakt między 
wychowawcą a wychowankiem5.

 Kierowanie się tymi zasadami po-
zwala wytyczyć pracę formacyjną, re-
alizowaną przez każdego odpowiedzial-
nego wychowawcę, niemniej jednak nie 
eliminuje trudności związanych z  tym 
procesem.

Trudności w skutecznej formacji 
społecznej

Geneza problemów skutecznej formacji 
społecznej jest złożona, należy jednak 
podjąć się w tym miejscu pewnej syste-
matyzacji tego zagadnienia. Niewątpli-
wie można mówić o  dualizmie źródeł 
w tym obszarze i upatrywać ich zarów-
no w działaniu systemu, jak i w postawie 
wychowawców.
 Pierwszą grupę trudności z  forma-
cją kompetencji szczegółowych w  ob-
szarze społecznym stanowią te znajdują-
ce się po stronie systemu. Są nimi z całą 
pewnością:
• Przewaga skoncentrowania się w obo- 

wiązujących programach edukacyj-
nych na walce z  agresją wychowan-
ków nad kształtowaniem postaw pro 
bono, zapisy takie przynoszą co naj-

wyżej efekt „gaszenia pożarów”, co 
nie znaczy, że programy prewencyjne 
nie są potrzebne.

• Mało wyraziste systemowe nastawie-
nie na kształcenie kompetencji mięk-
kich z powodu trudności z  ich wali-
dacją. Efekty kształcenia w  ramach 
systemu oświaty rozumiane są jako 
wiedza, umiejętności zawodowe oraz 
kompetencje personalne, natomiast 
kompetencje miękkie nie stanową 
podstawy ocen decydujących o osią-
gnięciach szkolnych6.

  Do grupy trudności mających swoje 
źródło w  postawie wychowawców zali-
czyć można:
• Niedostateczne diagnozowanie zjawi-

ska nieumiejętnego modelowania za-
chowań społecznych dzieci przez naj-
bliższych. Rodzi to potrzebę pedago-
gizacji rodziców, realizowanej także 
przez placówki doskonalenia.

• Brak czasu i  dostatecznego zaintere-
sowania sprawami wychowanków. 
Nie znając spektrum zainteresowań 
wychowanków, nie jest się w stanie na 
czas rozeznać niebezpieczeństw, jakie 
im zagrażają.

• Nieudolne formowanie systemu war-
tości przez dorosłych. Kształtowanie 
pożądanych postaw musi dokonywać 
się na stabilnym systemie wartości, 
tymczasem w  sytuacji gdy wielu ro-
dziców i nauczycieli przeżywa kryzys 
wartości, trudno jest to osiągnąć. Sys-
tem, na którym mogliby się wzoro-
wać wychowankowie powinien obej-
mować całe spektrum obszarów ludz-
kiego świata – sferę relacji do świata, 
do ludzi, do siebie, do rzeczy oraz do 
rzeczywistości transcendentalnej.

• Nieumiejętność artykułowania wy-
magań i brak konsekwencji w realiza-
cji procesu wychowania. Jeżeli proces 
kształtowania kompetencji społecz-
nych ma być efektywny, powinien zo-
stać oparty na komponencie poznaw-
czym, co oznacza, że wychowanko-
wie w  pierwszej kolejności powin-
ni być zaznajomieni z  oczekiwania-
mi, jakie wobec nich się stawia. Zna-
jomość tych wymagań rodzi poczucie 
stabilności i bezpieczeństwa, a konse-
kwentna walidacja przez wychowaw-
ców zachowań wychowanków w od-
niesieniu do tych kryteriów warun-
kuje osiągnięcie pewnego poziomu 
dojrzałości w postępowaniu.

• Obawa części środowiska nauczyciel-
skiego, ale także niektórych rodziców, 

Fot. T. Łopuszyński

Zagadnienia oświatowo-edukacyjne
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przed wchodzeniem w rolę wzoru dla 
wychowanków. Postawa taka może 
być próbą przykrycia swojej niekom-
petencji, niewiedzy czy nieporadno-
ści w  relacjach z  dziećmi i  młodzie-
żą. Innym motywem może być nie-
chęć do wchodzenia w  bardziej za-
żyłe kontakty z  wychowankami. Ko-
lejnym – próba zrzucenia odpowie-
dzialności z siebie na tak zwany „sys-
tem”, czyli szkołę czy edukacyjne pla-
cówki pozaszkolne. I wreszcie w nie-
których przypadkach motywem bę-
dzie tak zwane „prawo do własne-
go życia”, swoiście interpretowane 
jako przyzwolenie na życie według 
sytemu moralnego dalekiego od po-
wszechnie akceptowanego i  dlatego 
trudnego do pogodzenia z własnymi 
upodobaniami7.

Empirycznie dostrzegalne 
zmiany zachodzące we 
współczesnym społeczeństwie 
dotykają także, co oczywiste, 
samego procesu wychowania, 
jak i jego uczestników

 Proces formacji kompetencji spo-
łecznych jest szczególnie pożądany jako 
efekt kształcenia w zawodach, w których 
dominującym przedmiotem pracy są lu-

dzie, a  więc relacje z  ludźmi, zarządza-
nie, kierowanie, współpraca, kształtowa-
nie stosunków międzyludzkich, zatem 
także w obszarze pedeutologii8. Stąd na-
leży z satysfakcją odnotować, że środo-
wiska akademickie i ministerialne coraz 
wyraźniej dostrzegają potrzebę rozwo-
ju kompetencji społecznych i ujmowana 
jest ona jako jeden z priorytetów współ-
czesnej edukacji.

 Słowa kluczowe:  kompetencje społecz-
ne nauczyciela.

 Przypisy: 
1 A. Matczak, Kwestionariusz kompetencji 
społecznych, Warszawa 2001, s. 11.
2 U. Jeruszka, Kompetencje. Aspekty teoretycz-
ne i praktyczne, Warszawa 2016, s. 74.
3 T.Ye. Yezhova, Sutnist' i  zmist sotsia-
l'noho vykhovannya ditey ta molodi [w:] 
O.V. Bezpal'ko, Sotsial'na pedahohika, Zhy-
tomyr 2002, s. 49-51; J. Mastalski, J. Sie-
wiora, Formacja wychowawców w  kontek-
ście przemian cywilizacyjnych, Kraków 2017, 
s. 173-174.
4 O. Poyasyk, O. Maksymovych, Profesiyna 
pidhotovka maybutn'oho vchytelya pochat-
kovoyi shkoly v konteksti kompetentnisno-
ho pidkhodu, „Humanitarnyy visnyk” nr 28 
(t. 1)/2013, s. 245.

5 Zob. L. Trzaska, Rola wychowawcy, „Reme-
dium” nr 7-8/1998, s. 7.
6 Zob. J. Mastalski, J. Siewiora, Formacja wy-
chowawców w kontekście przemian cywiliza-
cyjnych, dz. cyt., s. 175-176.
7 Tamże, s. 176-177.
8 Ustawa z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
572 z  późn. zm.); Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listo-
pada 2011 r. sprawie wzorcowych efektów 
kształcenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1273); Roz-
porządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w spra-
wie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkol-
nictwa Wyższego (Dz.U. z  2011 r. nr 253, 
poz. 1520).
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w sprawie wzorcowych efektów kształcenia 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1273).
● Trzaska L. Rola wychowawcy, „Remedium” 
nr 7-8/1998.
● Ustawa z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
572 z późn. zm.).
● Yezhova T.Ye. Sutnist' i zmist sotsial'noho vy-
khovannya ditey ta molodi [w:] Bezpal'ko O.V. 
Sotsial'na pedahohika. Zhytomyr 2002.

* * *
Ks. dr hab. Jacek Siewiora – 
profesor Małopolskiej Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej w  Tar-
nowie, nauczyciel konsul-
tant MCDN ODN w  Tarno-

wie autor wielu publikacji z zakresu katechety-
ki i pedagogiki.

Fot. M. Grewenda
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rem tych ról jest proces socjalizacji. Każ-
dy człowiek, odgrywając role społeczne 
i życiowe, spodziewa się, że wrażenie, ja-
kie chce wywołać, będzie zgodne z jego 
oczekiwaniami. Dodatkowo działalność 
ta przebiega zawsze z  udziałem obser-
watorów-widzów6. Wszystko dzieje się 
na scenie, którą w  naszym przypadku 
jest szkoła. W szkole jak w teatrze istnie-
ją również kulisy i to za nimi zwykle od-
grywają się dramaty związane z przemo-
cą rówieśniczą i  innymi zachowaniami 
ryzykownymi.
 Prezentacja interakcji społecznych 
w  postaci metafory dramaturgicznej 
może stworzyć przestrzeń do twórczych 
działań w zakresie profilaktyki społecz-
nej i  profilaktyki ryzykownych zacho-
wań uczniów. To możliwość kreacji, fa-
buły, scenariusza, ról, kostiumów, kulis, 
bohaterów, widzów, aranżowania prze-
strzeni, dekoracji i widowni społecznej. 
Chodzi tutaj zarówno o  interakcje po-
między ludźmi, jak i  pomiędzy ludźmi 
a przestrzenią. Przenosząc tę refleksję na 
grunt szkolny, znajdujemy zastosowanie 
w nauce pozytywnych interakcji rówie-
śniczych, interakcji pomiędzy nauczy-
cielami a  uczniami czy interakcji osób 
w szkole7 z jej przestrzenią.
 W  prezentowanej perspektywie dra-
maturgicznej w  profilaktyce społecznej 
istotne jest specyficzne rozumienie toż-
samości, którą tutaj definiować będzie-
my jako funkcjonalny sposób myślenia 
o sobie i o własnych priorytetach w kon-
tekście społecznym8. Definicja ta każe 
nam tak kształtować proces profilaktycz-
ny, aby konkretna osoba biorąca w nim 
udział poprzez uczestnictwo w  działa-
niach teatralnych świadomie dokonywa-
ła zmiany własnej tożsamości jako spo-

Zagadnienie profilaktyki zacho-
wań ryzykownych uczniów jest 
coraz trudniejsze choć by z tego 

powodu, że zachowania te często na-
kładają się na siebie i  współwystępują, 
są efektem krzyżowego działania wielu 
czynników ryzyka przy niedostatecznym 
uruchomieniu czynników chroniących. 
Naglącymi problemami, które w dalszym 
ciągu metodycznie nie doczekały się spój-
nego programu oddziaływań w małopol-
skich szkołach, są głównie kwestie zwią-
zane z radykalizacją1 postaw dzieci i mło-
dzieży, zachowaniami motywowanymi 
nienawiścią z  elementami mowy niena-
wiści, przemoc rówieśnicza o  podłożu 
dyskryminującym oraz wirtualizacja tych 
zachowań przyjmująca postać cyberprze-
mocy. Oczywiście wymienione wyżej za-
chowania często współwystępują z ryzy-
kiem sięgania po środki psychoaktywne 
i  nowe substancje psychoaktywne2 czy 
ryzykowne zachowania seksualne.
 W  tym kontekście pytanie o  meto-
dykę profesjonalnej profilaktyki zacho-
wań ryzykownych jest wciąż pytaniem 
otwartym. Wiemy tyle, że tzw. poga-
danki, jednorazowe akcje, festyny, przy-
padkowe i  incydentalne działania po-
dejmowane przez osoby nieprzygotowa-
ne profesjonalnie są nie tyle nieskutecz-
ne, co szkodliwe. W najlepszym przypad-
ku nie działają, lecz najczęściej przyno-
szą skutek odwrotny do zamierzonego, 
prowokując młodzież do próby podję-
cia ryzyka. Poniższy artykuł stanowi jed-
ną z propozycji, która już znajduje swo-
je miejsce w  profilaktycznych oddziały-
waniach i  która koncentruje się na za-
stosowaniu technik teatralnych w  dzia-
łaniach z  zakresu profilaktyki zachowań 
ryzykownych.

 Od pewnego czasu na płaszczyźnie 
oddziaływań profilaktycznych popu-
larne stały się metody zaczerpnięte ze 
sztuki, w  szczególności teatr. Co takie-
go zatem jest w teatrze? Mówiąc o nim, 
przede wszystkim przychodzi do głowy 
proste skojarzenie z metaforą życia jako 
teatru. Ujmowanie relacji społecznych 
w kategoriach teatralnych ma długą tra-
dycję, szczególnie w  literaturze pięk-
nej3. Jedną z popularnych koncepcji so-
cjologicznych, wykorzystywanych rów-
nież w  pedagogice, jest dramaturgicz-
na koncepcja Ervinga Goffmana4, osa-
dzona w  interakcjonizmie symbolicz-
nym5. Jej autor twierdzi, że w życiu spo-
łecznym występują mechanizmy podob-
ne do tych z wyreżyserowanego spekta-
klu teatralnego. Każdy człowiek odgry-
wa pewne życiowe role, będąc mniej lub 
bardziej do nich przygotowany. Kreato-

Zastosowanie technik teatralnych 
w działaniach z zakresu profilaktyki 
zachowań ryzykownych

dr hab. Małgorzata Michel

Celem niniejszego artykułu jest wyeksponowanie roli technik teatralnych w działaniach pro-
filaktycznych zmierzających do kształtowania kompetencji psychospołecznych, tworzenia 
i wzmacniania więzi interpersonalnych oraz kształtowania tożsamości.

Fot. J. Stono
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sobu myślenia o sobie i swoich prioryte-
tach właśnie w  społecznym kontekście. 
W praktyce przejawia się to często pyta-
niem: „co inni o  mnie pomyślą?”. Dwa 
kompletnie różne wymiary rzeczywi-
stości społecznej, obyczajowej i kulturo-
wej, jakimi są teatr i pedagogika ze swo-
imi procesami wychowania i  socjaliza-
cji mogą nałożyć się na siebie, stworzyć 
płaszczyznę odmiany ludzkiej tożsamo-
ści oraz przestrzeń do kreowania nowej 
tożsamości i działań człowieka.
 Jednym z  kluczowych pojęć w  oma-
wianym podejściu jest pojęcie roli. Zwy-
kle słowo to określa proces czy akt wcie-
lenia się w  inną postać, czego konse-
kwencją jest prezentowanie pewnych 
sposobów myślenia, zachowania i  re-
agowania na różne sytuacje z perspekty-
wy tej właśnie roli. Pojęcie roli jest za-
równo pojęciem teatralnym, jak i  so-
cjologicznym. Cechą roli jest jej zmien-
ność w  czasie, co oznacza, że trwa ona 
jakiś czas, ulegając mniej lub bardziej 
subtelnym modyfikacjom lub zmianie 
w inną rolę. Tak jest zarówno w teatrze, 
jak i  w  życiu społecznym. Od tego, jak 
określone role będą konstruowane i kre-
owane przez osoby zachowujące się ry-
zykownie i mające problem ze społecz-
ną adaptacją zależy ich nowa tożsamość 
indywidualna i społeczna. Tożsamość ta 
jest sylwetką osobową wymodelowaną 
poprzez modyfikowanie, usprawnianie 
i rozwój strukturalnych czynników pro-
cesów twórczych w trakcie oddziaływań 
teatralnych9.
 Wydaje się, iż teatr jest przestrzenią 
uniwersalną na tyle, że jego wykorzy-
stanie w  pedagogice może dawać nie-
mal nieograniczone możliwości. Dobry-
mi technikami do realizacji ćwiczeń za-
chowań pożądanych społecznie są tech-
niki teatralne. Do technik tych zalicza 
się dramę, psychodramę i  socjodramę. 
Różnego rodzaju treningi ról społecz-
nych, nauka społecznych kompetencji, 
trenowanie siebie w  kontekście odbio-
ru społecznego, ćwiczenia pamięci, wy-
obraźni, myślenia – to wszystko rów-
nież może być realizowane z  wykorzy-
staniem technik teatralnych. Teatr daje 
jeszcze jedną ogromnie ważną możli-
wość, mianowicie przeżycie katharsis, 
czyli oczyszczenia, uwolnienia. O funk-
cji tej wspominał Zygmunt Freud, jak 
również Jacob Moreno – twórca psycho-
dramy. Obaj uznawali rozwojową i lecz-
niczą rolę działalności teatralnej rozu-
mianej jako odgrywanie społecznych 

ról10. Badacze zajmujący się rolą teatru 
w  działaniach terapeutycznych czy pe-
dagogicznych akcentują aktywność ze-
społu jako grupy odniesienia, wewnątrz 
której tworzą się i definiują relacje inter-
personalne, staje się on przestrzenią da-
jącą możliwość nawiązywania więzi11, 
stania przed lustrem, którym jest dru-
gi człowiek. To odbicie siebie w  innym 
jest informacją zwrotną, pozwala kory-
gować, ulepszać i dodefiniować rolę spo-
łeczną. W tym świetle należy spojrzeć na 
teatr również jako na wspólnotę przeżyć.
 Każdy proces twórczy, w tym mode-
lowanie reakcji i  odgrywanie ról celem 
nauki zachowań prospołecznych cha-
rakteryzuje się pewną strukturalną dy-
namiką, a  w  skład tej struktury wcho-
dzą takie elementy, jak: emocje, mo-
tywacja, percepcja, pamięć, myślenie 
i wyobraźnia.

Teatr jest przestrzenią 
uniwersalną na tyle, że jego 
wykorzystanie w pedagogice 
może dawać niemal 
nieograniczone możliwości 

 Rola motywacji w procesie twórczym, 
jakim jest również praca nad zmia-
ną swojego zachowania, jest niekwe-
stionowana. Niektórzy badacze uważa-
ją, że aktywność twórcza wymaga szcze-
gólnie wzmocnionej motywacji. W lite-
raturze wyróżnia się dwa rodzaje mo-
tywacji12: autonomiczną i  instrumen-
talną13. Jedna i  druga ma duże znacze-
nie w  procesie korekcji zachowań osób 
mających problemy z prawidłowym za-
chowaniem. Proces twórczy realizowa-
ny poprzez techniki teatralne, pomaga-
jące modelować reakcje i  dające moż-
liwość odgrywania ról pozwala na roz-
budowanie i  utrwalenie tych rodzajów 
motywacji.
 Kolejnym ważnym elementem jest 
percepcja, czyli proces postrzegania lu-
dzi, rzeczy i obiektów. Jedną z cech oso-
bowych uczniów zachowujących się 
agresywnie jest wybiórcza, niepełna i za-
burzona percepcja rzeczywistości14. Na-
leży uświadomić sobie, że osoba zacho-
wująca się w  sposób aspołeczny, agre-
sywny, nieakceptowany społecznie po-
strzega świat inaczej, a  co za tym idzie 
inaczej interpretuje znaczenie wydarzeń 
i sytuacji oraz intencje osób z otoczenia. 
Przy takich samych warunkach i  do-
świadczaniu konkretnej sytuacji, w któ-

rej uczestniczymy, u  różnych ludzi po-
jawia się inna percepcja rzeczywistości, 
a  tym samym różny sposób myślenia 
o niej i jej interpretacji.
 Osoba agresywna w  odpowiedzi na 
komunikat pochodzący z otoczenia ma 
własne spojrzenie na świat, który zwy-
kle jest wrogi i zagrażający. Zatem oso-
ba taka sama nastawiona jest wrogo do 
otoczenia, odbiera sygnały społeczne 
w sposób urojony, nieadekwatny. Obiek-
tywnie neutralne wydarzenia i zachowa-
nia traktowane są jako prowokacja. Oka-
zuje się, że osoby agresywne mają bra-
ki w  przetwarzaniu informacji społecz-
nych, co oznacza, iż obcy jest im język 
znaków społecznych. Informacje ze śro-
dowiska, które są neutralne dla więk-
szości, one odczytują jako atak na sie-
bie. Można to tłumaczyć jako zabloko-
wanie twórczych procesów myślowych, 
które są możliwe do uruchomienia po-
przez stosowanie różnego rodzaju tech-
nik, w tym technik teatralnych. W tech-
nikach tych duży nacisk położony jest 
bowiem na naukę twórczego kreowa-
nia nowych ról społecznych oraz naukę 
twórczego podejścia do sytuacji trud-
nych. Jest to istotny element pracy z oso-
bami mającymi zaburzenia poznawcze15.
 Kolejnym elementem struktury pro-
cesu twórczego jest pamięć. Rola pa-
mięci w  procesach twórczych sprowa-
dza się do takich wymiarów, jak orga-
nizacja wiedzy w  strukturach pamięci 
trwałej oraz tworzenie zawartości tre-
ściowej wiedzy16. Wyróżnia się przy tym 
trzy fazy procesu pamięciowego: zapa-
miętywanie, przechowywanie i przywo-
ływanie. Celowe i  zamierzone kreowa-
nie w twórczym procesie sytuacji i pro-
blemów innowacyjnych zmuszających 
człowieka do ich twórczego rozwiązy-
wania oparte jest o mechanizmy pamię-
ci. Umiejętne zastosowanie metod od-
działywania uruchamia fazowy mecha-
nizm zmiany struktury wiedzy oraz me-
chanizm przywoływania pamięciowe-
go17. W  trakcie pracy nad kreowaniem 
nowej roli społecznej uczestnik zajęć, 
które mają na celu modelowanie reak-
cji i  odgrywanie ról, zapamiętuje nowe 
schematy zachowania, przechowuje je 
w  pamięci. W  sytuacjach społecznych, 
gdzie nastąpić powinien transfer zacho-
wań, przenosi wyuczone zachowania 
w rzeczywistość społeczną, przywołując 
z pamięci treści zdobyte podczas zajęć.
 Przedostatnim elementem jest myśle-
nie, które można zdefiniować jako pro-
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ces poszukiwania optymalnych rozwią-
zań problemu. Jednym z wymiarów my-
ślenia twórczego jest aktywne podejście 
do problemu, polegające na zdefiniowa-
niu go oraz podjęciu aktywnych dzia-
łań w  celu jego rozwiązania. Zachowa-
nie agresywne często stanowi wynik fru-
stracji w sytuacjach trudnych, w których 
człowiek nie znajduje sposobu rozwią-
zania problemu. Celem procesu twór-
czego uruchomionego poprzez techniki 
teatralne powinno być uelastycznienie 
myślenia.
 Ostatnim elementem strukturalnym 
jest wyobraźnia, czyli zdolność umysłu 
do tworzenia i posługiwania się wyobra-
żeniami, tj. wybranymi, selektywnymi 
rodzajami reprezentacji poznawczej18. 
Techniki teatralne nastawione są na roz-
wijanie u  osób niedostosowanych spo-
łecznie struktur wyobraźni. Jest to istot-
ne, jeśli chcemy przyczynić się do zmia-
ny parametrów tożsamościowych ucznia 
oraz poszerzyć wachlarz jego kompeten-
cji do prawidłowego pełnienia ról spo-
łecznych i życiowych.
 Reasumując, techniki teatralne sta-
nowią specyficzne podejście do dzia-
łań profilaktycznych oraz do ich uczest-
ników. Zakładają bowiem, że w każdym 
uczniu tkwi potencjał, czyli pewne pre-
dyspozycje osobowe i  społeczne, które 
mogą umożliwić mu zaistnienie w  ak-
ceptowanych rolach społecznych i  roz-
wiązać sytuacje konfliktowe w rzeczywi-
stości szkolnej i  rówieśniczej. Potencjał 
ten można pobudzać, rozwijać i kształ-
tować. Efektem zastosowania technik te-
atralnych w  profilaktyce zachowań ry-
zykownych jest aktywne poszukiwa-
nie przez uczestników swojej tożsamo-
ści oraz nowych rozwiązań istniejących 
problemów. Dzięki odgrywaniu nowych 
ról uczniowie mają okazję doświadczyć 
nowego sposobu podejścia do proble-
mu, podjąć eksperyment z  akceptowa-
ną rolą społeczną oraz otrzymać infor-
mację zwrotną od zespołu i  od prowa-
dzącego zajęcia. 

 Słowa kluczowe:  techniki teatralne, 
działania z  zakresu profilaktyki zacho-
wań ryzykownych.

 Przypisy: 
1 Radykalizacja to proces, w  którym gru-
pa lub osoba zaczyna przyjmować skraj-
ne (przemocowe) ideały i aspiracje, odrzuca 
przyjęty przez ogół społeczeństwa status quo. 
Podważa współczesne idee wolności, swobo-

dę wyborów politycznych, światopoglądo-
wych, religijnych czy społecznych. U  pod-
staw wszystkich form radykalizacji leży nie-
nawiść i przemoc. Obecnie postawy takie wi-
doczne są w wielu grupach młodzieżowych, 
często przyjmujących formę zabawowo-
-przestępczą oraz organizujących się w gangi 
młodzieżowe. Popularne w tych grupach jest 
używanie mowy nienawiści, w skrajnych sy-
tuacjach dochodzi do przestępstw motywo-
wanych nienawiścią.
2 Popularnie dopalacze.
3 M. Konopczyński, Pedagogika resocjaliza-
cyjna. W stronę działań kreujących, Kraków 
2014, s. 78.
4 E. Goffman, Człowiek w  teatrze życia co-
dziennego, Warszawa 2000.
5 E. Goffman, The Presentation of Self in Every 
Day, New York 1959; E. Goffman, Interaction 
Ritual, Chicago 1967; E. Goffman, Piętno. 
Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk 
2005; E. Goffman, Rytuał interakcyjny, War-
szawa 2006; E. Goffman, Zachowanie w miej-
scach publicznych, Warszawa 2008.
6 M. Konopczyński, dz. cyt.
7 Mam tu na myśli zarówno uczniów, jak 
i  nauczycieli, pracowników administracji 
i rodziców.
8 M. Konopczyński, dz. cyt.
9 M. Konopczyński, Metody twórczej resocja-
lizacji, Warszawa 2006.
10 Tamże.
11 Więź jest jednym z  głównych czynników 
chroniących, który ma potężną moc oddzia-
ływania pedagogicznego oraz terapeutycz-
nego na osoby będące w  relacji. Zerwanie 
więzi lub ich brak jest przyczyną podejmo-
wania wielu ryzykownych zachowań dzieci 
i  młodzieży. Przy czym chodzi tutaj zarów-
no o więź rówieśniczą, jak i więź z najbliższy-
mi dorosłymi: rodzicami i  innymi członka-
mi rodziny, wychowawcami, nauczycielami. 
12 A. Tokarz, Rola motywacji poznawczej w ak-
tywności twórczej, Wrocław 1985; A. Tokarz, 
Dynamika procesu twórczego, Kraków 2005.
13 Motywacja autonomiczna (samoistna) 
charakteryzuje się spontanicznością i  wy-
nika z  zainteresowania się i  ciekawości sy-
tuacją. Tego rodzaju motywacja pobudza-
na jest samoistnie, bez wzmacniania karami 
i nagrodami. Motywacja instrumentalna na-
tomiast umożliwia organizowanie aktywno-
ści poprzez dostarczenie silnego wzmocnie-
nia [za:] A. Tokarz, Dynamika procesu twór-
czego, tamże.
14 M. Konopczyński, L. Pytka, Studenci wo-
bec zjawisk patologii społecznej, Siedlce 1986.
15 Tamże.
16 E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 2005; 
E. Nęcka, Trening twórczości, Gdańsk 2005.

17 M. Konopczyński, dz. cyt.
18 E. Nęcka, dz. cyt.
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Wydawnictwo GWP, 2005.
● Tokarz A. Dynamika procesu twórczego. 
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* * *

Dr hab. Małgorzata Mi-
chel – adiunkt z habilita-
cją w  Instytucie Pedago-
giki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. Jej 
zainteresowania naukowe 
oscylują wokół lokalnych 

systemów profilaktyki społecznej i  resocja-
lizacji oraz profilaktyki zachowań ryzykow-
nych w kontekście badania zjawisk przestęp-
czości nieletnich. Ostatni projekt badawczy, 
któremu poświęciła kilka lat, dotyczył aktyw-
ności gangów młodzieżowych w  przestrze-
niach miasta. Prowadzi szkolenia i  warsz-
taty z  zakresu profilaktyki zachowań ryzy-
kownych i zapobiegania radykalizacji, mowy 
nienawiści i zachowań o podłożu przemocy 
(w  tym przestępstw motywowanych niena-
wiścią) wśród młodzieży.
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W jaki sposób nauczyciel może wspierać 
rozwiązywanie konfliktów w grupie 
rówieśniczej?

dr Anna Mitręga

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w grupach społecznych jest jedną z trudniejszych kom-
petencji komunikacyjnych. Celem artykułu jest wskazanie zasadniczych dróg wspierania 
efektywnych sposobów zarządzania rozwiązywaniem konfliktów. Intencjonalne działanie 
wychowawcze w dziedzinie komunikacji związanej z konfliktem wydaje się być nieodzowne 
w przygotowaniu młodych do funkcjonowania w różnych obszarach życia. 

Konflikt to zjawisko towarzyszące 
każdej symetrycznej relacji mię-
dzyludzkiej, w  której ludzie po-

strzegają siebie i partnera w sposób rów-
norzędny. Kiedy we wzajemnej inter- 
akcji pojawią się różnice potrzeb, w ich 
naturalnym następstwie może zrodzić 
się kłótnia. Spory mają dla partnerów 
taki sens, że obie strony mogą dążyć do 
skutecznego zabezpieczenia własnych 
interesów. Ubocznym zjawiskiem towa-
rzyszącym konfliktom może być jednak 
fala emocji o różnych znakach i czasami 
o silnym afekcie emocjonalnym.
 Reakcje ludzi na konflikt są trud-
nym skutkiem ubocznym, który często 
w negatywny sposób naznacza szanse na 
rozwój, rozwiązania i  skutki podjętego 

działania. Nie zmienia to jednak samej 
natury konfliktu, który jeśli potrakto-
wany jest kompetentnie, może stać się 
szansą rozwoju zarówno dla relacji, jak 
i być źródłem osobistej satysfakcji i roz-
woju jego uczestników. Uzasadnienie to 
prowadzi do refleksji, że ważnym ele-
mentem wysokich kompetencji komu-
nikacyjnych są osobiste umiejętności 
człowieka do prowadzenia wymiany ko-
munikacyjnej w  taki sposób, aby miała 
ona charakter uczciwych kłótni, sporów 
i konfliktów.
 Każda grupa społeczna doświadcza 
sytuacji konfliktowych. Ważnym elemen-
tem tożsamości grupowej jest zdolność 
do identyfikowania konfliktów i  rozsąd-
nego zarządzania nimi. Dotyczy to grup 

dorosłych, ale również grup dzieci w róż-
nym wieku. Placówki edukacyjne winny 
więc w kompetentny sposób umieć wska-
zywać optymalne drogi postępowania 
w  sporze interpersonalnym; niewątpli-
wie jest to ważny element pracy wycho-
wawczej. Dzieci, przebywając wraz z ró-
wieśnikami w  grupie, mają – wchodząc 
z nimi w rozmaite interakcje – okazję do 
doświadczania sytuacji konfliktowych.
 Wychowawca klasy najczęściej do-
strzega konflikty interpersonalne (mię-
dzy parą osób), a czasem może mieć do 
czynienia z  konfliktem wewnątrzgru-
powym (zachodzącym w zespole osób). 
Grupy uczniów traktowanych podmio-
towo mają szanse na otwarte ukazywa-
nie konfliktu, jego dynamiki i na to, że 
w razie trudności proces rozwiązywania 
sporu zostanie kompetentnie wsparty 
przez dorosłego. W grupach, w których 
konflikt zostaje tłumiony, staje się co 
prawda niewidzialny w szkole, ale real-
nie trwa i zapewne zostanie rozwiązany 
poza jej murami. Nauczyciel i  szkoła 
tracą wówczas okazję do przekazywa-
nia ważnych kompetencji, które mogą 
odgrywać znaczącą rolę w przyszłej eg-
zystencji uczniów. Niezgoda nauczycieli 
na konflikt wiedzie do istotnego zuboże-
nia szkolnej wymiany komunikacyjnej.
 Dzisiejsze dziecko w wieku szkolnym 
ma rzadziej niż dawniej doświadczenie 
zachowania się w  konflikcie. Wynika 
to z  faktu, że niemal połowa naszych 
uczniów to dzieci jedyne, a  ich liczba 
systematycznie się powiększa. Nie do-
świadczają one codziennego poligonu 
konfliktów z innym dzieckiem/ dziećmi, Fot. E. Demczuk
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nie uczą się współdziałania, dzielenia 
i innych ważnych reguł zachowań inter-
personalnych. Dopiero edukacja insty-
tucjonalna wprowadza te dzieci do gru-
py, a dorośli oczekują, że błyskawicznie 
nabędą one kompetencji interpersonal-
nych. Dodatkowym elementem jest to, 
że spora liczba dzieci niemal cały czas 
spędza w relacjach z dorosłymi; dla nich 
spory i  kłótnie z  rówieśnikami mogą 
być szczególnie trudne. Konfliktu trzeba 
się uczyć we własnej aktywności, trud-
nym doświadczeniu i  zdolność tę stale 
doskonalić.
 Przedmiotem pracy edukacyjnej z dzieć-
mi i młodzieżą stają się takie elementy rze-
czywistości, które komplikują ludzkie inter- 
akcje. Najczęstszych źródeł konfliktu upa-
truje się zwykle w:
• błędach w komunikacji;
• niezaspokojonych potrzebach, ocze-

kiwaniach, interesach;
• funkcjonowaniu w określonej roli 

społecznej;
• konieczności podtrzymywania pozy-

tywnej samooceny w sytuacji sporu;
• stereotypach, mylnych wyobraże-

niach;
• błędach w postrzeganiu osób i sytu-

acji, błędnej percepcji.
 Znajomość procesu diagnozowania 
powodów powstawania konfliktu daje 
nauczycielom precyzyjną bazę do pra-
cy nad konfliktem i  dążenia do efek-
tywnych rozwiązań. Ważnym elemen-
tem pracy nad sporem jest zmierzanie 
do wykorzystania takich strategii, aby 
w  miarę możliwości strony mogły od-
nieść wzajemne korzyści.
 Najmniej efektywny jest pierwszy po-
ziom reakcji na konflikt, który polega na 
realizowaniu wyłącznie własnych korzy-
ści. W oparciu o procesy rywalizowania 
z partnerem sporu dąży się do wygranej, 
której kosztem jest przegrana drugiej 
strony. Ludzie często podejmują taki 
tryb w sposób mało refleksyjny, impul-
sywnie chcąc udowodnić, że racja leży 
po ich stronie. Dodatkowe zagrożenia 
strategii konfrontacyjnych leżą w  za-
chowaniach agresywnych, kiedy trafi się 
na trudności w osiągnięciu wygranej lub 
nie można obronić swego stanowiska. 
Obopólna relacja ponosi szkody, a  do-
datkowym kosztem mogą okazać się sil-
ne emocje negatywne. Dzieci i młodzież 
często używają tej strategii, nie znają 
bardziej wydajnych sposobów dążenia 
do rozwiązania sporu. Emocjonalne dą-
żenie do wygranej może prowadzić do 

przekonania, że w  relacjach z  innymi 
nie warto uwzględniać innego punktu 
widzenia niż własny. Agresywny styl 
reagowania w  konflikcie bywa również 
nabywany z otoczenia.
 Bardziej wydajnym sposobem jest 
dążenie do szukania kompromisu. Obie 
strony sporu rezygnują z  jakiejś części 
swoich interesów i potrzeb, aby w wyni-
ku targowania spotkać się z  partnerem 
w umówionym punkcie rokowań. Część 
potrzeb zostaje w  taki sposób zrealizo-
wana, konflikt przynajmniej na pewien 
czas jest rozwiązany, ale pozostaje jesz-
cze odłożona część niezrealizowanych 
interesów. Doświadczenie uczy, że po 
pewnym czasie mogą one generować 
kolejne spory i kłótnie. Kompromisowe 
rozwiązania niosą zawsze dużo większy 
szacunek do partnera, uczą dotrzymy-
wania umów, budzą świadomość, że inni 
mają swoje racje, potrzeby i interesy. Po-
dejście to rozwija świadomość, że ludzie 
są równi w swoich racjach, że mają pra-
wo różnić się w nich od nas, a  interesy 
innych osób są ważne.
 Najbardziej efektywną drogą rozwią-
zywania sporów jest strategia integra-
tywna, w  której obie strony aktywnie 
dążą do osiągnięcia takiego rezultatu, 
który umożliwi realizowanie obopól-
nych potrzeb, obopólnej wygranej. Win-
-win to efekt, którego owocem ma być 
satysfakcja po obu stronach. Procedura 
prowadząca do osiągnięcia takiego celu 
wymaga współpracy i  zaufania, zwykle 
składa się z kilku kolejnych kroków:
• zdefiniowanie problemu w  sposób 

uznany przez obie strony sporu;
• pełne zrozumienie potrzeb i  intere-

sów obu stron;
• aktywne i  twórcze wynajdywanie 

sposobów na odnoszenie wzajem-
nych korzyści;

• podjęcie obopólnego zobowiązania 
i zrealizowanie go w pełnej formule.

 Zasadniczo każda osoba może dążyć 
do posługiwania się strategią integra-
tywną. Wymaga to jednak pewnej doj-
rzałości, mentalności kierującej uwagę 
tak na siebie, jak i na drugą osobę, kom-
petencji aktywnego słuchania, uważ-
ności i  myślenia. Wydaje się, że dzieci 
i młodzież mogą nie umieć posługiwać 
się takim tokiem myślenia, ale wymie-
nione komponenty są skierowane na 
wartościowe cele wychowawcze.
 Bliskoznaczne, a bardzo symboliczne 
ujęcie strategii konfrontacyjnej oraz inte-
gratywnej znajdujemy w  Porozumieniu 

bez Przemocy (NVC) Marshalla Rosen-
berga1. Język szakala i  język żyrafy od-
dają idee obu kontrastowych sposobów 
interpretowania konfliktu. Ten drugi – 
to sposób mówienia i słuchania (według 
autora – stary jak świat) budujący praw-
dziwe, żywe, bliskie, pełne zrozumie-
nia i  akceptacji relacje. To komunika-
cja, która pomaga w odnalezieniu siebie, 
w dotarciu do swoich pragnień i do stra-
tegii umożliwiających ich zaspokojenie. 
Nie ulega wątpliwości, że placówki edu-
kacyjne powinny być miejscem prakty-
kowania tego typu komunikacji, przygo-
towania dzieci do życia w  społeczności 
poprzez doświadczanie efektywnej ko-
munikacji. Ciągłość edukacji komuni-
kacyjnej powinna obejmować wszystkie 
jej etapy.
 Ważnym doświadczeniem edukacyj-
nym dzieci w podejściu do konfliktu jest 
to, jak on jest traktowany i  zarządzany 
w szkole. Często praca wychowawcy wy-
korzystuje sprawiedliwość karzącą, kon-
centrującą się na ukaraniu sprawcy.
 Przy rozwiązywaniu konfliktu ważne 
jest przestrzeganie następujących zasad:
1. słuchanie dwóch stron, życzliwe 

podejście;
2. bezstronność, nie sprzyjamy żadnej 

ze stron, nie zajmujemy stanowiska;
3. stosujemy aktywne słuchanie, czyli 

utrzymujemy kontakt wzrokowy ze 
stronami konfliktu w zależności, któ-
ra strona mówi;

4. parafrazujemy, dopytujemy, odzwier-
ciedlamy uczucia;

5. dowartościujemy, np. to, co mówisz 
jest ważne;

6. porządkujemy systemowe myślenie, 
np. do tej pory ustaliliśmy, że…;

7. zadajemy pytanie: „Jak chcielibyście 
zakończyć konflikt?”;

8. pytamy, jakie są oczekiwania wobec 
strony przeciwnej.

 Wartościowe wzorce postępowania 
wychowawcy zmierzają do tego, aby 
konflikt był uznany za zjawisko natural-
ne, wymagające kompetentnych zacho-
wań ze strony uczestników. Szkoła może 
wspomagać kształtowanie umiejętności 
poprzez:
1. tworzenie jasnych, jednoznacznych 

reguł, norm, zasad zachowania, przy-
jętych przez całą społeczność szkolną;

2. sprawiedliwe traktowanie uczniów;
3. stosowanie systemu wzmocnień za-

chowań pozytywnych i  wyciągania   
konsekwencji w  przypadku niewła-
ściwego zachowania;

Zagadnienia oświatowo-edukacyjne
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4. rozumienie potrzeb uczniów związa-
nych z etapem ich rozwoju;

5. zapoznanie uczniów i  nauczycie-
li ze sposobami radzenia sobie 
z konfliktem.

 Ważnym elementem optymalizu-
jącym pracę nad konfliktem w  szkole 
jest kierowanie się ku sprawiedliwo-
ści naprawczej. W  miejsce kar dzieci 
i  młodzież mogą uczyć się na błędach, 
doświadczać naprawiania czynionych 
szkód, zadośćuczynień i rekompensat.

 Podsumowując, praca wychowawcza 
przygotowująca młodych do optymal-
nego porozumiewania się w  konflikcie 
jest jednym z  najważniejszych zadań 
komunikacyjnych w  szkole. Winna 

być prowadzona przez wychowawców, 
w  aktywnych warsztatowych formu-
łach. Jest to zadanie tym ważniejsze, że 
w otoczeniu dziecka często brak jest lu-
dzi, którzy posiedli adekwatne kompe-
tencje i  są w stanie przekazać tę ważną 
umiejętność.

Słowa kluczowe: rozwiązywanie kon-
fliktów, grupa rówieśnicza.

Przypisy:
1 M.B. Rosenberg, Porozumienie bez przemo-
cy. O  języku życia, Warszawa 2016; https://
fundacjajera.files.wordpress.com/2014/04/
marshall-rosenberg-porozumienie-bez-
-przemocy.pdf (dostęp: 5.03.2019).

Bibliografia:
Rosenberg M.B. Porozumienie bez prze-
mocy. O  języku życia. Warszawa: Czarna 
Owca, 2016; https://fundacjajera.files.word-
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-porozumienie-bez-przemocy.pdf (dostęp: 
5.03.2019).

* * *

Dr Anna Mitręga – adiunkt 
w Instytucie Pedagogiki Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 
Zajmuje się szeroko rozu-
mianą komunikacją w  re-
lacjach interpersonalnych, 
prowadzi pracę naukowo-
-badawczą w tym zakresie.

Łatwe sposoby na rozwiązywanie drobnych 
konfliktów

Danuta Sterna

Wiele interakcji powoduje konflikt. Pytanie, czy warto się nim zajmować?

Jeśli na przykład ktoś w stosunku do 
ciebie zachował się niegrzecznie, to 
czy zwracasz mu na to uwagę i  do-

chodzisz przyczyn jego zachowania, czy 
ignorujesz to zdarzenie? Przeczytałam 
artykuł dotyczący małych konfliktów, 
z którymi wszyscy regularnie mamy do 
czynienia. Autorka Marlene Chlum 
przedstawia trzy proste sposoby radze-
nia sobie w takich sytuacjach.

Małe niedogodności

Wielu ludzi nie wie, jak ich nawyki prze-
szkadzają innym.  Może to być np. gło-
śne rozmawianie przez telefon komór-
kowy podczas spożywania obiadu i wie-
le innych codziennych niedogodności. 
Często nie jest to warte angażowania się 
w walkę, można użyć humoru.
 Na przykład: Jesteś atakowany w środ- 
kach komunikacji przez plecaki pasaże-
rów, którzy nie zdjęli ich z pleców. Ple-
cak obija się o  ciebie i  narusza twoją 
przestrzeń. W takiej sytuacji można po-
klepać właściciela plecaka po ramieniu 
i powiedzieć: „Hej, myślę, że twój plecak 
chce się ze mną za bardzo zaprzyjaźnić”. 

Ważne jest, aby drugi człowiek nie po-
czuł się atakowany, bo wtedy zacznie 
się na oślep bronić. W opisanej sytuacji 
osoba często nie zdaje sobie sprawy, że 
komuś przeszkadza. Warto sobie wymy-
ślić takie dowcipne zdania, aby w  porę 
z nich skorzystać.

Niegrzeczne zachowanie

Nieznajomy wpycha się przed ciebie 
w kolejkę. Nie wiesz, czy robi to z rozmy-
słem, czy może przypadkiem. Można to 
w sposób kulturalny sprawdzić. Można 
powiedzieć: „Nie wiem, czy pan zauwa-
żył, ale tu jest kolejka”. Nie trzeba nic do-
dawać, bo następne zdanie może zepsuć 
efekt i  człowiek poczuje się sarkastycz-
nie zaatakowany. Po prostu trzeba po-
zwolić osobie odpowiedzieć. Prawdopo-
dobnie powie: „Nie zauważyłem, prze-
praszam”, nawet gdy zrobił to celowo.

Brak szacunku

Wiele razy spotykamy się z  okazy-
wanym brakiem szacunku. Na przy-
kład ktoś jawnie okazuje znudzenie czy 

dezaprobatę podczas twojego przemó-
wienia. Nie trzeba być ani zastraszo-
nym, ani agresywnym. Wystarczy zapy-
tać: „Janie, zauważyłem, że przewróciłeś 
oczami, kiedy wyraziłem tę opinię. Inte-
resuje mnie, czy się ze mną nie zgadzasz, 
czy uważasz, że to, co powiedziałem, jest 
nieistotne?”. Warto zostawić rozmówcy 
chwilę na odpowiedź. Prawdopodobnie 
odpowie: „Nie, nic takiego nie robiłem, 
zdawało ci się”, a może podejmie dysku-
sję i powie: „Tak, nie zgadzam się z tym, 

Rys. D. Sterna
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Konsekwencje zaburzeń odżywiania u dzieci 
i młodzieży

dr Bożena Makowska

W ostatnich latach wśród młodych osób zaobserwowano tendencję wzrostową zachorowań do-
tyczących nieprawidłowości odżywiania się.

co mówiłeś. Mogę ci wyjaśnić dlaczego”. 
Naszą prawdziwą intencją nie jest skło-
nienie Jana do przyznania się do lekce-
ważącego zachowania. Naświetlenie sy-
tuacji pomaga obu stronom.

 Konflikty są nieuniknione zarówno 
w  życiu osobistym, jak i  zawodowym. 
Najczęstszą strategią jest unikanie kon-
frontacji. Ale unikanie tylko przeno-
si konflikt do przyszłości. Warto mieć 

wypracowane sposoby reakcji, które po-
zwolą poradzić sobie z  drobnym kon-
fliktem natychmiast i bez dramatyzmu.

Słowa kluczowe:  konflikty, rozwiązy-
wanie konfliktów.

Netografia: 
https://www.smartbrief.com/original/2018/11/
easy-ways-resolve-small-conflicts?utm_so-
urce=brief&utm_medium=FeaturedCon-
tent&utm_campaign=LeadershipOriginals 
(dostęp: 5.03.2019).

 * * *
Danuta Sterna – ma-
tematyczka, pracowni-
ca naukowo-dydaktycz-
na Politechniki War-
szawskiej (1974-1986), 
od 1990 roku nauczyciel-
ka matematyki w  szko-

łach publicznych i  niepublicznych, autorka 
publikacji dla nauczycieli i materiałów meto-
dycznych, trenerka programu Szkoła Ucząca 
Się, kierowniczka Akademii SUS, prowadzą-
cej szkolenia dla nauczycieli, autorka książki 
Ocenianie kształtujące w praktyce.

Prawidłowe żywienie jest jednym 
z  najważniejszych czynników 
oddziałujących korzystnie na po-

ziom zdrowia dzieci, ich aktywność fi-
zyczną, zachowania emocjonalne, samo-
poczucie oraz zdolność do uczenia się. 
Dzieci i  młodzież stanowią najbardziej 
wrażliwą grupę w kontekście popełnia-
nych błędów żywieniowych.
 W  okresie dzieciństwa i  młodości 
w  przypadku niewłaściwie zbilansowa-
nej diety mogą wystąpić nieprawidłowo-
ści w rozwoju somatycznym, co w istot-
ny sposób wpływa na zdrowie w wieku 
dojrzałym1.
 Ważnym elementem zdrowotnego 
stylu życia dzieci są zachowania ży-
wieniowe, a  właściwie ukształtowane 
nawyki sprzyjają zdrowiu, w  tym do-
brej kondycji fizycznej. Natomiast złe 
żywienie się w młodości jest wczesnym 
czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób 
dietozależnych np. nadwagi i  otyłości2. 
Udowodniono, że dziecko z nadmierną 
masą ciała najprawdopodobniej zosta-
nie otyłym dorosłym, który będzie się 
zmagał z  chorobami współtowarzyszą-
cymi otyłości, jak m.in.: cukrzycą, cho-
robami układu sercowo-naczyniowego 
i nowotworami3.

Definiowanie zaburzeń odżywia-
nia i ich przyczyny

Zaburzenia odżywiania młodzieży w kon-
tekście aktualnej wiedzy medycznej na-
leżą do psychicznych zaburzeń wyma-
gających wieloaspektowego podejścia 
do leczenia. Zaburzenia te są wynikiem 
różnorodnych zdarzeń patologicznych 
występujących w  dzieciństwie, w  tym 
często niewłaściwych relacji między 
rodzicami a  dzieckiem. Wymienia się 
wiele czynników, które mogą przyczy-
niać się do rozwoju zaburzeń odżywia-
nia, jednakże znaczący udział ma tu 
rodzina4. Do powstania zaburzeń w za-
kresie żywienia może przyczynić się 
sam sposób funkcjonowania rodziny5. 
W rodzinach takich najczęściej wystę-
pują niezdrowe zależności, sztywność 
(brak umiejętności poradzenia sobie 
z  nowymi sytuacjami, np. dojrzewa-
niem dzieci), nieumiejętność wyrażania 
uczuć, rozstrzygania konfliktowych sy-
tuacji, stawiania granic oraz obciążanie 
dziecka odpowiedzialnością za proble-
my rodziców. Nadmierne kontrolowanie 
dziecka przez matkę może być uznane 
za jedną z  przyczyn powstawania za-
burzeń odżywiania. Ponadto istotne są 

relacje córki z  ojcem, ponieważ mają 
one wpływ na jej psychikę pod kątem 
wyobrażeń, uczuć i postaw oraz sposobu 
postrzegania siebie samej. Rodzaj emo-
cjonalnej więzi z córką, a także sposób, 
w jaki jest traktowana mają bardzo duże 
znaczenie dla kształtowania się u  niej 
poczucia własnej wartości i kobiecości6.
 
 Opisano szereg modeli czynników ry-
zyka zaburzeń odżywiania uwzględnia-
jących poza kulturą kontekst biologicz-
ny i  psychiczny. Żaden z  modeli stwo-
rzonych dotychczas nie jest ostateczny 
i  w  pełni zadowalający. Pilecki i  wsp. 
podjęli się scharakteryzowania czyn-
ników zaburzeń odżywiania w  kontek-
ście kulturowym, uwzględniając wśród 
nich czynniki środowiskowe. Opraco-
wali sześciostopniową skalę czynników 
wpływających na powstawanie zaburzeń 
odżywiania. I  tak skala I  to percepcja 
chudości, skala II oznacza podatność 
na kulturową presję, skala III odnosi 
się do postrzegania znaczenia proble-
mu, a skala IV do wzorców rodzinnych 
dotyczących wyglądu, w  skali V – jako 
czynnik wskazano religijność, natomiast 
skala VI wskazuje na negatywny czynnik 
rodzinny7.
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 Przyczynami zaburzeń odżywiania 
mogą być ponadto czynniki wewnętrz-
ne, takie jak predyspozycje jednostki 
i  jej cechy indywidualne, szczególnie 
wrażliwość na trudne sytuacje z okresu 
dzieciństwa i  dorastania, doświadcze-
nia z przeszłości. Z przyczyn zewnętrz-
nych wymienia się te, które związane są 
przede wszystkim z  uwarunkowaniami 
kulturowymi, z  rodziną oraz  z  czynni-
kami społecznymi. Istotnym elementem 
mogącym mieć wpływ na występowanie 
zaburzeń odżywiania jest nieprawidłowy 
wizerunek własnego ciała. Zaburzenia 
odżywiania występują, gdy osoba wyka-
zuje niewłaściwe zachowania w kierun-
ku sposobu, ilości oraz częstości spoży-
wania jedzenia, a także jakości żywności 
i towarzyszących temu emocji8.
 Mass media mają znaczący wpływ na 
styl życia człowieka, a przede wszystkim 
na jego sposób odżywiania się i w konse-
kwencji na rozwój zaburzeń odżywiania. 
Wyznaczają one często standardy atrak-
cyjności, a  także mogą prezentować ta-
kie cechy fizyczne człowieka, które spo-
łeczeństwo uznaje za pożądane. Osoby 
młode, które są szczególnie podatne na 
manipulację poprzez media, kreują ideał 
swojego ciała i bezgranicznie poddają się 
mu, aby osiągnąć lansowany wizerunek. 
Zatem podstawowym kryterium oceny 
dla młodego człowieka stało się piękno, 
a  przede wszystkim jego własne ciało, 
które jest ważnym elementem kształto-
wania tożsamości9. Złożona etiologia za-
burzeń odżywiania wymaga interdyscy-
plinarnego podejścia, uwzględniającego 
m.in. modyfikację stylu życia, w  szcze-
gólności zachowań żywieniowych dzieci 
i  młodzieży, wsparcie psychologiczne 
czy postępowanie farmakologiczne10.

Klasyfikacja zaburzeń odżywiania

 Zaburzenia odżywiania według 
DSM-IV(Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) dzieli się 
na dwie grupy: specyficzne, w tym wy-
mienia się: anorexię nervosę i  bulimię 
nervosę, oraz niespecyficzne, do których 
zalicza się między innymi: ortoreksję, 
zespół gwałtownego objadania się, bigo-
rexię, a także zespół jedzenia nocnego.
Zaburzenia odżywiania obejmują po-
nadto otyłość oraz różnego rodzaju 
niedożywienia, które mogą wynikać 
z  zaniedbań opiekuńczych, ubóstwa, 
przewlekłych chorób somatycznych lub 
w  przypadku świadomego działania 

w celu obniżenia masy ciała np. anorek-
sji czy bulimii11.
 Anoreksja (jadłowstręt psychiczny) 
zazwyczaj dotyczy dziewcząt w  okresie 
pokwitania i młodych kobiet, tj. w wie-
ku 13-24 lata. Jest to choroba, która pro-
wadzi do zaburzeń w  wielu układach, 
m.in.: krążenia, endokrynnym, pokar-
mowym oraz nerwowym. Może powo-
dować również choroby nerek, zmiany 
hematologiczne oraz zaburzać funkcjo-
nowanie układu rozrodczego (zatrzy-
manie miesiączki, zanik układu rozrod-
czego, bezpłodność), zaniki mięśni oraz 
osteoporozę i w konsekwencji złamania 
kości. Mogą wystąpić drgawki, a  także 
zaburzenia poznawcze o łagodnym cha-
rakterze, w tym depresja.
 Choroba prowadzi do wyniszczenia 
całego organizmu. Stopień nasilenia skut-
ków choroby zależy od poziomu niedo-
żywienia oraz czasu trwania choroby. 
Długotrwałe niedobory niezbędnych 
składników pokarmowych prowadzą do 
poważnych konsekwencji zdrowotnych 
w wielu układach i narządach, a nawet do 
śmierci. Śmiertelność w  anoreksji waha 
się od 5% do 10%. Główną przyczynę sta-
nowi późno rozpoczęte albo nieefektyw-
ne leczenie, które prowadzi do całkowite-
go wyniszczenia organizmu. Jednak przy 
wczesnym podjęciu terapii jest szansa na 
całkowity powrót do zdrowia12.
 Objawami charakterystycznymi dla 
anoreksji, podając za C. Żechowskim13, 
są między innymi: łuszcząca się sucha 
skóra, meszek pokrywający skórę (tzw. 
lanugo), wypadanie włosów, u osób wy-
miotujących występuje powiększenie śli-
nianek oraz częsta potrzeba wychodzenia 
do toalety w trakcie lub po posiłku, szyb-
kie marznięcie, wykonywanie intensyw-
nych ćwiczeń fizycznych, których celem 
jest utrata kalorii, unikanie spożywania 
posiłków w  towarzystwie innych osób, 
wyrzucanie lub ukrywanie niezjedzone-
go pokarmu, ukrywanie własnej szczu-
płości przez np. zakładanie kilku warstw 
swetrów.
 Leczenie anoreksji jest wieloetapowe, 
trudne i długotrwale oraz wymaga dzia-
łania wielospecjalistycznego zespołu: in-
ternisty (pediatry), psychiatry, dietetyka, 
psychoterapeuty itd. Przede wszystkim 
bardzo ważną rolę odgrywa najbliższe 
otoczenie oraz rodzina. Terapia odbywa 
się w  warunkach ambulatoryjnych, jed-
nak przy bardzo niskiej wartości wskaźni-
ka BMI, większej niż 30% utraty należnej 
masy ciała, konieczna jest hospitalizacja 

w celu ochrony organizmu przed śmier-
cią głodową14.
 Bulimia (żarłoczność psychiczna, by-
czy głód) jest to zaburzenie odżywiania 
charakteryzujące się występowaniem 
niekontrolowanych napadów objadania 
się, po których następuje zachowanie 
kompensacyjne (prowokowanie wymio-
tów, stosowanie środków przeczyszcza-
jących, odchudzających i  moczopęd-
nych, intensywne ćwiczenia fizyczne 
oraz okresowe głodówki). Wśród osób 
cierpiących na bulimię wyodrębnia się 
dwa typy:
• typ przeczyszczający – w czasie epi-

zodu bulimii są stosowane regularne 
metody zapobiegające przyrostowi 
masy ciała, takie jak: prowokowanie 
wymiotów, używanie środków prze-
czyszczających, moczopędnych oraz 
lewatyw,

• typ nieprzeczyszczający – charakte-
ryzujący się niewłaściwymi zachowa-
niami, takimi jak uprawianie inten-
sywnych ćwiczeń fizycznych, głodów-
ki, ale bez regularnego prowokowania 
wymiotów15.

 Rozpoznanie bulimii opiera się na 
kryteriach diagnostycznych według 
DSM IV, w  których wyróżniamy po-
wtarzające się przypadki objadania się, 
tj. spożywanie wielkiej ilości pokarmu 
w  krótkim czasie, oraz poczucie braku 
kontroli podczas epizodu objadania się. 
Kolejno obserwuje się nawracające za-
chowania kompensacyjne zapobiegające 
przyrostowi masy ciała, w  tym: prowo-
kowanie wymiotów, nadużywanie środ-
ków moczopędnych, przeczyszczających 
oraz obniżających łaknienie. Występują 
także okresy głodowania, stosowania 
diet odchudzających oraz wykonywa-
nia nadmiernych ćwiczeń fizycznych. 
Ponadto stwierdza się występowanie 
okresów objadania się przynajmniej dwa 
razy w  tygodniu, które utrzymują się 
przez trzy miesiące. Samoocena chorej 
jest wyznaczona głównie przez kształt 
i masę ciała.
 U osoby chorej na bulimię występują 
zwykle: biegunki i  zaparcia, niedokrwi-
stość, awitaminoza, ogólne osłabienie, 
bóle głowy, uszkodzenie szkliwa na-
zębnego, uszkodzenie grzbietowej po-
wierzchni dłoni z powodu prowokowania 
wymiotów, nadżerki tylnej ściany gardła, 
chrypka, refluks żołądkowo-przełykowy, 
zapalenie przełyku, zapalenie żołądka, 
wypadanie włosów, zaburzenia funkcji 
nerek, układu sercowo-naczyniowego czy 
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zaburzenia sfery psychicznej16. Szacuje 
się, że bulimia psychiczna dotyczy od 
1-4% młodzieży i  0,7-1,3% dorosłych. 
Częściej występuje  u kobiet, które stoso-
wały diety odchudzające, ale bez efektu. 
Leczenie bulimii jest długotrwałe i trud-
ne, a  rokowanie zależy od wczesnego 
rozpoznania oraz podjętej terapii. Ba-
dania statystyczne wskazują, że u około 
50% chorych obserwuje się całkowite 
wyleczenie, a  u  30% tylko częściową 
poprawę ze skłonnością do nawrotów. 
Niestety w przypadku 20% osób nie na-
stępuje żadna poprawa17.
 Ortoreksja to patologiczna obse-
sja na punkcie zdrowego odżywiania, 
choroba o  podłożu psychicznym. Do 
tej pory nie została ujęta w  klasyfikacji 
DSM IV jako zaburzenie odżywiania. Za 
pomocą charakterystycznych zachowań 
można rozpoznać ortoreksję. Należą do 
nich: długotrwałe myślenie o  jedzeniu, 
stosowanie diety w obawie przed choro-
bą, nadmierne skupianie się na jakości 
i  składzie produktów, szczegółowa ana-
liza spożywanych produktów, poczucie 
winy przy rezygnacji z narzuconej diety, 
problemy zdrowotne wbrew stosowaniu 
zdrowego sposobu żywienia, ogranicze-
nie kontaktu z  innymi, zamknięcie się 
w sobie. W praktyce osoby cierpiące na 
ortoreksję jedzą tylko konkretne wybra-
ne i uznane przez siebie produkty, któ-
re według nich są zdrowe i  nie wpłyną 
negatywnie na ich organizm18. Unikają 
także konkretnych sposobów obróbek 
kulinarnych, np. smażenia czy gotowa-
nia, gdyż są one postrzegane jako nega-

tywne dla zdrowia. Dla osoby cierpiącej 
na ortoreksję ważny jest również wygląd 
posiłków i skład diety. Złamanie swoich 
założeń dietetycznych najczęściej pro-
wadzi u  ortorektyków do zaostrzenia 
rygoru diety i  coraz bardziej skrupu-
latnego poświęcania uwagi żywności 
z powodu poczucia winy, braku kontroli 
i strachu, że pozwolili sobie na jakiekol-
wiek odstępstwa19.
 Skłonność do przesadnego dbania 
o swój pokarm można stwierdzić w mo-
mencie, gdy cały proces technologiczny, 
tj. planowanie, robienie zakupów, przy-
gotowywanie posiłków, sprawdzanie 
składu produktów dominuje i  zajmuje 
więcej czasu niż codzienna aktywność, 
a  przy niespełnieniu swoich założeń 
osoba cierpiąca na ortoreksję odczuwa 
związane z niepowodzeniem negatywne 
emocje. Osoby mające obsesję na punk-
cie zdrowego jedzenia zazwyczaj cechują 
się dużą wiedzą na ten temat. Obecnie 
brakuje wystarczającej liczby badań 
dotyczących ich zwyczajów, poglądów 
i  sposobów zachowania się, aby do-
głębnie poznać istotę choroby, a przede 
wszystkim zapobiegać jej, podejmu-
jąc odpowiednia działania edukacyjne 
i profilaktyczne.
 Konsekwencją ortoreksji jest naj-
pierw pojawienie się bólów i  zawro-
tów głowy, problemów z pamięcią oraz 
z  koncentracją. Kolejno dołączają się 
nudności, bóle brzucha, osłabienie. 
Z uwagi na niewystarczającą ilość estro-
genów kobiety przestają miesiączkować. 
Ponieważ brak jest odpowiedniej ilości 

żelaza oraz cynku, może to spowodować 
wystąpienie niedokrwistości, a  także 
spadek odporności. Niedobory wapnia 
oraz fosforu mogą skutkować wystąpie-
niem osteoporozy. Jednocześnie u  cho-
rych obserwuje się częstą zmianę na-
stroju, ponadto zaburzenia osobowości 
i depresję20.
 Otyłość to problem szczególnie zło-
żony, który ma swoje źródło często 
w  psychice człowieka. Jako zaburzenie 
odżywiania związane jest z  niewłaści-
wym zbilansowaniem energii pochodzą-
cej z przyjmowanego pożywienia.
 Wymienia się szereg czynników, które 
warunkują otyłość, na przykład czynniki 
genetyczne i  środowiskowe. Uważa się, 
że rozwojowi otyłości sprzyja niewłaści-
wy styl życia, na który składa się między 
innymi nieracjonalny sposób odżywia-
nia (nadmierny dobór energii) i  brak 
systematycznej aktywności fizycznej. 
Z innych przyczyn otyłości wymienia się 
w  rozwiniętych krajach nieograniczony 
dostęp do żywności21.
 Z  badań HBSC (Health Behaviour 
in School-aged Children) za rok 2014 
wynika, że zalecany poziom aktywności 
fizycznej, potrzebny do prawidłowego 
rozwoju oraz utrzymania zdrowia, doty-
czył 24,2% badanej młodzieży (w wieku 
11-15 lat), to jest mniej niż jednej czwar-
tej przebadanej populacji. Natomiast 
nadwaga i otyłość występowały u 14,8% 
ankietowanych uczniów, co w porówna-
niu z badaniami w 2010 roku, uwzględ-
niającymi te same kryteria, pokazuje, że 
częstość występowania nadwagi i  oty-

Fot. T. Łopuszyński
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łości uległa obniżeniu z  poziomu 17%. 
Spadek ten wyniósł 1,6% u  chłopców 
oraz 3% u dziewcząt22.
 Jak uważają M. Jarosz i  E. Rychlik, 
znaczącą przyczyną dodatniego bilansu 
energetycznego jest zmniejszenie aktyw-
ności fizycznej, a  to przede wszystkim 
siedzący styl życia, obok nieprawidłowej 
diety, stanowi jedną z  najważniejszych 
przyczyn rozpowszechnienia otyłości23.
 W  świetle wielu opracowań nauko-
wych otyłość stanowi istotne zagrożenie 
dla zdrowia oraz jest niekwestionowaną 
przyczyną umieralności. Otyłość pro-
wadzi do wielu powikłań chorobowych, 
takich jak: cukrzyca typu 2, nadciśnienie 
tętnicze, zaburzenia gospodarki lipido-
wej, zaburzenia wielkości i  czynności 
serca, miażdżyca, choroby stawów, za-
burzenia hormonalne, żylaki kończyn 
dolnych, zespół policystycznych jajni-
ków, zaburzenia miesiączkowania, zabu-
rzenia oddychania podczas snu, choroba 
refluksowa przełyku, choroby pęcherzy-
ka żółciowego, kamica nerkowa, dna 
moczanowa oraz choroby nowotworo-
we. Nadmierna masa ciała przynosi tak-
że skutki psychologiczne, m.in. depresję 
i  zaburzenia nastroju, negatywny obraz 
własnego ciała, dysfunkcje seksualne, 
podwyższony poziom agresji, fiksację na 
tematyce jedzenia24,25.
 Czynniki żywieniowe w  20-30% wa-
runkują wystąpienie otyłości u  dzieci 
i młodzieży. Przeprowadzone wśród gim-
nazjalistów z nadwagą i otyłością badania 
ankietowe wykazały, że produkty (warzy-
wa, owoce, ciemne pieczywo oraz mleko 
i jego przetwory) niezbędne dla ich zdro-
wia spożywane były na niezadowalającym 
poziomie26.
 W  rozwoju człowieka jest taki czas, 
w którym ryzyko wystąpienia określone-
go zaburzenia stanu zdrowia lub rozwoju 
jest istotnie większe niż w innych okresach 
życia, a  nazywamy go okresem krytycz-
nym. Odnośnie do otyłości istnieją dwa 
krytyczne okresy: pierwszy z nich to prze-
łom 1 i 2 roku życia, gdy po zwiększaniu 
się masy komórek tłuszczowych w okresie 
niemowlęcym, to jest do 12 miesiąca życia, 
występuje także wzrost ich liczby. W okre-
sie dojrzewania płciowego następuje dru-
gi etap wzmożonego wzrostu komórek 
tłuszczowych. Zachodzą w  tym czasie 
u młodzieży intensywne zmiany fizyczne 
względem budowy i masy ciała, a ponadto 
psychoemocjonalne zmiany, które związa-
ne są z oddziaływaniem gospodarki hor-
monalnej na rozwój i  dojrzewanie mło-

dego człowieka. Drugi krytyczny okres 
powstania otyłości przypada na czas 
płciowego dojrzewania i  tym samym 
jest chyba największym wyzwaniem 
dla podejmowania działań profilaktycz-
nych. Podając za Oblacińską i  Tabak, 
aż 79-80% młodzieży, która była otyła 
w  okresie dojrzewania pozostała otyły-
mi dorosłymi, z  dużym prawdopodo-
bieństwem wystąpienia wielu powikłań 
zdrowotnych.
 Rozwój nauk o  żywieniu człowieka, 
ale przede wszystkim rozwój medycyny 
potwierdził, że najważniejszym czyn-
nikiem zapobiegania żywieniowoza-
leżnym chorobom jest racjonalne ży-
wienie. Wieloczynnikowa geneza pro-
blemów z jedzeniem budzi dużo kontro-
wersji, których nie można rozpatrywać 
tylko z  jednej perspektywy. Problem 
zaburzeń odżywiania się, pomimo że 
występuje głównie w krajach najbardziej 
rozwiniętych, praktycznie dotyka obsza-
ru całego świata, na przykład otyłość.
 Literatura przedmiotu dotycząca 
zaburzeń odżywiania wskazuje szereg 
przykładów na istnienie czynników 
środowiskowych i  społecznych oraz 
biologicznych, które mają wpływ na po-
wstawanie zaburzeń odżywiania u mło-
dych osób. Pozwala to również dostrzec 
różnorodność i  złożoność problemu, 
który do tej pory nie jest ciągle w pełni 
poznany.
 Dzięki wielu badaniom i publikacjom 
można uzyskać rzetelne, potwierdzone 
informacje, nierzadko poparte prak-
tycznymi przykładami, które stanowią 
ważny aspekt wczesnego rozpoznawania 
zaburzeń odżywiania. Na przykład na 
podstawie badań HBSC (2014) dowia-
dujemy się, że świadomość nadmiernej 
masy ciała ma prawie 85% dziewcząt 
i ponad dwie trzecie chłopców z nadwa-
gą i otyłością, a jednocześnie prawie co 
druga z  dziewcząt bez nadwagi uważa, 
że jest za gruba. Można zatem uznać, że 
badane w związku z deklarowaną oceną 
masy ciała będą podejmować próby jej 
obniżenia. Jest to istotny sygnał dla ro-
dziców, nauczycieli i pielęgniarek szkol-
nych, aby podjąć działania profilaktycz-
ne w kontekście możliwości wystąpienia 
zaburzeń odżywiania (anoreksji, buli-
mii) u ww. dziewcząt.
 W  zapobieganiu zaburzeniom odży-
wiania ważna jest właśnie profilaktyka, 
edukacja żywieniowa, jak i pomoc mło-
dzieży już chorej.
 Profilaktyka powinna obejmować 

nie tylko działania związane z  ograni-
czeniem wewnętrznych oraz zewnętrz-
nych czynników ryzyka, ale należy też 
uwzględnić działania, które mają na celu 
wzmocnić pozytywne zasoby osobiste 
dzieci i  młodzieży, takie jak: poczucie 
własnej wartości, wysoka samoocena, 
prawidłowe podejście do własnego wy-
glądu i  ciała, a  szczególnie zwraca się 
uwagę na racjonalne odżywianie. Po-
nadto powinno się brać pod uwagę czyn-
niki środowiskowe, w tym zadowalające 
relacje w rodzinie, w grupie rówieśniczej 
oraz umożliwienie młodym osobom ak-
tywnego spędzania czasu wolnego.

Słowa kluczowe:  zaburzenia odżywia-
nia, dzieci i młodzież.
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Jak rozwijać motywację uczniów do nauki?
Joanna Gawlas

Pytanie jak skutecznie motywować uczniów do nauki stanowi jedno z ważniejszych wyzwań 
we współczesnej szkole. W niniejszym tekście chciałam przeanalizować czynniki motywujące 
uczniów do nauki oraz przedstawić strategie wzmacniania motywacji.

Motywacja – podstawowe kon-
cepcje i rola w procesie nauczania

Termin „motywacja” pochodzi od 
łacińskiego czasownika move-
re, który oznacza poruszanie się 

w  konkretnym kierunku, wprawianie 
w  ruch. Motyw oznacza w  psychologii 
stan organizmu, który pobudza osobni-
ka do działania, a motywacją w szerokim 
ujęciu można nazwać wszystkie procesy 
zaangażowane w  uruchomienie, ukie-
runkowanie i  utrzymanie fizycznych 
i psychicznych aktywności nawet w sy-
tuacji, gdy istnieją określone przeszkody. 
Jest to pojęcie abstrakcyjne, którego nie 
możemy obserwować bezpośrednio, na-
tomiast możemy obserwować konkretne 
zachowania i działania podjęte pod jego 
wpływem1. Motywacja jest procesem, 
który ma złożony charakter, gdyż nie jest 
prostą reakcją na konkretny bodziec, 
jak reakcja emocjonalna, np. strach czy 
złość. Dotyczy „zarówno mechanizmów 
zachowań prostych, jak zachowań zło-
żonych, zarówno mechanizmów we-

wnętrznych, jak i  zewnętrznych, afek-
tywnych i poznawczych”2.
 Motywacja wewnętrzna pobudza 
do działania, które ma wartość samo 
w  sobie, bez względu na występowanie 
zewnętrznej nagrody. Jest dla człowieka 
celem, który przynosi satysfakcję i  ra-
dość. Źródłem tej motywacji może być 
indywidualne zamiłowanie do czegoś 
lub cechy osobowości. W odniesieniu do 
nauki jako przykład można podać dąże-
nie do zdobywania wiedzy przez ucznia 
wynikające z jego naturalnej ciekawości 
świata i  pozytywnych emocji3. Ucznio-
wie zmotywowani wewnętrznie czerpią 
większą przyjemność z nauki i charakte-
ryzuje ich niski poziom lęku przed wy-
zwaniami, jakie stawia szkoła. Podejmu-
ją wysiłek nauki dla własnej satysfakcji 
i rozwoju.
 Motywacja zewnętrzna obejmuje za-
chowania nakierowane na zewnętrzne 
skutki i jest ściśle związana z systemem 
nagród i  kar. W  działaniu motywowa-
nym zewnętrznie dużą rolę odgrywa 
osiągnięcie atrakcyjnych celów, nie-

związanych ściśle ze specyfiką podej-
mowanych aktywności. Jako przykład 
można podać postawę ucznia, który 
przykłada się do nauki z  chęci zdoby-
cia dobrych ocen, pochwały lub nagród 
materialnych ze strony rodziców4. Mo-
tywem zewnętrznym może być również 
utożsamienie się z  grupą, nacisk np. ze 
strony rodzica czy nauczyciela, poczucie 
obowiązku5.

Motywacja do uczenia się

Jak motywacja wewnętrzna i  zewnętrz-
na wpływa na model motywacji do ucze-
nia się? Brophy J. zwraca uwagę, że mo-
tywacja do uczenia się różni się zarówno 
od motywacji zewnętrznej, która jest 
uruchamiana głównie wzmocnieniami, 
jak i od motywacji wewnętrznej, związa-
nej z  przyjemnością. Podkreśla jednak, 
że w pewnej części motywacja do nauki 
obejmuje jedną i drugą6.
 Motywacja wewnętrzna w  warun-
kach szkolnych nie jest możliwa do 
utrzymania jako bodziec stały w  pro-
cesie uczenia się. Spowodowane jest to 
tym, że uczniowie w dużym stopniu są 
zmuszani do sprostania wymaganiom 
narzuconym z zewnątrz, a nie są zorien-
towani na osiągnięcie osobistych celów. 
Duża liczebność klas sprawia, że nauczy-
cielowi bardzo trudno dostosować się do 
indywidualnych potrzeb i  możliwości 
uczniów. Młodzież uczy się pod presją 
ocen, towarzyszy jej lęk przed niepowo-
dzeniem i ośmieszeniem ze strony grupy 
rówieśniczej. Trudno w tym przypadku 
mówić o  uczuciu przyjemności, jakie 
daje wykonanie konkretnego zadania. 
Badając różnice między motywacją ze-
wnętrzną a  motywacją do nauki, na-
leży zwrócić uwagę na różnice między 
uczeniem się (przetwarzanie informacji, 
stopniowe opanowywanie wiadomości), 
a  wykonaniem (prezentowanie wiedzy 
i umiejętności po ich opanowaniu).Fot. J. Gawlas
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 Motywacja zewnętrzna związana jest 
z nagrodą po tzw. wykonaniu, natomiast 
przy motywowaniu do nauki strategie 
motywacyjne muszą odnosić się zarów-
no do uczenia się, jak i  wykonania. Nie 
wystarczy wzbudzić zainteresowania 
uczniów nauką, ale należy wskazać, jak 
mają przyswoić wiedzę. Motywacja do 
nauki to „tendencja ucznia do przyjmo-
wania czynności szkolnego uczenia się za 
sensowne i  istotne i do szukania w nich 
zamierzonych pożytków”7.
 Warto podkreślić, że motywy ucze-
nia się zmieniają się wraz z  wiekiem. 
W  początkowym etapie edukacji dzieci 
w większości chcą się uczyć, sprawia im 
to przyjemność i kieruje nimi ciekawość. 
Następnie wzrasta znaczenie opinii grupy 
rówieśniczej, jak również oceny szkolne 
zaczynają odgrywać większą rolę. Na eta-
pie szkół ponadgimnazjalnych pojawia 
się wśród uczniów pragmatyczne podej-
ście do nauki, oceniają oni przedmioty 
szkolne z  punktu widzenia ich przydat-
ności w dostaniu się na przyszłe studia.

Rola nauczyciela w  motywowaniu 
ucznia do uczenia się

Rola nauczyciela w  procesie motywacji 
uczniów do nauki jest nieoceniona. Na-
uczyciel pragnący podwyższyć wśród 
uczniów motywację do uczenia się po-
winien przekonać uczniów do celowości 
podejmowanych działań i  rozbudzać 
przekonanie, że dany cel jest możliwy do 
osiągnięcia. Pewność ucznia, że sprosta 
stawianym wymaganiom wiąże się z in-
tensyfikacją podejmowanych wysiłków 
i  wytrwałością w  uczeniu się8. Chcąc 
podtrzymać wolę ucznia do osiągnięcia 
założonych celów, nauczyciel powinien:

• Wierzyć, że każdy uczeń jest zdolny 
do uczenia się;

• Prowadzić lekcje w  interesujący 
sposób;

• Dbać o  poczucie komfortu wśród 
uczniów;

• Zapewnić uczniom aktywny udział 
w prowadzeniu lekcji (własna inicja-
tywa uczniów);

• Wzmacniać samoocenę ucznia, nie 
ograniczając się tylko do oceniania;

• Wzmacniać orientację ucznia na pro-
ces, a nie na produkt9.

 Własne zaangażowanie się ucznia 
w proces edukacji jest możliwe, jeśli sto-
sowane są poniższe zasady:
• Wspieranie autonomii uczniów;
• Umożliwienie uczniom wyboru za-

dań, które mają rozwiązywać lub 
sposobu ich wykonywania, co daje 
poczucie niezależności i  wpływa na 
większą wydajność uczenia się;

• Reagowanie na potrzebę kompe-
tencji, czyli dopasowanie czynności 
dydaktycznych do poziomu wiedzy 
i umiejętności uczniów.

W tym celu warto najpierw zdiagnozo-
wać potrzeby młodych ludzi, żeby nie 
zadawać im zadań, które ich przerasta-
ją lub które są poniżej ich możliwości. 
Zadania powinny być różnorodne i an-
gażujące uczniów. Ważne jest również, 
żeby jak najwięcej nauczanych treści od-
nosiło się do życiowej praktyki i było po-
strzeganych przez uczniów jako istotne.
• Reagowanie na potrzebę włączenia 

poprzez aktywną pracę w grupach.
Wtedy uczniowie uczą się zasad współ-
pracy, co ma duże znaczenie dla  ich 
przyszłej pracy zawodowej. Rolą na-
uczyciela jest stworzenie atmosfery 
sprzyjającej współpracy, bez cech nie-
zdrowej rywalizacji.

 Wśród innych metod nawiązywania 
do wewnętrznej motywacji uczniów 
można wymienić dostosowanie dzia-
łań dydaktycznych do zainteresowań 
uczniów, wprowadzanie elementów sy-
mulacji i  fantastyki, pomoc uczniom 
w  wyznaczaniu celów możliwych do 
osiągnięcia.

Strategie wzmacniania motywacji 
do nauki

Wyróżniamy następujące strategie:
• Wzbudzenie zaciekawienia
Ciekawość ucznia można wzbudzać na 
różne sposoby. Ogólną skuteczną me-
todą jest nastawienie uczniów z  chwilą 
rozpoczęcia czynności dydaktycznych 
na aktywne przetwarzanie informacji. 
Można to zrobić za pomocą postawienia 
intrygujących pytań na początku wpro-
wadzania tematu lub poprosić uczniów 
o  domyślenie się lub przewidywanie, 
czego będą się uczyć. Ważne jest też 
uświadomienie im, że ich dotychczaso-
wa wiedza wymaga usystematyzowania 
i poszerzenia, żeby osiągnąć wyznaczo-
ny cel. Proponowane strategie pobudza-
nia ciekawości, to:

 − Wywoływanie napięcia, co ma na celu 
umożliwienie uczniom samodzielne-
go poszukiwania rozwiązań proble-
mu, bez podania gotowych rozwią-
zań przez nauczyciela, dzięki czemu 
uczniowie mogą poczuć satysfakcję.

 − Zgadywanie wraz z  informacją 
zwrotną – metoda polegająca na 
wprowadzeniu uczniom nowego te-
matu poprzez przetestowanie ich 
dotychczasowej wiedzy z danej dzie-
dziny w formie pytań. Jeśli uczniowie 
odpowiedzą na niektóre z nich błęd-
nie, to rodzi się w nich ciekawość do 
dowiedzenia się, jak jest naprawdę.

• Wzbudzanie kontrowersji – poprzez 
wywołanie odmiennych opinii na 
jakiś temat i  usuwanie rozbieżności 
w trakcie dyskusji.

• Ujawnianie sprzeczności – podanie 
przez nauczyciela informacji, które są 
sprzeczne z  dotychczasowymi wnio-
skami wyciągniętymi przez uczniów, 
co zmusza ich do dalszego zgłębienia 
tematu.

• Wzbudzenie dysonansu poznawcze-
go – strategia ta wydaje się szczegól-
nie przydatna, gdy wprowadzany te-
mat jest już uczniom częściowo znany 
lub wydaje im się zbyt prosty. Należy 
wówczas wskazać na niezwykłe, para-

Fot. J. Gawlas
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doksalne aspekty poznawanych treści 
i wyjątki od reguły10.

Słowa kluczowe:  motywacja wewnętrz-
na, motywacja zewnętrzna, strategie 
wzmacniania motywacji do uczenia się.
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Inny wymiar szkolnego oceniania
Marcin Król

„Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przeka-
zywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się 
poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się 
uczyć”1.

Nieodłącznym elementem co-
dziennego życia każdego czło-
wieka jest ocenianie (porówny-

wanie). Śmiało można stwierdzić, że to-
warzyszy nam ono przez cały życie i od-
ciska na nim swoje piętno. Z  zakamar-
ków pamięci każdy z  nas jest w stanie 
wydobyć chwile, podczas których peł-
nił funkcję oceniającego lub znalazł się 
w  roli ocenianego. Dodatkowo każdy 
z nas jest w  stanie opisać emocje, jakie 
mu towarzyszyły, gdy był oceniany bądź 
trudności, jakie się pojawiły, gdy pełnił 
rolę oceniającego.
 W  szkolnej rzeczywistości ocenianie 
uczniów nadal budzi wiele emocji, a dla 
nauczyciela stanowi nie lada wyzwanie, 
z którym mierzy się każdego dnia swo-
jej pracy. Pomimo upływu czasu współ-
czesne szkoły w dalszym ciągu na pierw-
szym miejscu stawiają tradycyjną oce-

nę, która tylko i  wyłącznie wartościuje 
wiedzę i umiejętności młodego człowie-
ka, nie biorąc pod uwagę jego potrzeb 
poznawczych i  rozwojowych. Wszyscy 
uczniowie w tym modelu są umieszcze-
ni w jednej „szufladzie”, w której to pod-
legają ocenianiu regulowanemu, pole-
gającemu na „określeniu tylko pozio-
mu osiągnięć ucznia, przewidzianego 
programem nauczania”2. Działanie ta-
kie powoduje przybliżanie nas do mo-
delu szkoły z duńskiej bajki, w której to 
jej wszyscy uczniowie posiadający róż-
ne umiejętności i wiedzę oraz potrafiący 
wykonać określone zadanie innym spo-
sobem podlegali ściśle określonym kry-
teriom, które ograniczały ich możliwo-
ści i sprawiały, że uzyskiwali słabe stop-
nie szkolne.
 Szkoła jest więc miejscem, w którym 
nie da się wszystkich uczniów oceniać 

w  jednakowy sposób, ponieważ każ-
dy z  nich jest indywidualną jednostką 
i każdy z nich ma swój dominujący mo-
del uczenia się. Spotykamy więc na swo-
jej drodze młodych ludzi, którzy mogą 
preferować jedną z czterech dróg ucze-
nia się: przez przyswajanie (model alfa), 
działanie (model beta), odkrywanie 
(model gamma) oraz przeżywanie (mo-
del delta)3. „Modele alfa i beta, czerpiące 
z wiadomości, bardziej nadają się do za-
stosowania w  zobiektywizowanych eg-
zaminach, podczas gdy modele gamma 
i  delta, akcentujące umiejętności, pro-
wadzą ucznia do oryginalnych struk-
tur wiedzy, niedających się przewidzieć 
w programach i testach, lecz dających się 
ocenić intuicyjnie”4.
 Wiedza, którą posiadają uczniowie 
preferujący model uczenia się przez 
przyswajanie i  działanie, może więc 
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opierać się na procesie analitycznym 
i  ocenianiu sumującym (rejestrującym 
stan osiągnięć). Pozostałe dwa mode-
le, w  których dominują umiejętności, 
wymagają innego podejścia do ocenia-
nia, a mianowicie oparcia go na ocenia-
niu naturalnym (wytyczającym wzrost 
osiągnięć) w  wymiarze holistycznym 
(całościowym).
 Tak jak pisałem wcześniej, każdy 
z  uczniów jest indywidualną jednost-
ką, na którą w  procesie oceniania trze-
ba spojrzeć przez pryzmat preferowane-
go przez nią modelu poznawczego oraz 
jej potrzeb poznawczych, które determi-
nują go do osiągania sukcesu edukacyj-
nego. Rodzi się więc pytanie: Jaki model 
oceniania powinien dominować w szkol-
nej rzeczywistości? Zgodnie z obowiązu-
jącą literą prawa oceny roczne powin-
ny być wyrażone w skali 1-6. Pojawiają 
się dalej następujące pytania: Czy ocena 
wyrażona w  skali 1-6 będzie szczegóło-
wą informacją dla ucznia o jego osiągnię-
ciach edukacyjnych? Czy ocena wyrażo-
na tylko w skali 1-6 wskaże uczniowi, co 
robi dobrze, a co wymaga poprawy? Czy 
ocena sumująca jest wystarczającym ele-
mentem oceniania szkolnego? Z  przy-
toczonych i  opisanych powyżej modeli 
poznawczych wynika, że nie można po-
zwolić, aby te dwa typy oceniania szkol-
nego (regulowane i  naturalne) wyklu-
czały się nawzajem.
 Wykluczenie ze szkolnej rzeczywisto-
ści oceniania naturalnego nie pozwoli 
w pełni spojrzeć na potencjał edukacyj-
ny ucznia i  sprawi, że na wszystkie py-
tania postawione powyżej udzielimy ne-
gatywnych odpowiedzi. W  większości 
polskich szkół dominuje jednak ocenia-
nie sumujące, które ma swoich zwolen-
ników i przeciwników wśród pracowni-
ków pedagogicznych. Należy jednak pa-

miętać, że na temat oceniania wypowia-
dają się również uczniowie, a  ich głos 
w tej dyskusji także powinien być brany 
pod uwagę.
 Analizując ocenianie wewnątrzszkol-
ne w jednej z krakowskich szkół, w któ-
rej mamy do czynienia z ocenianiem re-
gulowanym, stworzyłem uczniom prze-
strzeń do wypowiedzenia się na temat 
ich subiektywnych odczuć w  stosun-
ku do oceny szkolnej odzwierciedlającej 
ich wiedzę (wykres 1) oraz umiejętności 
(wykres 2).
 Przedstawione wyniki rysują nam 
obraz szkoły, w  której uczniowie mają 
inne subiektywne odczucia co do ocen 
ich wiedzy i umiejętności. Ponad poło-
wa badanej populacji twierdzi, że oce-
ny w słabym i przeciętnym stopniu od-
zwierciedlają wiedzę i  umiejętności, 
a tylko 7% uważa, że odzwierciedlają je 
w stopniu bardzo dobrym. Badania do-
tyczące kwestii różnic w ocenianiu osią-
gnięć edukacyjnych wyrażonych za po-
mocą ocen szkolnych wystawionych 
przez nauczyciela a samooceną uczniów 
prowadził prof. W. Błasiak z dr. P. Kazu-
bowskim. Z uzyskanych danych pomia-
rowych dla grupy liczącej ponad 5000 

uczniów w wieku 14-15 lat otrzymali oni 
bardzo interesujące wyniki, z  których 
wyprowadzono następujące wnioski: 
„Szkolna ocena nie jest najlepszą miarą 
osiągnięć uczniów. Często istotnie różni 
się ona od samooceny uczniów. W  na-
szym eksperymencie współczynnik ko-
relacji liniowej Pearsona pomiędzy oce-
ną szkolną wystawioną przez nauczy-
ciela a samooceną ucznia był równy od-
powiednio dla dziewcząt R = 0,64, a dla 
chłopców R = 0,58. Dla niskich ocen 
szkolnych samoocena była istotnie wyż-
sza, a  dla najwyższych ocen szkolnych 
nieco niższa. Z dydaktycznego oraz wy-
chowawczego punktu widzenia rozbież-
ności pomiędzy oceną i  samooceną są 
niekorzystne, szczególnie w  przypadku 
niskich ocen szkolnych”5.
 Pojawiają się więc kolejne pytania: 
Dlaczego uczniowie uważają, że oce-
ny nie odzwierciedlają w  pełni ich wie-
dzy i umiejętności? Dlaczego oceniają się 
inaczej niż są oceniani przez nauczycie-
la? Aby udzielić odpowiedzi na powyż-
sze pytania, należy się zastanowić, ja-
kie formy i obszary oceniania dominu-
ją w szkole oraz czy w pełni wykorzystu-
ją one potencjał uczniów, czyli czy każ-
dy z  modeli poznawczych podlega peł-
nej, rzetelnej, obiektywnej i wiarygodnej 
ocenie.  
 Poszukując odpowiedzi na postawio-
ne powyżej pytania, sięgnę do badań 
własnych, z których wynika, jakie formy 
pracy oraz jakie sposoby sprawdzania 
wiedzy uczniów przez nauczycieli domi-
nują w szkolnictwie.
 Do najczęściej stosowanych form 
oceniana uczniów zalicza się: kartków-
kę, sprawdzian, test, pracę klasową, oce-
nę za tzw. aktywność czy odpowiedź ust-
ną. Natomiast do najczęściej ocenianych 
obszarów przez nauczyciela zalicza się: 
wiedzę, zapamiętany materiał, wyniki 

Wykres 1. Rozkład subiektywnego odczucia uczniów w stosunku do oceny szkolnej odzwier-
ciedlającej ich wiedzę

Wykres 2. Rozkład subiektywnego odczucia uczniów w stosunku do oceny szkolnej odzwier-
ciedlającej ich umiejętności
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pracy w  grupie oraz praktyczne wyko-
rzystanie wiedzy, ale tylko na tych lek-
cjach, na których uczniowie mają moż-
liwość doświadczania, przeżywania czy 
eksperymentowania.
 Jak widać, współczesne ocenianie 
ucznia w dużej mierze opiera się na pro-
cesie analitycznego oceniania, w  któ-
rym nie ma miejsca na wymiar holi-
styczny, dający uczniowi szanse realizo-
wania się w  pracach projektowych, ba-
dawczych, uczestniczenia w  debatach, 
prezentacjach, występach artystycznych 
(np. teatralnych), dramie czy doskonale-
nia umiejętności współpracy w  zespole 
(budowania relacji międzyludzkich). Je-
żeli już pojawiają się wymienione formy 
i obszary sprawdzania, to mają one nie-
wielki wpływ na końcową ocenę ucznia, 
ponieważ występują rzadko. Musimy so-
bie zdawać sprawę, że doskonały mówca 
niekoniecznie będzie świetnym autorem 
opowiadań, a uczeń, który odnajduje się 
w  teoretycznych zagadnieniach, będzie 
doskonałym praktykiem.
 Oceniając ucznia, należy stworzyć 
mu przestrzeń do osiągania jak najlep-
szych wyników w  nauce, ale wcześniej 
należy rozpoznać dominujący u  niego 
model poznawczy. Rozpoznanie modelu 
poznawczego nie będzie równoznaczne 
z osiągnięciem przez niego sukcesu, po-
nieważ w każdym modelu należy moni-
torować pracę ucznia, przekazywać mu 
informacje o  jego osiągnięciach eduka-
cyjnych, pomagających w  uczeniu się 
poprzez wskazanie: co robi dobrze, co 
i  jak wymaga poprawy oraz jak powi-
nien dalej się uczyć.
 Pojawia się pytanie: Jak monitorować 

postępy ucznia, aby pomóc mu w  jego 
rozwoju? Przede wszystkim nie wolno 
zapominać o  podstawie programowej 
oraz wymaganiach edukacyjnych, na 
bazie których powinno się przygotować 
wykaz treści i  umiejętności wymaga-
nych do opanowania przez ucznia pod-
czas danej jednostki lekcyjnej. Dla przy-
kładu przedstawiam poniżej schodkowy 
wykaz wiedzy i umiejętności dla ucznia 
(rysunek 1).
 Podejście takie pozwoli nam panować 
nad monitorowaniem procesu uczenia 
się każdego z uczniów, a przede wszyst-
kim, będzie od razu informacją zwrot-
ną dla ucznia, co jest jego mocną stro-
ną, a nad czym powinien jeszcze popra-
cować. Pozwoli ono również uniknąć 
istotnych różnic pojawiających się mię-
dzy oceną nauczycielską a  samooceną 
uczniowską, gdyż zwiększy świadomość 
uczniów co do faktycznego stanu posia-
danych przez nich wiadomości i  umie-
jętności z danego przedmiotu. Przekaza-
nie uczniowi, w  takiej czy innej formie, 
wykazu wiadomości i  umiejętności, ja-
kie powinien opanować, pozwoli mu się 
skupić na tym, czego od niego konkretnie 
będziemy wymagać, a  co ważne, będzie 
miał on możliwość samokontroli procesu 
uczenia się. Wówczas, w połączeniu z od-
powiednio dobranymi formami spraw-
dzania wiedzy i umiejętności dla danego 
modelu poznawczego, będziemy dopiero 
mogli w pełni ocenić ucznia.
 Mając na względzie dobro ucznia, są-
dzę, że ocenianie w szkole powinno ulec 
znacznemu przewartościowaniu, a  oce-
na, którą uczeń otrzymuje, nie powin-
na, moim zdaniem, ograniczać się tylko 

do skali 1-6. Spojrzenie na ucznia holi-
stycznie pozwoli uniknąć sytuacji z pa-
rafrazowanych słów wykonywanej przez 
i Jerzego Stuhra piosenki: Oceniać każ-
dy może, trochę lepiej lub trochę gorzej. 
Czy nie o to nam chodzi?

Słowa kluczowe:  ocenianie, modele 
poznawcze.

Przypisy: 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z  dnia 3 sierpnia 2017 r. w  spra-
wie oceniania, klasyfi kowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1534 § 12, s. 3.
2 B. Niemierko, Ocenianie naturalne umiejęt-
ności praktycznych [w:] B. Niemierko, M.K. 
Szmigel [red.] Diagnozowanie umiejętności 
praktycznych w toku kształcenia i egzamino-
wania, Kraków 2017.
3 B. Niemierko, Ocenianie szkolne bez tajem-
nic, Warszawa 2002.
4 Tamże, s. 30.
5 W. Błasiak, P. Kazubowski, Zainteresowa-
nia uczniów szkolnymi przedmiotami. Pro-
jekt badawczy studentów studiów podyplo-
mowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodko-
wica w Płocku (w druku).

Bibliografi a: 
● Błasiak W., Kazubowski P. Zainteresowa-
nia uczniów szkolnymi przedmiotami. Pro-
jekt badawczy studentów studiów podyplo-
mowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodko-
wica w Płocku (w druku).
● Niemierko B. Ocenianie naturalne umiejęt-
ności praktycznych [w:] Niemierko B., Szmigel 
M.K. [red.] Diagnozowanie umiejętności prak-
tycznych w  toku kształcenia i  egzaminowania. 
Kraków: gRUPA TOMAMI, 2017.
● Niemierko B. Ocenianie szkolne bez tajem-
nic. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i  Pe-
dagogiczne 2002.
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z  dnia 3 sierpnia 2017 r. w  spra-
wie oceniania, klasyfi kowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1534, § 12.

* * *

Marcin Król – nauczyciel fi -
zyki i  wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 56 w Krako-
wie, członek Polskiego Towa-
rzystwa Diagnostyki Eduka-

cyjnej, twórca autorskiego programu naucza-
nia fi zyki Fizyka w doświadczeniach.

Rysunek 1. Schodkowy wykaz wiedzy i umiejętności dla ucznia.
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Wostatnich latach znacznie 
zwiększyła się liczba osób, 
które korzystają z  Interne-

tu. Badania Nastolatki 3.0 przeprowa-
dzane przez NASK w  2017 roku wśród 
uczniów szkół gimnazjalnych i  ponad-
gimnazjalnych pokazały, że jedynie 0,7% 
nastolatków nie korzysta z sieci w ogóle1.
 Jak potwierdzają różne badania, dzie-
ci i  młodzież wykorzystują Internet 
w celach towarzyskich i rozrywkowych, 
w nauce i zdobywaniu wiedzy, rozwija-
niu hobby i  zainteresowań, wyrażaniu 
emocji. Internet ułatwia nawiązywanie 
i budowanie relacji. Również w Interne-
cie coraz więcej osób kreuje swój wize-
runek oraz prezentuje swoją twórczość 
(np. na portalu YouTube).
 Mimo wielu pozytywów, jakie daje 
Internet trzeba pamiętać, że niesie on 
ze sobą wiele zagrożeń, na które naraże-
ni są wszyscy użytkownicy, bez względu 
na wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. 
Badania pokazują, że blisko 40% dzie-
ci i młodzieży w wieku 9-16 lat spotkało 
się z przynajmniej jednym zagrożeniem 
online2.

Wybrane zagrożenia online

Do najczęstszych form cyberprzemocy 
zaliczamy nękanie, straszenie, obraża-
nie, podszywanie się, publikowanie ob-
raźliwych komentarzy, publikowanie 
i rozsyłanie ośmieszających, nieprawdzi-
wych informacji. Ze względu na poczu-
cie anonimowości, które daje Internet, 
sprawcy mogą czuć się bezkarni.
 Należy pamiętać, że w cyberprzemo-
cy biorą udział nie tylko ofiara i spraw-
ca, ale przede wszystkim świadkowie, od 
których w  bardzo dużej mierze zależy, 
jak cały proces się potoczy. Wyróżniamy 
świadków czynnych i  biernych; czyn-
nymi są wszyscy, którzy w  jakikolwiek 
sposób brali udział w  procesie cyber-
przemocy (np. zareagowali na posty, za-

mieścili niewłaściwie komentarze, wzię-
li udział w  dyskusji), natomiast świad-
kami biernymi są wszyscy ci, którzy wi-
dzieli nieodpowiednie zachowania użyt-
kowników sieci i  nie podjęli żadnego 
działania.
 Reagowanie na cyberprzemoc jest 
obowiązkiem każdego użytkownika, 
zwłaszcza gdy znamy ofiarę lub spraw-
cę. W pierwszej kolejności należy reago-
wać na posty, komentarze i  inne, któ-
re pojawiają się w  Internecie. Obecnie 
większość witryn lub serwisów interne-
towych umożliwia zgłaszanie naruszeń 
do administratorów za pomocą formu-
larza lub maila do działu bezpieczeń-
stwa. W  zgłoszeniu należy zwrócić się 
z prośbą o skasowanie treści, ewentual-
nie wykonanie kopii oraz pozostawienie 
tzw. logów (informacje techniczne po-
mocne w sytuacji zgłoszenia sprawy na 
policję).
 Jeżeli w  szkole dojdzie do incyden-
tu cyberprzemocowego, należy zadbać 
przede wszystkim o  ofiarę i  świadków 
zdarzenia, a  konflikt próbować rozwią-
zać na płaszczyźnie szkolnej. Zaleca się 
również, aby unikać publicznego kara-
nia i  naznaczania sprawcy, ponieważ 
może to doprowadzić do sytuacji, w któ-
rej sprawca stanie się ofiarą. W rozmo-
wach ze świadkami cyberprzemocy na-
leży zadbać o  ich poczucie bezpieczeń-
stwa i komfortu.
 Działania profilaktyczne dotyczą-
ce cyberprzemocy powinny się opie-
rać na budowaniu pozytywnej atmosfe-
ry w klasie i szkole. Coraz więcej badań 
i publikacji potwierdza, że problem cy-
berprzemocy pojawia się w  społeczno-
ściach, w  których panuje konflikt, bra-
kuje pozytywnych relacji i integracji. Sy-
tuacje i zdarzenia mające miejsce w In-
ternecie są odzwierciedleniem sytuacji 
i atmosfery panującej w klasie czy szko-
le. Jeżeli uczniowie, nauczyciele i  inni 
pracownicy placówki akceptują i  sza-

nują się nawzajem, istnieje prawdopo-
dobieństwo, że problem cyberprzemocy 
nie wystąpi, a gdyby się pojawił – zosta-
nie rozwiązany w klasie.
 Należy pamiętać, że cyberprzemoc 
może być przestępstwem. Jeżeli pojawia 
się zagrożenie życia lub zdrowia albo 
skala zjawiska jest zbyt duża, sprawę na-
leży zgłosić na policję. O ściganie wnio-
skuje poszkodowany, więc należy skon-
taktować się z rodzicami lub prawnymi 
opiekunami ofiary, którzy nadadzą bieg 
sprawie.
 Więcej na temat procedury postępo-
wania z cyberprzemocą w szkole można 
znaleźć w  publikacji „Standard bezpie-
czeństwa online w placówkach oświato-
wych” dostępnej na stronie https://aka-
demia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.
html.

Seksting

Seksting polega na przesyłaniu swo-
ich nagich, intymnych zdjęć do in-
nych użytkowników sieci. Jeszcze kilka 
lat temu materiały przesyłano do swo-
jego partnera, partnerki. Obecnie co-
raz więcej młodych ludzi przesyła swo-
je zdjęcia do zwykłych znajomych. Naj-
większym niebezpieczeństwem sekstin-
gu jest wypłynięcie prywatnych zdjęć do 
obiegu publicznego. Mówimy tu o całej 
sieci, a  nie tylko o  społeczności szkol-
nej. Warto uświadamiać, że zdjęcia, któ-
re trafiły do sieci, prawdopodobnie ni-
gdy już z niej nie znikną. Każdy będzie 
mógł je zobaczyć, nawet kilka lat po 
zdarzeniu. Zespół Dyżurnet.pl3 zauwa-
ża, że coraz więcej materiałów sekstin-
gowych wpływa do sieci i  jest udostęp-
nianych na różnych portalach, również 
tych pornograficznych.
 Seksting jest popularny szczególnie 
wśród młodych, którzy nie widzą za-
grożeń płynących z  rozsyłania intym-
nych zdjęć. Dopiero gdy zdjęcia dosta-

Wybrane zagrożenia internetowe –
jak reagować i zapobiegać? 

Anna Kwaśnik

Internet daje bardzo dużo możliwości, ale korzystanie z niego wiąże się z pewnymi zagroże-
niami, na które narażeni są użytkownicy, zwłaszcza ci młodzi. 
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ją się do sieci i ma do nich dostęp każdy, 
zaczynają szukać pomocy. Reagowanie 
na zachowanie sekstingowe to przede 
wszystkim zgłoszenie sprawy do admi-
nistratorów serwisu, na którym pojawi-
ły się zdjęcia, z  prośbą o  ich usunięcie, 
jak również zrobienie kopii zapasowych 
i zachowanie logów danej strony. Człon-
ków społeczności szkolnej należy uświa-
damiać, że samo uzyskiwanie dostępu 
do takich treści może być nielegalne.

Zgodnie z  polskim prawem oso-
by występujące na materiałach 
pornograficznych muszą mieć 
ukończone 18 lat – w  przeciw-
nym razie są to treści pornogra-
ficzne z  udziałem osoby małolet-
niej. Utrwalanie, przechowywanie 
i  rozpowszechnianie takich treści, 
jak również uzyskiwanie do nich 
dostępu jest penalizowane, grozi 
za nie odpowiedzialność karna.

 Podczas rozmów z nastolatkami, war-
to im uświadamiać, że wizerunek, jaki 
zbudujemy w sieci trudno zmienić, a ma-
teriały dotyczące naszej osoby na zawsze 
w niej pozostaną. Mimo wielu kampanii 
dotyczących sekstingu młodzież nie wi-
dzi negatywów związanych z rozsyłaniem 
swoich zdjęć.
 Ze względu na swą popularność zja-
wisko sekstingu może pojawić się w każ-
dej szkole. Podobnie jak przy cyberprze-
mocy i innych zagrożeniach najważniej-
sza jest szybka reakcja, która zatrzyma 
rozpowszechnianie zdjęć. Ponadto na-
leży wesprzeć ofiarę i  nie oceniać jej. 
W  razie konieczności należy powiado-
mić opiekunów prawnych dziecka, któ-
rzy mogą zgłosić sprawę na policję.

Nielegalne i szkodliwe treści 
w Internecie

Nielegalne i  szkodliwe treści w  Inter-
necie to wszystkie treści, które budzą 
u odbiorcy negatywne uczucia (zwłasz-
cza u  najmłodszych). Kontakt z  nimi 
może wywołać lęk, niepokój, zaburzyć 
postrzeganie świata i  hierarchię warto-
ści, czasami może zachęcać do podejmo-
wania ryzykownych dla życia lub zdro-
wia zachowań, a  nawet namawiać do 
popełnienia przestępstwa. Do nielegal-
nych treści w myśl polskiego prawa za-
liczamy: treści związane z uwodzeniem 

dziecka przez Internet, treści porno-
graficzne z udziałem osób małoletnich, 
twardą pornografię, treści rasistowskie, 
ksenofobiczne.
 Katalog treści szkodliwych jest znacz-
nie szerszy. Należą do nich np. treści 
prezentujące przemoc, okrucieństwo 
wobec zwierząt, promujące szkodliwe 
i  niebezpieczne dla zdrowia zachowa-
nia, destrukcyjne diety, samookalecze-
nia, samobójstwa.
 Ograniczenie kontaktu ze szkodli-
wymi treściami jest możliwe dzięki pro-
gramom ochrony rodzicielskiej (pole-
canym szczególnie dla młodszych dzie-
ci). Większość przeglądarek, aplikacji 
i  urządzeń mobilnych ma możliwość 
włączenia takich filtrów za darmo. Pro-
filaktyka wobec starszych dzieci i nasto-
latków opiera się przede wszystkim na 
rozmowie, budowaniu hierarchii warto-
ści, wpajaniu odpowiednich norm mo-
ralnych. Jeżeli natrafisz w sieci na nie-
legalne lub szkodliwe treści zgłoś je do 
zespołu Dyżurnet.pl

Grooming i niebezpieczne 
kontakty

Grooming, czyli proces uwodzenia 
dziecka, podczas którego dorosły przy-
gotowuje ofiarę do wykorzystania seksu-
alnego. Jednym z pierwszych etapów jest 
zaprzyjaźnianie się z dzieckiem i nawią-
zanie silnej relacji emocjonalnej. Spraw-
cy zależy na uzyskaniu bezwarunkowej 
kontroli nad dzieckiem oraz na utrzy-
maniu kontaktu w tajemnicy. Z czasem 
dorosły wprowadza tematykę erotyczną 
do rozmów, prezentuje materiały porno-
graficzne lub materiały przedstawiają-
ce seksualne wykorzystywanie dziecka. 
Uwodzenie może prowadzić do wyko-
rzystania seksualnego dziecka, produk-
cji materiałów pornograficznych z  jego 
udziałem4.
 Do niebezpiecznych kontaktów zali-
czamy wszystkie te, które niosą zagroże-
nia dla życia lub zdrowia dziecka. Zawie-
rając relacje i  znajomości w  Internecie, 
nie mamy pewności, kto jest po drugiej 
stronie. Niebezpieczne kontakty mogą 
się wiązać nie tylko z wykorzystywaniem 
seksualnym, czasami mogą dotyczyć wy-
łudzeń finansowych, kradzieży tożsamo-
ści, porwania lub uprowadzenia osoby 
małoletniej. Zdarza się, że sprawcami są 
sekty i grupy (również przestępcze), które 
różnymi technikami psychomanipulacji 
starają się pozyskać kontrolę nad ofiarą.

 W  takich sytuacjach najważniejsze 
jest otoczenie ofiary opieką i wsparciem 
psychologicznym, zbudowanie relacji 
opartej na zaufaniu, nie ocenianiu i nie 
obwinianiu jej zaistniałą sytuacją. W sy-
tuacjach groomingu lub tych, w których 
zagrożone jest zdrowie lub życie oso-
by małoletniej sprawę należy zgłosić na 
policję.
 Korzystanie z  Internetu oraz bycie 
członkiem społeczności internetowej 
wiąże się z dużym ryzykiem natknięcia 
się na różnego rodzaju zagrożenia. Waż-
ne jest, aby umieć zareagować na nie 
we właściwy sposób i  zadbać o  osobę, 
która się z  nimi zetknęła. Bardzo waż-
ne jest więc, by pełniąc rolę nauczycie-
la, wychowawcy, opiekuna czy też ro-
dzica, rozmawiać z dzieckiem o tym, co 
się dzieje w  sieci. Należy również usta-
lać zasady korzystania z Internetu, wraz 
z  rozwojem i  dorastaniem dziecka od-
powiednio je dopasowywać. Trzeba pa-
miętać, że dla większości młodych użyt-
kowników nie ma podziału na życie on-
line i  offline. Jeżeli przekażemy im od-
powiednie wartości, nauczymy szacun-
ku do siebie samego i do innych, to takie 
samo zachowanie będziemy mogli ob-
serwować w sieci.
 Warto pamiętać, że zbudowanie 
z  dzieckiem relacji opartej na zaufaniu 
i otwartości pozwoli nie tylko zapobiec 
ewentualnym zagrożeniom, ale przede 
wszystkim pomoże w rozwiązaniu pro-
blemu lub „sytuacji bez wyjścia”. Inter-
net to źródło informacji i  wiedzy, któ-
re przy zachowaniu ostrożności i  za-
sad bezpieczeństwa daje użytkownikom 
morze możliwości.
 Więcej na temat reagowania wobec 
poszczególnych zagrożeń interneto-
wych i  zapobiegania im można znaleźć 
na stronach:
https://dyzurnet.pl
https://akademia.nask.pl
https://www.dzieckowsieci.pl

Słowa kluczowe:  zagrożenia, reagowa-
nie, zapobieganie.
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wy raport z badań EU Kids Online II przepro-
wadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich 
rodziców. Warszawa 2011, http://www.swps.
pl/images/stories/zdjecia/eukidsonline/l_
kirwil_raport_polska_eukidsonline_v3.pdf 
(dostęp: 28.02.2019).
3 Zespół Dyżurnet.pl – to jedyny w  Polsce 
zespół reagujący (hotline), który zajmuje się 
przyjmowaniem zgłoszeń o potencjalnie nie-
legalnych i szkodliwych treściach w Interne-
cie, zwłaszcza tych przedstawiających sek-
sualne wykorzystywanie dziecka. Więcej na 
stronie www.dyzurnet.pl
4 Z. Polak, M. Różycka, M. Marańda, M. Sze-
ląg, Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawi-
ska. Wydanie drugie poprawione, Warszawa 
2015, s. 16.

Bibliografia: 
● Kamieniecki W., Bochenek M., Tanaś M., 
Wrońska A., Lange R., Fila M., Loba B., Konop-
czyński F. Raport z badania. Nastolatki 3.0. War-
szawa: NASK – Państwowy Instytut Badawczy, 
2017, https://akademia.nask.pl/publikacje/Ra-
port_z_badania_Nastolatki_3_0.pdf (dostęp: 
28.02.2019).
● Kirwil L. Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia 
i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z ba-
dań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród 
dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców. Warszawa: 
SWPS 2011, http://www.swps.pl/images/stories/
zdjecia/eukidsonline/l_kirwil_raport_polska_
eukidsonline_v3.pdf (dostęp: 28.02.2019).
● Polak Z., Różycka M., Marańda M., Szeląg M. 
Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawiska. Wy-
danie drugie poprawione. Warszawa: NASK, 
2015.

* * *
Anna Kwaśnik – absol-
wentka Instytutu Profi-
laktyki Społecznej i  Reso-
cjalizacji na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Obec-
nie specjalista w  zespole 
reagowania na nielegalne 
i  szkodliwe treści w  Inter-

necie (Dyżurnet.pl), odpowiedzialna za dzia-
łania promocyjne zespołu i  kampanie spo-
łeczne oraz realizację działań w ramach Pol-
skiego Centrum Programu Safer Internet. 
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Diagnozowanie i interpretacja umiejętności 
maturzystów jako element wspierania 
nauczyciela w pracy 

dr Barbara Freier-Pniok

Referat zawiera analizę umiejętności maturzystów przeprowadzoną na podstawie wyników 
egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w latach 2015-2017.

Wyniki egzaminu matural-
nego stanowią niezwykle 
cenne i  interesujące źródło 

informacji o  poziomie umiejętności 
i wiadomości z wiedzy o społeczeństwie 
uczniów kończących czwarty etap edu-
kacyjny. Dane uzyskane w trakcie egza-
minu maturalnego mają przede wszyst-
kim umożliwić sprawiedliwe i  rzetelne 
określenie, w  jakim stopniu uczniowie 
osiągnęli oczekiwany od nich poziom 
wiedzy i  umiejętności, a  także pomóc 
nauczycielom w  doskonaleniu swojego 
warsztatu pracy, a tym samym w osiąga-

niu lepszych rezultatów dydaktycznych.
Analizując wyniki całościowe egzami-
nu maturalnego z  wiedzy o  społeczeń-
stwie, możemy zaobserwować, które 
umiejętności maturzyści opanowali 
w stopniu zadowalającym, a które nale-
ży jeszcze ćwiczyć i utrwalać na lekcjach 
przedmiotowych.
 Średni wynik egzaminu maturalnego 
z  wiedzy o  społeczeństwie w  ostatnich 
trzech latach, dla wszystkich zdających, 
kształtował się na poziome 26-27%1. 
Przedstawiając wyniki maturzystów, nie 
można poprzestać tylko na wyniku ogól-

nym. Aby diagnoza była pełna, należy 
dokonać szczegółowej analizy w  celu 
określenia kompetencji maturzystów.
 Analiza statystyczna, której wyni-
ki przedstawiono poniżej, pozwoli na 
dokładniejsze zdiagnozowanie kompe-
tencji maturzystów. Tabele 1 i  2 (s. 25) 
przedstawiają rozkład wyników dla zda-
jących, podzielonych według kryterium 
wyboru przedmiotu maturalnego. Roz-
kład wyników pozwala zauważyć, że 
średni wynik testu różni się w zależności 
od tego, czy wiedza o społeczeństwie jest 
jedynym wybranym przedmiotem, czy 

Tabela. 1. Wynik średni dla zdających, którzy wybrali wiedzę o społeczeństwie jako jedyny przedmiot na poziomie rozszerzonym
w latach 2015-2017

Liczba zdających* Wynik średni w pkt Wynik średni w %
2015 805 14,91 25
2016 897 14,38 24
2017 736 15,09 25

* Zdający po raz pierwszy, piszący arkusz standardowy, którzy wybrali tylko jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym
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też znalazła się w grupie innych wybra-
nych przedmiotów.
 Analizując wyniki zdających przed-
stawione w tabeli 1, zauważymy, że abi-
turienci, którzy wybrali wiedzę o społe-
czeństwie jako jedyny przedmiot na po-
ziomie rozszerzonym, uzyskali wyniki 
na poziomie 25% punktów możliwych 
do uzyskania. Tabela 1 wskazuje, że śred-
ni wynik w ostatnich trzech latach utrzy-
muje się na stałym poziomie, co oznacza, 
że arkusze maturalne są porównywalne, 
zatem pozwalają na dokonanie porów-
nania również w obszarze umiejętności 
i  wiedzy abiturientów. Zupełnie inaczej 
kształtują się parametry statystyczne dla 
tych abiturientów, którzy wiedzę o spo-
łeczeństwie wybrali jako jeden z  wielu 
przedmiotów. Tabela 2 przedstawia wy-
niki uczniów według kolejności wyboru 
WOS-u na deklaracji.
 Pod dokonaniu analizy wyników ma-
turzystów, możemy zauważyć, że wyniki 
abiturientów, którzy zadeklarowali ten 
przedmiot jako pierwszy, wybierając 
go spośród innych przedmiotów, mają 
średnią poniżej średniej krajowej. Nato-
miast wyniki powyżej średniej występu-
ją w  grupie zdających, którzy wybierali 
wiedzę o społeczeństwie jako przedmiot 
drugi lub kolejny. Najwyższą średnią 
uzyskują uczniowie, którzy wybierają 
cztery i  więcej przedmiotów na pozio-
mie rozszerzonym. Najczęstszy średni 
wynik piszących to około 26% punktów 
na 60 punktów możliwych do uzyskania. 
Z analizy średnich wyników poszczegól-
nych zdających wynika, że osoby, które 
wybierają przedmiot jako drugi lub ko-
lejny, wybierają go świadomie i uzyskują 
wysokie wyniki.
 Przedstawiając wyniki uzyskane na 
egzaminie, należy przyjrzeć się poszcze-
gólnym częściom arkusza egzaminacyj-
nego. Każdy arkusz składa się z  dwóch 
części stanowiących całość – części te-
stowej i  wypracowania, czyli zadania 
rozszerzonej odpowiedzi. Po obliczeniu 
poziomu wykonania dwóch części (te-
stowej i  wypracowania) możemy za-
uważyć, że najwięcej trudności sprawiło 

abiturientom napisanie wypracowania. 
Procentowy udział punktów uzyska-
ny za cały arkusz oraz jego dwie części 
(testową i wypracowanie) przedstawiają 
poniższe wykresy.
 Po analizie wyników testu oraz wy-
pracowania możemy wnioskować, że 
wykonanie zadań z części testowej było 
wyższe od zadania rozszerzonej odpo-
wiedzi (wypracowania). W  kolejnym 
roku, 2016, parametry statystyczne egza-
minu były bardzo podobne. Procentowy 
udział uzyskanych punktów za wykona-

nie zadań całego arkusza nie uległ zmia-
nie, ale dostrzegamy wyższe wykonanie 
części testowej niż w roku 2015 o 14%.
 Reasumując, można stwierdzić, że 
w  latach 2015-2017 wykonanie zadań 
całego arkusza pozostawało na tym sa-
mym poziomie (28%), przy wzroście 
procentowego udziału za wykonanie 
testu z 30% do 44% i spadku procento-
wego udziału punktów za wypracowanie 
z 20% do 11% w 2017 roku.  
 Warto przypomnieć, że egzaminator, 
klasyfikując wartość merytoryczną wy-
pracowania na jeden z trzech poziomów 
(I-III), może ocenić ją wyłącznie na 12, 
8 lub 4 punkty. Ostateczna liczba punk-
tów uzyskanych przez zdającego jest za-
leżna także od poziomu realizacji trzech 
pozostałych kryteriów, tj. poprawności 
merytorycznej pracy, selekcji informacji 
oraz języka, stylu i kompozycji pracy. Za 
zrealizowanie danego kryterium na po-

Tabela 2.  Wyniki uczniów wg kolejności wyboru przedmiotu wiedza o społeczeństwie w  latach 2015 –2017  
Kolejność 
wyboru 
przedmiotu na 
deklaracji 

2015 2016 2017 

Średnia Liczba 
zdających Średnia Liczba 

zdających Średnia Liczba 
zdających 

1. wybór  19,47 1260 20,06 1337 19,86 1110 
2. wybór  32,35 906 32,08 811 31,01 740 
3. wybór  39,44 425 40,34 418 39,26 401 
4. wybór  45,76 126 43,73 91 47,47 89 
5. wybór  46,71 14 53,56 9 33,00 9 

 

 

 
Wykres 1. Wyniki z części testowej oraz wypracowania dla wszystkich zdających egzamin z wiedzy
o społeczeństwie w woj. śląskim (zdający egzamin po raz pierwszy – arkusz standardowy) w roku 2015 
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Wykres 2. Wyniki z części testowej oraz wypracowania dla wszystkich zdających egzamin z wiedzy 
o społeczeństwie w woj. śląskim (zdający egzamin po raz pierwszy – arkusz standardowy) w roku 2016 
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Wykres 3. Wyniki z części testowej oraz wypracowania dla wszystkich zdających egzamin z wiedzy
o społeczeństwie w woj. śląskim (zdający egzamin po raz pierwszy – arkusz standardowy) w roku 2017 
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ziomie wyższym/niższym od poziomu 
wartości merytorycznej pracy, uzyskuje 
jeden punkt więcej/mniej. Egzaminator 
może także ocenić pracę na 0 punktów.  
 Tabela 3 przedstawia parametry sta-
tystyczne zadania rozszerzonej odpo-
wiedzi, czyli wypracowania w  latach 
2015-2017 w województwie śląskim.
 Analizując wyniki (tabela 3), może-
my zauważyć, że w latach 2015-2017 za-
dowalający wynik z wypracowania, czyli 
wynik wyższy niż 0 punktów, uzyskało 
38% zdających w 2015 roku, 37% w 2016 
i 20% w 2017 roku. Moc różnicująca wy-
pracowania była bardzo wysoka (odpo-
wiednio: 0,86 w roku 2015, 0,81 w roku 
2016 i  0,77 w  roku 2017). Tak wysokie 
wskaźniki mocy różnicującej wskazują, 
że z  wykonaniem tego zadania bardzo 
dobrze radzili sobie uczniowie, którzy 
z  części testowej również uzyskali wy-
sokie wyniki. Abiturienci ze słabszymi 
wynikami z  części testowej uzyskiwali 
z wypracowania niskie wyniki2. 

 Wynik z zadania rozszerzonej odpo-
wiedzi wskazuje, że należałoby w szkole 
doskonalić umiejętność redagowania lo-
gicznej i  spójnej wypowiedzi pisemnej 
oraz konstruowania jasnych i  precyzyj-
nych argumentów funkcjonalnych w za-
kresie omawianego zagadnienia. Wnio-
ski końcowe wynikające z analizy spra-
wozdań z  egzaminów maturalnych od 
2015 do 2017 roku potwierdzają przed-
stawioną diagnozę. W  sprawozdaniu 
maturalnym z 2015 roku autorzy zwra-
cają uwagę na konieczność systematycz-
nej pracy nad kształceniem umiejętno-
ści pisania zadania rozszerzonej odpo-
wiedzi, a  co najważniejsze dla nauczy-
cieli – sprawdzanie wykonania tego za-
dania z  uwzględnieniem holistycznego 
podejścia do oceniania3. Podobne wnio-

ski zostały przedstawione w sprawozda-
niach po egzaminie maturalnym w 2016 
oraz 2017 roku. Po analizie wyników 
wypracowania w sprawozdaniach zwró-
cono uwagę, aby abiturient, pisząc zada-
nie rozszerzonej odpowiedzi, dokładnie 
analizował temat wypracowania, a zada-
niem nauczyciela powinno być zwróce-
nie uwagi uczniom na konstrukcję te-
matu, konieczność wykorzystywania 
w trakcie pisania brudnopisu, aby upo-
rządkować wywód i w ten sposób unik-
nąć umieszczania w  pracy fragmentów 
niezwiązanych z  tematem wypracowa-
nia4. Ćwicząc z uczniami na lekcjach pi-
sanie zadania rozszerzonej odpowiedzi, 
warto sięgnąć do dziewięciu wypraco-
wań z arkuszy maturalnych, gdzie mamy 
różnorodne tematy wypracowań, spraw-
dzające wiedzę i umiejętności z zakresu 
polityki, społeczeństwa, prawa, gospo-
darki czy stosunków międzynarodo-
wych, różnorodne typy źródeł oraz spo-
soby konstruowania tematu. 
 Zasadniczym celem przeprowadzonej 
analizy umiejętności maturzystów jest 
zdiagnozowanie kompetencji uczniów 
z  zakresu zagadnień związanych z  pra-
wem, pracą z  materiałem ikonograficz-
nym, z danymi statystycznymi oraz z za-
gadnieniami dotyczącymi samorządu 
terytorialnego. 
 Zadania sprawdzające wiedzę i umie-
jętności z zakresu prawa reprezentowa-
ne są na każdym egzaminie maturalnym. 
Zgodnie z podstawą programową z wie-
dzy o  społeczeństwie treści dotyczące 
prawa obecne są zarówno na trzecim, 
jak i na czwartym etapie kształcenia.
 Tabela 4 przedstawia podstawowe pa-
rametry statystyczne zadań z  zakresu 
prawa na egzaminie maturalnym.
 Analizując uzyskane wyniki matural-
ne, można zauważyć, że zadania spraw-
dzające wiedzę i umiejętności z zakresu 
prawa nie są dla maturzystów zadaniami 
łatwymi. Najtrudniejszym zadaniem 
w 2015 roku było zadanie sprawdzające 
znajomość kompetencji najważniej-
szych organów sądowniczych państwa5. 
Zadanie sprawdzało umiejętności z  za-

kresu IV etapu edukacyjnego punkt 31 
oraz z  zakresu III etapu edukacyjnego 
punkt 15 (podstawa programowa – wy-
magania szczegółowe dotyczące Trybu-
nału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu 
Administracyjnego i  Sądu Najwyższe-
go)6. Analizując odpowiedzi abiturien-
tów, można zauważyć, że najwięcej pro-
blemów sprawiało rozpoznanie kompe-
tencji Sądu Najwyższego jako organu 
uprawnionego do stwierdzenia ważno-
ści wyborów parlamentarnych i  prezy-
denckich. Mniej błędnych odpowiedzi 
było w  określeniu kompetencji Trybu-
nału Konstytucyjnego, aczkolwiek zda-
jący również mylili Trybunał Konstytu-
cyjny z  Trybunałem Stanu lub Sądem 
Najwyższym. Trzeci opis kompetencji 
jednego z organów władzy sądowniczej 
RP – NSA jako organu drugiej instancji 
także sprawił zdającym wiele trudności, 
mylono NSA z Sądem Najwyższym i Są-
dem Okręgowym.
 Na egzaminie maturalnym w  2017 
roku zadanie, które sprawdzało poziom 
opanowania przez maturzystów zagad-
nień z  zakresu punktu 31 oraz 32, 33 
podstawy programowej także okazało 
się zdaniem trudnym7. W  zadaniu na-
leżało poprawnie wpisać do schematu 
sądownictwa RP nazwy sądów. Jak się 
okazało, rozpoznanie Sądu Najwyższego 
i  jego miejsca w  hierarchii sądów po-
wszechnych dla niektórych zdających 
okazało się trudne – zdający uzyskali 
z tego zakresu 18% punków możliwych 
do uzyskania (zadanie 16 w  2017 r.) 
i 16% punktów za zadanie 27 w 2015 r.   
 Analizując wyniki zadań, możemy 
wnioskować, że treści zawarte w podsta-
wie programowej dotyczące władzy są-
downiczej w RP wymagają szczególnego 
utrwalenia w procesie kształcenia.
 Stałym elementem w  arkuszu ma-
turalnym są także zadania wyposażone 
we fragmenty pism procesowych, które 
maturzysta musi uzupełnić o odpowied-
nie dane. Zdający uzyskiwali w  tych 
zadaniach od 19% do 29% punktów 
możliwych do uzyskania. Tego typu za-
dania sprawdzają umiejętność wykorzy-

Tabela 3. Parametry statystyczne wypracowania w latach 2015 –2017  

Opis danych/rok  2015 2016 2017 

Liczba zdających  2719 2643 2328 

Średnia 2,45 2,28 1,29 

Wykonanie w %  20 19 11 
Moc różnicująca 0,86 0,81 0,77 
Maksimum punktów 
za zadanie 12 12 12 

Liczba zdających, którzy 
uzyskali  maksimum 
punktów 

11 3 9 

Procent zdających którzy 
uzyskali maksymalną 
punktację  

0,4%  0,1%  0,4%  

Minimum pkt. 0 0 0 
Liczba zdających, którzy 
uzyskali  minimum 
punktów 

1683 1660 1862 

Procent zdających którzy 
uzyskali minimalną 
punktację  

62 63 80 

Tabela 4. Średni wynik maturalny zadań z zakresu prawa w arkuszach maturalnych z lat 2015 –2017 
Rok/Nr 
zadania  

2015 2016 2017 
27 28 29 30 31 19 20 16 17 18 19 20 

Maksimum 
pkt.  2 1 1 1 3 2 2 3 2 1 2 1 

Wykonanie  
w % pkt.  16 65 51 60 29 27 19 18 41 47 26 36 

Moc 
różnicująca 0,68 0,1
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stywania wiedzy zdobytej na lekcjach 
w praktyce, dlatego warto zwrócić więk-
szą uwagę w procesie dydaktycznym na 
potrzebę ich opanowania. 
 Najtrudniejszym zadaniem z  zakresu 
prawa na maturze 2016 r. było zadanie 
20, sprawdzające poziom opanowania 
wiedzy i umiejętności dotyczących struk-
tury sądownictwa w Polsce. Analogiczne 
zadanie z roku 2015 również było dla ma-
turzystów zadaniem trudnym. Obydwa 
zadania sprawdzały znajomość kodeksów 
obowiązujących w RP. W 2017 roku zda-
jący uzyskali z  tego samego zagadnienia 
rezultat dwukrotnie wyższy, czyli 41%. 

 Kolejnym, niezmiennym elementem 
arkusza są zadania sprawdzające umie-
jętności analizy materiału ikonogra-
ficznego, najczęściej rysunku satyrycz-
nego lub plakatu.
 Zadania wymagające umiejętności 
interpretacyjnych – odczytania wymo-
wy ideowej lub wyjaśnienia problemu – 
nie dla wszystkich są zadaniem łatwym. 
Poprawne odczytanie problemów spo-
łecznych zarówno z  rysunku satyrycz-
nego, jak i ze zdjęcia przedstawiającego 
mural (zadanie 5 w arkuszu z 2015 roku) 
stanowiło problem dla ponad połowy 
zdających ten egzamin8. Zadania z  ar-

kuszy maturalnych: w  2016 zadanie 4 
i  w  2017 roku zadanie 7 sprawdzały 
podobną umiejętność wyjaśnienia pro-
blemów społecznych zilustrowanych 
na rysunkach satyrycznych. Analizując 
średnią wyniku za te zadnia, możemy 
zauważyć, że o  ile w  2016 roku matu-
rzyści poradzili sobie z zadaniem, o tyle 
już rok później wynik był słabszy niż 
w  roku poprzednim. Przyczyną przed-
stawionych wyników może być fakt, że 
zbyt często w  praktyce dydaktycznej 
poprzestaje się na ogólnej refleksji na 
temat materiału źródłowego, nie zosta-
je on poparty rzetelną i wnikliwą anali-

zą, kształcącą w  uczniach umiejętności 
interpretacyjne. 
 W każdym arkuszu egzaminacyjnym 
są zadania sprawdzające umiejętność 
odczytywania danych statystycznych, 
interpretowania oraz na ich podstawie 
rozstrzygania problemu. Od zdającego 
wymaga się także umiejętności uzasad-
niania opinii lub wskazania zależności 
na podstawie danych statystycznych. 
 Tego typu zadania były w  arkuszu 
z  2015 roku (zadanie 9) oraz w  2017 
roku (zadanie 22). W jednym i drugim 
przypadku możemy stwierdzić, że takie 
zadanie nie jest zadaniem łatwym dla 

zdecydowanej większości piszących ar-
kusz maturalny. Zdający uzyskali śred-
nio 26% punktów. Najwięcej trudności 
przedstawiało abiturientom odniesienie 
się do danych statystycznych w uzasad-
nieniu opinii lub w wykazaniu zależno-
ści. W rzeczywistości szkolnej należało-
by systematycznie omawiać zadania wy-
korzystujące dane statystyczne i uczulać 
młodzież na konieczność opierania się 
na interpretacji danych podczas udzie-
lanej odpowiedzi. Pozostałe zadania 
wykorzystujące wykresy, jako źródło 
danych, to zadania typu prawda/fałsz 
(zadanie 6 i 8 z arkusza 2016 roku oraz 
zadanie 6 z  arkusza 2017). Wykonanie 
tych zadań jest porównywalne z  zada-
niami omawianym wyżej, z  wyjątkiem 
zadania 8, które poprawnie wykonało 
77% zdających.  
 Zadania sprawdzające wiedzę i umie-
jętności z  zakresu samorządu teryto-
rialnego w  kolejnych latach stanowiły 
dla maturzystów problem. Każde za-
gadnienie dotyczące samorządu, które 
pojawia się na maturze, stanowi dla zda-
jących dużą trudność, bez względu na 
zakres i sposób stawiania pytania.
 W 2015 roku zdający mieli trudności, 
aby poprawnie zidentyfikować nazwy 
województw na mapie Polski oraz okre-
ślić nazwę organu nadzoru nad stowa-
rzyszeniem. Zadanie 18 z arkusza w 2016 
roku sprawdzało wiedzę i  umiejętności 
z  punktu 28 podstawy programowej. 
Abiturienci musieli wpisać nazwę wła-
ściwego organu władzy administra-
cji terenowej na podstawie przepisów 
prawnych – zadanie to okazało się dla 
zdających trudne. Tylko 23% zdających 
poradziło sobie z tym zadaniem. W roku 
2017 w arkuszu egzaminacyjnym zosta-
ło umieszczone zadanie sprawdzające 
podobną wiedzę i umiejętności z zakre-
su samorządu terytorialnego. Maturzy-
ści, podobnie jak rok wcześniej, mieli na 
podstawie przepisów prawnych przypo-
rządkować kompetencje do odpowied-
niego organu władzy samorządowej 
i rządowej. To zadanie również okazało 
się trudne dla zdających. Te dwa zadania 
mają takie same parametry wykonania 
zadania – 23% punktów możliwych do 
uzyskania w  zadaniach punktowanych 
od 0 do 2 pkt. W jednym i drugim przy-
padku znajomość kompetencji organów 
w samorządzie terytorialnym jest słaba, 
konieczne jest zatem zwrócenie uwagi 
na lekcjach przedmiotowych na rozwi-
janie umiejętności czytania przepisów 

Tabela 6. Średni wynik maturalny zdań z zakresu analizy  
danych statystycznych w arkuszach  2015–2017 

Rok/ Nr zadania  
2015 2016 2017 

9 6 8 6 22 
Maksimum pkt.  1 1 1 1 2 
Wykonanie w % 
pkt. 26 27 77 21 26 

Moc różnicująca 0,37 0,10 0,34 0,32 0,58 
 

Tabela 5. Średni wynik maturalny z zdań polegających na analizie  
materiałów ikonogra�cznych w arkuszach maturalnych z lat 2015 - 2017 

Rok/ 
Nr zadania  

2015 2016 2017 
5 4 7 

Maksimum  pkt.  1 1 1 
Wykonanie w % 
pkt. 43 61 41 

Moc różnicująca 0,31 0,38 0,48 

Tabela 7. Średni wynik maturalny z zakresu zadań dotyczących  
samorządu terytorialnego w arkuszach 2015 – 2017 

Rok/ Nr zadania  
2015 2016 2017 

7 11 18 15 
Maksimum pkt.  1 1 2 2 
Wykonanie w % pkt.  46 28 23 23 
Moc różnicująca 0,43 0,45 0,71 0,55 
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W następnym numerze:
Wychowanie przedszkolne.
Edukacja zdrowotna.

prawnych oraz znajomość kompetencji 
organów samorządu terytorialnego.
 Analiza jakościowa danych dotyczą-
cych wyników egzaminu maturalnego 
pokazuje, jak ważna jest ona dla nauczy-
cieli w  planowaniu pracy dydaktycznej 
z uczniami. Po analizie wykonania matu-
ralnych zadań egzaminacyjnych z zakresu 
wiedzy o społeczeństwie za lata 2015-2017 
możemy stwierdzić, że maturzyści mają 
trudności z  wiedzą dotyczącą zagadnień 
prawnych, w  tym treści zawarte w  pod-
stawie programowej dotyczące władzy 
sądowniczej w  RP wymagają szczegól-
nego utrwalenia w  procesie kształcenia. 
Także zagadnienia dotyczące samorządu 
terytorialnego i  jego kompetencji w  tym: 
samorządu gminy, powiatu i  wojewódz-
twa, interpretacji danych statystycznych 
na podstawie analizy wykresów, a  także 
interpretacja rysunków satyrycznych lub 
szerzej – interpretacja materiałów grafi cz-
nych – przysparza trudności zdającym.
 Prowadzi to do wniosku, że ważnym 
elementem pracy nauczyciela powinno 
być kształcenie umiejętności analizy źró-
deł ikonografi cznych pod kątem ukaza-
nia problemów społecznych, kształcenie 
umiejętności odczytywania przepisów 
prawnych, a także kształcenie umiejętno-
ści wykorzystania wiedzy w praktyce (np. 
dotyczącej pism procesowych). Treści te są 
dla maturzystów trudne i wymagają wielu 
ćwiczeń. Wyniki z zadań rozszerzonej od-
powiedzi wskazują, że należałoby w szko-
le doskonalić umiejętność redagowania 
logicznej i  spójnej wypowiedzi pisemnej 
oraz konstruowania jasnych i  precyzyj-
nych argumentów funkcjonalnych w  za-
kresie omawianego zagadnienia. 
 
 Wiele cennych wskazówek dydaktycz-
nych nauczyciele mogą znaleźć w  Spra-
wozdaniach z egzaminu maturalnego pu-
blikowanych każdego roku na stronach 
internetowych przez CKE i  okręgowe 
komisje egzaminacyjne. Zawierają one 

informacje o  poziomie wykonania każ-
dego z  zadań wraz z  odniesieniem do 
zapisów podstawy programowej kształ-
cenia ogólnego, komentarze dydaktycz-
ne egzaminatorów, przykładowe rzeczy-
wiste realizacje odpowiedzi na zadania 
przez zdających oraz szczególnie ważne 
części pod tytułem: problem „pod lupą” 
oraz wnioski i rekomendacje. 

Słowa kluczowe:  wiedza o  społeczeń-
stwie, egzamin maturalny, kształcenie, 
diagnozowanie, wyniki maturzystów, 
kompetencje, zadanie rozszerzonej 
odpowiedzi.

Przypisy: 
1 Sprawozdania z  egzaminu maturalnego 
2015, 2016, 2017, http://www.oke.jaworzno.
pl/www2/index.php/informacje-o-wynikach-
-egzaminow (dostęp: 5.05.2018).
2 http://sum.edu.pl/dzialalnosc-osrodka-
oraz-informacje-dotyczace-sposoby-pisania-
i-analizy-egzaminow/analiza-wynikow-egza-
minu-testowego (dostęp: 5.05.2018).
3 P. Załęski, M. Młynarczyk, Sprawozdanie 
z egzaminu maturalnego 2015. Wiedza o spo-
łeczeństwie, Warszawa 2015, s. 31.
4 P. Załęski, M. Kubala, Sprawozdanie z  eg-
zaminu maturalnego 2016. Wiedza o  społe-
czeństwie, Warszawa 2016, s. 31; P. Załęski,
W. Chybowski, Sprawozdanie z egzaminu ma-
turalnego 2017. Wiedza o społeczeństwie, War-
szawa 2017, s. 40.
5 Zadanie 27 – punktacja za zadanie – maksy-
malnie 2 pkt.
6 Podstawa programowa z  komentarzami. 
Tom  4. Edukacja historyczna i  obywatelska 
w  szkole podstawowej, gimnazjum i  liceum 
(punkt I  i  V wymagań ogólnych dla pozio-
mu rozszerzonego, wymagania szczegółowe 
punkt 31; wymagania dla III etapu edukacyj-
nego pkt 5).
7 Tamże, punkt 31, 32, 33 (wymagania dla III 

etapu egzaminacyjnego pkt 15).
8 Arkusz maturalny z 2015 roku, zadanie 5.
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Tekst pochodzi z wydawnictwa konferencyj-
nego XXIV Konferencji Diagnostyki Eduka-
cyjnej pt. Wspomaganie rozwoju kompetencji 
diagnostycznych nauczycieli, red. M.K. Szmi-
gel, B. Niemierko, Katowice, 2018.

* * *

Dr Barbara Freier-Pniok – Okręgowa Ko-
misja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Rys. D. Sterna

Rys. D. Sterna
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Szkoła przyjazna niepełnosprawnym
Sylwia Bajorek

Anna Szczepańska
Barbara Kierońska

„Zawsze jesteśmy komuś potrzebni, czasem wystarczy jedno nasze słowo i uśmiech” – to słowa 
Anny Dymnej. To zdanie motywowało nas już wielokrotnie do działań, których celem była 
integracja osób niepełnosprawnych.

Integracja”, według Słownika języka 
polskiego PWN, to: „proces tworze-
nia się całości z części”. Szkoła Pod-

stawowa w Gromniku to miejsce, w któ-
rym troszczymy się o każdego. To miej-
sce, w którym obok zdrowych uczniów 
mieliśmy i  mamy również tych, którzy 
mają różne rodzaje niepełnosprawności. 
Dlatego chcemy o  nich pamiętać, do-
strzegać potrzeby i otaczać troską.
 Jednym ze sposobów na ukazywa-
nie naszej lokalnej społeczności potrzeb 
osób niepełnosprawnych był zorganizo-
wany jesienią 2018 roku V Rajd Odbla-
skowy pod hasłem „Ruszaj z nami w 100 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości”. 
Zgromadził on liczną grupę osób nie-
pełnosprawnych, uczniów, nauczycie-
li i mieszkańców Gromnika. Jubileuszo-
wy rajd miał w swych założeniach waż-
ne cele. Promował bezpieczne porusza-
nie się po drogach, które staje się pew-
ne dzięki noszeniu elementów odbla-
skowych oraz miał wymiar charytatyw-
ny – pomoc osobom niepełnospraw-
nym. Uczestnicy pokonali ponad 5 kilo-
metrów widokowej trasy, z której moż-

„

na było podziwiać piękne okolice naszej 
miejscowości.
 Tradycją naszej szkoły są także ob-
chody przypadającego 3 grudnia Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Niepełno-
sprawnych. Dlatego zorganizowaliśmy 
świąteczne przedstawienie dedykowa-
ne byłym i obecnym niepełnosprawnym 
uczniom pochodzącym z  naszej gmi-
ny. Chcieliśmy przeżywać to spotkanie 
w  duchu przypomnienia sobie o  tym, 
że obok nas mieszkają, żyją osoby z róż-
norodnymi dysfunkcjami zdrowotny-
mi. W  naszej szkole pamiętamy o  tym 
na co dzień, ale w ten szczególny dzień 
koncertowania, który stał się świętem 
szkoły, chcieliśmy pokazać całej naszej 
gminie i  światu, że jest taki dzień, któ-
ry upływa pod znakiem radości, zadu-
my i  świętowania. Mieliśmy możliwość 
gościć liczną grupę niepełnosprawnych 
oraz ich bliskich, a  także życzliwych 
tej sprawie mieszkańców naszej gminy 
i okolic.
 Nasze spotkanie składało się z dwóch 
części. W pierwszej prezentowały się gru- 
py przedszkolaków z  Golanki i  Grom-

nika. W  drugiej zobaczyliśmy przed-
stawienie wystawione przez klasę IV, 
gdzie „anioły toczyły z  diabłami walkę 
o ludzkie dusze”. Usłyszeliśmy także ko-
lędy i pastorałki, które wprowadziły nas 
w  świąteczną atmosferę. Nie zabrakło 
również niezawodnych mikołajów z klu-
bu MOTO-GROM, którzy obdarowali 
zebranych słodkimi upominkami.
 Magic Johnson powiedział kiedyś, 
że człowieczeństwo to zdolność do po-
święceń dla innych ludzi, dlatego ni-
gdy nie powinno nam zabraknąć życz-
liwości, serca i  troski o  tych, których 
los nie obdarował tak hojnie zdrowiem 
i możliwościami.

Słowa kluczowe:  szkoła przyjazna nie-
pełnosprawnym.

* * *

Sylwia Bajorek, Anna Szczepańska, Bar-
bara Kierońska – nauczycielki współpracu-
jące w  działaniach na rzecz integracji osób 
niepełnosprawnych w  Szkole Podstawowej 
w Gromniku.

Fot. B. Kierońska

Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki
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Zdrowie, to bez czego nie można 
żyć, jest trudne do określe-
nia i niezrozumiałe. Dlatego też 

spróbowaliśmy wraz z dziećmi stworzyć 
prostą i jasną definicję „Co to jest zdro-
wie?” i  zakreślić obszar działania czło-
wieka dotyczący tematyki zdrowia, tro-
ski o nie, całą profilaktykę.

Co to jest zdrowie?

Dzieci odpowiadały:
• Zdrowie to coś takiego, gdy czło-

wiek dobrze się czuje, to znaczy miło 
i przyjemnie.

• To taki stan człowieka, w  którym 
człowiek czuje się pełen sił, ma chęć 
ogólnie do życia, do robienia dobrych 
rzeczy, na przykład praca, chęć do 
uprawiania sportu, do wycieczek, do 
jedzenia, do rozmawiania.

• Zdrowie oznacza dużo sił. Bo gdy się 
jest chorym, to sił nie ma.

• Zdrowie to coś takiego, gdy czujemy 
w sobie harmonię.

• To jest coś, co pomaga nam żyć.
• Zdrowie to to, że głowa nie boli i gar-

dło i nie ma się gorączki.
• Zdrowie to taki stan, że nic a nic nie 

boli.
• Zdrowie to nie tylko to, że nic nie 

boli, ale, że się ma chęć do życia.
• Zdrowie to takie poczucie, że nic nam 

nie dolega.

• Gdy się jest zdrowym, wtedy jest się 
radosnym, szczęśliwym i  ma się siły 
do życia.

 Odpowiedzi dzieci intuicyjnie popra- 
wne i zarazem wskazujące na złożoność 
tego stanu. Zdrowie to nie tylko brak 
bólu, ale też i wewnętrzna harmonia.

Więc zapytałam:
Co to jest ta harmonia?

A dzieci:
• To jest coś takiego, gdy człowiek 

czuje się spokojny, jakby był skupiony 
w środku. I wtedy człowiek umie się 
cieszyć, ma chęć do życia, do działa-
nia, jest zdolny do pracy, do zajmo-
wania się najważniejszymi rzeczami 
na świecie.

A jakie rzeczy są najważniejsze dla
zdrowego człowieka?

• No, jego zdrowie i  zdrowie najbliż-
szych, troska o  najbliższych, troska 
mamy i taty o mnie i siostrę.

• Według mnie, to najważniejsza dla 
zdrowego człowieka jest praca. No 
bo z czegoś trzeba żyć, zapracować na 
dom, na rodzinę… czasy są trudne…

• A ja uważam też, że człowiek zdrowy 
to taki, któremu chce się nie tylko pra-
cować, ale ma chęć uprawiać swoje 
pasje. Ja lubię jeździć na rowerze.

 – Ja lubię pływać.
 – Ja ja lubię biegać!
• A  żeby być zdrowym, to trzeba się 

dużo ruszać, np. uprawiać sport.
• Odpowiednio się ubierać, zimą nosić 

ciepłe ubranie, czapki, rękawiczki, 
szalik, palto.

• I dobrze się odżywiać!

To znaczy?

• Zdrowo jeść, czyli jeść dużo warzyw, 
owoców.

• I nabiału oczywiście.

Ostatecznie, czym jest zdrowie?

To złożony i poważny stan w środku sie-
bie, w  którym człowiek odbiera siebie 
jako harmonię. A to oznacza brak bólu 
i jest chęć do życia, do radości, do pracy, 
do troski o siebie i najbliższych i chęć do 
ruchu, do sportu, bo to podstawa.

WIERSZ

O zdrowiu… na moje zdrowie

Któż o zdrowiu mym coś powie?
Ukochane moje zdrowie!
Co to jest zdrowie?
Zdrowie to gdy mamy dużo sił,
bo gdy się jest chorym to sił już nie ma.
Biedne wtedy moje życie i ja też.
Bo gdzie jest moja chęć
do życia…
a do nauki… uf… już nie wspomnę!
O moje zdrowie!
Moje zdrowie!
Cóż jeszcze o nim powiem:
Cenię sobie moje zdrowie,
Bo nic ważniejszego nad nie nie mam.
Mój skarb, moje złoto.
I jeszcze dodam,
Nic ważniejszego na świecie
poza nim nie mam.
Więc za dobre samopoczucie
dzisiaj wszystko oddam…!

Wiersz został napisany przez Emilię, 
Julię i  Pawła z  klasy 5B. W  rozmowie 
wzięli udział Emilia, Ania, Julia, Paweł 
i Weronika z klasy 5B oraz Ala z klasy 5C 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kielcach.

Słowa kluczowe:  zdrowie.

* * *
Dr Alicja Janiak – peda-
gog, doktor nauk społecz-
nych w  zakresie pedagogiki, 
nauczyciel w  Szkole Podsta-
wowej im. St. Artwińskiego 
nr 5 w Kielcach.

O zdrowiu… na moje  zdrowie!
dr Alicja Janiak

Zdrowie to rzeczywistość nieodłącznie związana z ludzkim życiem. Jest to oczywiste, a jedno-
cześnie trudne do zdefiniowania przez dziecko. 

Fot. T. Łopuszyński

Felietony o dziecku
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Ciało we współczesnym świecie ma-
sowej konsumpcji postrzegane jest 
jako kapitał i fetysz1. Przejawem 

traktowania ciała jako kapitału są nor-
my i wzorce funkcjonujące w naszym 
społeczeństwie, obligujące do dbania 
i pielęgnowania ciała. Kiedy jednak ciało 
staje się przedmiotem działań konsump-
cyjnych, zmierzających do jego spekta-
kularnego i idealnego przeobrażenia, 
wówczas nabiera wartości fetyszu. Taki 
szczególny obraz ciała jest elementem 
współczesnej kultury masowej.
 W wieku dorastania, czyli w okresie 
gdy dziecko przeobraża się w człowieka 
dorosłego, istotne znaczenie mają dzia-
łania edukacyjne wzmacniające poczu-
cie odpowiedzialności młodzieży za styl 
życia i nawyki mające konsekwencje dla 
stanu zdrowia. Dlatego też celem eduka-
cji zdrowotnej jest „wspomaganie pro-
cesu poznawania i poszerzania wiedzy 
w zakresie zdrowia fizycznego, psychicz-
nego, duchowego oraz społecznego”2.
 Edukowanie w zakresie ochrony zdro-
wia jest procesem trwającym przez całe 
życie, kontynuowanym nawet po zakoń-
czeniu etapu wychowania instytucjonal-
nego. Wówczas rolę nauczyciela przej-
mują autorytety społeczne i mass media. 
Mogą one wzmacniać dobre nawyki lub, 
niestety, manipulować odbiorcami. Stąd 
też, już na etapie wychowania przed-
szkolnego kształtuje się u dzieci odpor-
ność emocjonalną, rozwija umiejętności 

społeczne oraz uczy się troski o zdrowie 
i  sprawność fizyczną. Kierunki tych 
działań dydaktycznych wyznaczają rów-
nież priorytety programu Światowej Or-
ganizacji Zdrowia, którego celem jest 
m.in. eliminowanie czynników ryzyka 
dla zdrowia i zapobieganie urazom, oty-
łości, używaniu substancji psychoak-
tywnych oraz zapewnienie poradnictwa 
i  pomocy rodzinom wychowującym 
dzieci niepełnosprawne lub z  zaburze-
niami psychicznymi.
 Z pomocą w zakresie promowania 
zdrowego stylu życia przychodzą także 
kampanie społeczne i – jak wykazały ba-
dania – przynoszą one pożądane efekty. 
Stwierdzono, że w wyniku kampanii na 
rzecz ograniczenia palenia tytoniu spa-
dła zachorowalność na raka płuc. Bada-
niu zostali poddani mężczyźni w grupie 
wiekowej od 20 do 64 lat, które wykaza-
ło, że liczba zachorowań zmniejszyła się 
o ponad 1,2 tysiąca3.
 Obecnie w szkołach realizuje się 
projekt „Szkoła promująca zalecenia 
Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. 
Nauczyciele, którzy przystąpili do tego 
projektu, przeprowadzają cykl spotkań 
edukacyjnych w ramach nauczanych 
przez siebie przedmiotów, wykorzy-
stując poradnik metodyczny specjalnie 
przygotowany na potrzeby tego progra-
mu we współpracy z onkologami. W po-
radniku znajdują się gotowe scenariusze 
zajęć odnoszące się do siedmiu zaleceń 

Europejskiego kodeksu walki z rakiem.
Kształtowanie świadomości prozdro-
wotnej powinno być podejmowane we 
współpracy z rodzicami, rówieśnikami 
oraz zgodnie z polityką prozdrowotną 
państwa. Dzieci uczą się przez obser-
wację zachowań innych, przyswajając 
wzorce myślenia na temat troski o zdro-
wie, i ta forma profilaktyki wydaje się 
najbardziej skuteczna.

Polecana literatura: 
● Ankiersztejn-Bartczak M., Górecka A., 
Cwener M. Szkoła promująca zalecenia 
Europejskiego kodeksu walki z rakiem. 
Warszawa: Centrum Onkologii – Insty-
tut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2015.
● Bielski J. Podstawowe problemy teorii 
wychowania fizycznego. Kraków: Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, 2012.
● Wolny B. i in. [red. nauk.] Edukacja 
zdrowotna. Lublin: KUL, 2016.
● Pilecka W. [red.] Psychologia zdrowia 
dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
● Wójtowicz A. Ciało w kulturze kon-
sumpcji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

Słowa kluczowe:  edukacja zdrowotna, 
promocja zdrowego stylu życia.

Przypisy: 
1 A. Wójtowicz, Ciało w kulturze konsumpcji, 
Toruń, 2014, s. 76.
2 W. Pilecka [red.] Psychologia zdrowia dzieci 
i młodzieży, Kraków, 2011, s. 132.
3 M. Ankiersztejn-Bartczak, A. Górecka, 
M. Cwener, Szkoła promująca zalecenia Eu-
ropejskiego kodeksu walki z rakiem, Warsza-
wa, 2015, s. 4.

* * *
Marzena Sula-Matuszkiewicz 
jest kierownikiem Czytelni 
Głównej Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej w Krakowie. 
Członek Zespołu Redakcyjnego 
„Hejnału Oświatowego”.

Zdrowie, ile cię trzeba cenić…
Marzena Sula-Matuszkiewicz

Edukacja zdrowotna jest głównym i niezbędnym elementem promocji zdrowia, umożliwiają-
cym nabywanie kompetencji niezbędnych do kształtowania albo zmiany stylu życia.

Fot. T. Łopuszyński

Książki warte polecenia
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Maria Łopatkowa
Marta Jesionek

Artykuł zawiera najważniejsze informacje o życiu i działalności Marii Łopatkowej, obrończyni 
praw dziecka, posłanki na Sejm PRL VI i VII kadencji oraz senatora III kadencji. Tym tekstem 
kontynuujemy cykl artykułów o kobietach odgrywających istotną rolę w polskiej pedagogice.

Wybitna działaczka społecz-
na, nazywana „Korczakiem 
w  spódnicy”1 oraz „polity-

kiem dziecięcych serc”2, odważnie, kon-
sekwentnie i  czynnie angażowała się 
w obronę praw dziecka, walczyła o orga-
nizowanie w Polsce wielu instytucji ma-
jących na celu niesienie pomocy dziecku 
i  jego rodzinie, propagowała wychowa-
nie w miłości i bez przemocy, gdyż jak 
sama mówiła: „Wierzę, że nadzieja na 
uratowanie świata leży w dzieciach, jeśli 
pozwolimy im kochać i nie damy zarazić 
ich nienawiścią”3.

 Maria Łopatkowa – pedagog, dzia-
łaczka społeczna, pisarka, twórczyni nur-
tu wychowawczego nazywanego „peda-
gogiką serca”, posłanka na Sejm PRL VI 
i VII kadencji, senator III kadencji.
 Maria Łopatkowa, a właściwie Maria 
Łopatko, urodziła się 28 stycznia 1927 
roku w  Braciejowicach (województwo 
lubelskie). Pochodziła z  rodziny chłop-
skiej. Podczas II wojny światowej była 
sanitariuszką w  oddziale Batalionów 
Chłopskich4. Studiowała filologię polską 
na Uniwersytecie Łódzkim, którą ukoń-
czyła w 1952 roku. W tym samym roku, 
na własną prośbę – co nie było wówczas 
dobrze odbierane – otrzymała skierowa-
nie do pracy w wiejskiej szkole w Modli-
cy pod Łodzią, gdzie zorganizowała te-
atr, tele-klub, kółko rolnicze, niedziel-
ne spotkania, podczas których chło-
pi czytali współczesne wiersze, a  na-
wet utworzyła pierwsze w  Polsce ogni-
sko przedszkolne5. Pomimo oskarżeń 
przez ówczesne władze o  „podburza-
nie wsi” w  Modlicy przepracowała sie-
dem lat, a efektem jej pracy było wyda-
nie w  1959 roku książki zatytułowanej 
Nauczyciel i  dziecko wiejskie. W  latach 
1947-1969 pracowała również jako na-
uczycielka w szkole podstawowej w Ło-
dzi oraz Ołtarzewie.
 W  1968 roku uzyskała tytuł dok-
tora pedagogiki na Uniwersytecie 

Warszawskim. W  latach 1969-1971 
była redaktor naczelną pisma „Przyja-
ciel Dziecka”, gdzie również publikowała 
swoje teksty. Od 1971 do 1984 roku peł-
niła funkcję naczelnego dyrektora Pań-
stwowego Zespołu Ognisk Wychowaw-
czych w Warszawie, gdzie tworzyła swe-
go rodzaju azyl, w  którym skrzywdzo-
ne dzieci i  młodzież z  całej Polski mo-
gły znaleźć pomoc o każdej porze dnia 
i  nocy. W  ogniskach organizowała wa-
kacyjne obozy z  pomocą psychologicz-
ną dla młodzieży, prowadziła Korespon-
dencyjny Klub Czytelników, stworzyła 
Galerię Sztuki Dziecka, Pogotowie Ro-
dzinne oraz Ognisko Rodzin Zastęp-
czych. Wydała również serię książek dla 
młodzieży zatytułowaną Którędy do lu-
dzi, która dotyczyła problemów mło-
dzieży omówionych przez pedagogów.
 W latach 1972-1980 była posłanką na 
Sejm PRL i  przez całą swoją kadencję 
niestrudzenie walczyła o  prawa dziec-
ka, czym udowodniła jak bardzo bliskie 
jest jej dobro oraz prawidłowy rozwój 
dzieci. Kierowała działalnością Komisji 
Upowszechniania Kultury Pedagogicz-
nej, której celem było rozpowszechnia-
nie wiedzy na temat wychowania dzieci, 
a także postulowała o podjęcie przez ów-
czesne władze działań mających na celu 
podnoszenie poziomu kultury pedago-
gicznej rodziców.

Maria Łopatkowa – 
pedagog, działaczka 
społeczna, twórczyni nurtu 
wychowawczego nazywanego 
„pedagogiką serca”

 Zainicjowała wiele przedsięwzięć słu-
żących pomocy dziecku i jego rodzinie, 
między innymi powoływanie placówek, 
takich jak powstały w  1978 roku dom 
matki i  dziecka dla więźniarek z  mały-
mi dziećmi w  Krzywańcu, pogotowie 
rodzinne dla ofiar przemocy domowej 

czy ogniska przedszkolne, których za-
daniem było wyrównywanie braków 
w  rozwoju i  wychowaniu dzieci, a  tak-
że przygotowanie ich do dalszej eduka-
cji. Zapoczątkowała również organizo-
wanie różnych form wczasów, mających 
na celu pomoc rodzinom niewydolnym 
wychowawczo, rodzinom pragnącym 
zaadoptować dziecko czy rodzicom ma-
łych dzieci.
 W  roku 1981 założyła Komitet 
Ochrony Praw Dziecka, który był pierw-
szą tego typu organizacją pozarządową 
w Europie. W tym samym roku współ-
pracowała z  NSZZ „Solidarność” jako 
ekspert ds. negocjacji z  Ministerstwem 
Oświaty. Przez wiele lat związana była 
z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, gdzie 
pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu 
Głównego. W 1984 roku za swoją dzia-
łalność w Państwowym Zespole Ognisk 
Wychowawczych w  Warszawie została 
posądzona przez władze PRL o tworze-
nie nielegalnych organizacji, stwierdzo-
no również, że zagraża oficjalnemu sys-
temowi opieki nad dziećmi oraz zażąda-
no, by swoją działalność podporządko-
wała przepisom obowiązującym w  ów-
czesnym ustroju6. Maria Łopatkowa ode-
szła wówczas na przymusową emerytu-
rę. Efektem jej pracy w  ogniskach była 
książka Jak pracować z dzieckiem i rodzi-
ną zagrożoną, w której opisała metody-
kę tego rodzaju pracy. Maria Łopatkowa 
mimo przymusowej emerytury nie spo-
częła na laurach i już w 1988 roku powo-
łała Towarzystwo Pomocy Młodzieży.

W roku 1981 założyła Komitet 
Ochrony Praw Dziecka, 
który był pierwszą tego typu 
organizacją pozarządową 
w Europie

 W  latach 1993-1997 powróciła do 
polityki i  została senatorem III kaden-
cji z  województwa warszawskiego oraz 

Kobiety w polskiej pedagogice i edukacji
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przewodniczącą senackiej Komisji Nauk 
i Edukacji Narodowej. Już w pierwszym 
roku swojej kadencji zainicjowała po-
wstanie „Partii Dziecka”, przekształconej 
później w  „Partię Dzieci i  Młodzieży”, 
której była honorową przewodniczącą. 
Dzięki jej determinacji oraz pomocy ze 
strony Komitetu Ochrony Praw Dziecka 
pozwolono, by rodzice mogli być obecni 
przy swoich dzieciach podczas leczenia 
szpitalnego.
 Maria Łopatkowa była pomysło-
dawczynią powołania w Polsce instytu-
cji Rzecznika Praw Dziecka, o utworze-
nie której bezkompromisowo walczyła. 
Była również prekursorką tzw. „reporta-
żu pedagogicznego” uznanego za odręb-
ny rodzaj literatury faktu, który jako je-
dyna uprawiała w Polsce, a polegającego 
na opisywaniu zdarzeń poznanych z au-
topsji oraz opatrzeniu ich komentarzem 
bez moralizowania czytelnika7. 
 

Maria Łopatkowa była 
pomysłodawczynią powołania 
w Polsce instytucji Rzecznika 
Praw Dziecka

 Była również honorowym członkiem 
UNICEF, patronowała Fundacji „Dziec-
ko” oraz kierowała funkcjonującym przy 
niej Ośrodkiem Pomocy Nastolatkom 
i  Rodzinie „Przyjaciele”. Była pomysło-
dawczynią wielu akcji dotyczących wy-
chowania bez przemocy, między inny-
mi dzięki niej w 2010 roku do polskie-
go prawa wpisano całkowity zakaz sto-
sowania kar cielesnych wobec dzieci. 
Domagała się uregulowania w  polskim 
prawie ustawowej ochrony więzi uczu-
ciowej dziecka oraz zmiany kodekso-
wego określenia „władza rodzicielska” 
na „piecza rodzicielska”, gdyż uważała, 

że „podstawą rodziny jest miłość, a nie 
władza”8. 
 Współpracowała z  wieloma szkoła-
mi wyższymi, przygotowując wielu stu-
dentów do pracy pedagogicznej. Ma-
ria Łopatkowa uważana jest za twórczy-
nię nurtu wychowawczego nazywane-
go „pedagogiką serca”, jest także autor-
ką wielu tekstów poświęconych proble-
matyce wychowawczej, które wywarły 
ogromny wpływ na współczesne rozu-
mienie potrzeb dzieci. Odważnie pro-
pagowała wychowanie dzieci w  miło-
ści i z poszanowaniem ich godności, aby 
wyrośli na ludzi życzliwych, otwartych 
i bez skłonności do przemocy, co na sta-
łe weszło do praktyki pedagogicznej. 
 Na wniosek dzieci została Kawalerem 
Orderu Uśmiechu, reprezentowała rów-
nież Polskę w Międzynarodowej Kapitu-
le Orderu Uśmiechu. Jako pierwsza oso-
ba w Polsce została odznaczona Odzna-
ką Honorową za Zasługi dla Ochrony 
Praw Dziecka, a Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci uhonorowało Marię Łopatkową 
Statuetką „Godność Przyjaciela Dziec-
ka”, która jest wyrazem serdecznego po-
dziękowania za całokształt jej pracy na 
rzecz i dla dobra dzieci.
 Maria Łopatkowa zmarła 25 grud-
nia 2016 roku w Warszawie w wieku 89 
lat. Została pochowana 11 stycznia 2017 
roku na Cmentarzu Wojskowym na 
warszawskich Powązkach.

 Słowa kluczowe:  kobiety w pedagogice 
i edukacji, Maria Łopatkowa.

 Przypisy: 
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2 Tamże.

3 M. Borczak, Dzieci od początku świata są ta-
kie same. Z Marią Łopatkową rozmawia Małgo-
rzata Borczak, „Nowe Książki” nr 12/2001, s. 8.
4 M. Borczak, Maria Łopatkowa, „Nowe 
Książki” nr 12/2001, okładka.
5 M. Borczak, Dzieci od początku świata są ta-
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7 M. Borczak, Maria Łopatkowa, dz. cyt., 
okładka.
8 M. Borczak, Dzieci od początku świata są ta-
kie same, dz. cyt. s. 6.
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 Netografia: 
● Strona internetowa Rzecznika Praw Dziecka:
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(dostęp: 1.03.2019).
● Strona Internetowa Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej: http://ww2.senat.pl/k3/senat/Se-
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* * *

Marta Jesionek – nauczyciel bi-
bliotekarz Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej w Krakowie, 
doktorantka Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie.

Fot. T. Łopuszyński
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Konkurs
Organizatorzy XXV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

wspólnie z Katedrą Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
serdecznie zapraszają młodzież szkolną do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

zachwyt – zainteresowania – nauka
Tematem konferencji jest znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia. Rozwinięcie tej tematyki w formie szcze-
gółowych zagadnień można znaleźć na stronie www.ptde.org.

Chcielibyśmy, abyście poprzez swoje prace opowiedzieli o tym, jak dowiadujecie się o swoich mocnych i słabych stronach, co 
motywuje was do uczenia się czegoś nowego, co inspiruje was do poznawania samych siebie i otaczającego was świata.

Zadaniem konkursowym jest realizacja tematu w formie:
A. pojedynczego dzieła
B. narracji wizualnej (poliptyk, komiks, cykl obrazów, rysunków, fotografii, film) w wybranej technice z zakresu rysunku, ma-
larstwa, kompozycji przestrzennej (rzeźba, płaskorzeźba, instalacja), grafiki warsztatowej lub komputerowej, fotografii, filmu. 
Dopuszczane są również techniki mieszane.
Wielkość pracy rysunkowej, malarskiej, przestrzennej nie powinna przekraczać 1 m (dłuższy bok). Komiks może obejmo-
wać maksymalnie 3 plansze (o formacie maks. A3). Cykle rysunkowe, obrazowe i fotograficzne powinny składać się najwyżej
z 3 części. Film może trwać do 3 minut. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, kategorii A lub B.

Prace należy nadsyłać w terminie od 20 czerwca do 5 września 2019 r. na adres:
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny”.

Prace mają być podpisane godłem (np. na odwrocie). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, również oznaczoną tym sa-
mym godłem, z wypełnioną kartą zgłoszenia (w załączeniu, s. 35) podpisaną przez uczestnika lub rodzica /opiekuna uczestnika 
konkursu (jeśli uczestnik jest niepełnoletni).

Oceny prac i wytypowania prac nagrodzonych dokona kapituła konkursu. Po zakończeniu konkursu i wystawy pokonkursowej 
prace należy odebrać osobiście (w siedzibie organizatora) lub przez osoby upoważnione w terminie do 4 tygodni. Po tym termi-
nie prace nieodebrane przechodzą na własność organizatora. Nie przewiduje się zwrotnej wysyłki prac.

Dane uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas inauguracji XXV Krajowej Konferencji Diagno-
styki Edukacyjnej 19.09.2019 roku, która odbędzie się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
ul. Romana Ingardena 6.

Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej XXV Krajowej Konferencji Diagnostyki Eduka-
cyjnej i opublikowane w galerii na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Dla laureatów przewi-
dziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy podpisane przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.
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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO

zachwyt – zainteresowania – nauka
Imię i nazwisko uczestnika

Wiek

Adres, e-mail, nr telefonu uczestnika lub ro-
dzica/ opiekuna uczestnika niepełnoletniego 

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna)

Nazwa i adres szkoły

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego:

.....................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
w konkursie.

......................................................................... .........................................................................
miejscowość, data podpis rodzica/ opiekuna

Oświadczam, że jestem autorką/autorem prac podpisanych godłem ………………………………………… zgłoszonych do 
konkursu plastycznego. Nieodpłatnie i na czas nieokreślony przenoszę prawo reprodukowania pracy konkursowej w celach 
reklamowych, informacyjnych, wydawniczych i naukowych. Jednocześnie z chwilą akceptacji regulaminu przenoszę majątkowe 
prawa autorskie przynależne nieodebranym w terminie pracom na rzecz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.

......................................................................... .........................................................................
miejscowość, data podpis autora

......................................................................... .........................................................................
miejscowość, data podpis rodzica/ opiekuna

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych podopiecznego/dziecka dla celów niniejszego 
konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 j.t), oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO), w tym publikacji danych osobowych w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia.

......................................................................... .........................................................................
miejscowość, data podpis uczestnika lub rodzica/ opiekuna




