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K1.  PRAKTYCZNY PRZEWODNIK METODOLOGICZNY 
(PRACTICAL METHODOLOGY) 

Podstawy teoretyczne projektu IPI i wskazania praktyczne wczesnej interwencji zapobiegającej Wykluczeniu 
Społecznemu młodzieży w obszarze Azimuth Vita. Podręcznik dla użytkowników projektu

Niniejszy rozdział składa się z dwu części: (1) wprowadzająca, zawierająca skumulowaną wiedzę, głównie psy-
chologiczną na ten temat i dająca podstawę do tworzenia konkretnych działań (strategii) wspomagających i do-
radczych (coaching) . Nie jest ta część obowiązującą lekturą dla użytkownika, ale zalecaną jako pomoc w pracy. 
Użytkownik nie musi być psychologiem, aby zrozumieć zawarte w tej części informacje i wypływające z nich 
wnioski. Te mogą tylko wzbogacić i ukierunkować podejmowane kroki prewencyjne młodzieżą z zagrożoną 
wykluczeniem społecznym (WS) . 

Część druga (2) jest zasadniczym, zwięzłym w objętości podręcznikiem/przewodnikiem, który ma ukierunko-
wać pracę użytkownika i osoby współpracujące. Trzeba zgodzić się z założeniem, że użytkownik musi spełniać 
minimalne wymagania pedagogiczne albo w wyniku profilu swojego wykształcenia, albo przez odpowiednie 
przeszkolenie oraz zapoznanie się z pierwszą częścią podręcznika. Pracy z zagrożoną WS młodzieżą nie powi-
nien prowadzić dyletant i ignorant. Określane kwantum wiedzy psychologiczno-pedagogicznej musi posiadać. 
Zalecane jest też dokształcanie się poprzez odpowiednie lektury i wymianę doświadczeń. 

Wskazane zajęcia można zależnie od warunków i odbiorców modyfikować, dostosowywać do ich oczekiwań 
oraz własnych zasobów i predyspozycji. Szczególnie, gdy postępowanie prewencyjne ma charakter indywidual-
ny, sprofilowane na odbiorcę oddziaływanie musi być na tyle plastyczne, aby odpowiadało jego charakterowi, 
zainteresowaniom, sytuacji rodzinnej i poziomowi aspiracji. 

Słowa kluczowe:
1. wczesna interwencja – WI
2. wykluczenie społeczne – WS
3. zasoby osobiste – czyli predyspozycje, potencjalne energie, ukryte talenty
4. przyszłościowa perspektywa czasowa – PPC
5. wsparcie społeczne – WsS
6. motywacja osiągnięć – MO
7. wyuczona bezradność – WB
8. kontrola działania – KD
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Wprowadzenie w zagadnienie. Dla opracowania efektywnego innowacyjnego programu wczesnej interwencji 
mającego za zadanie zminimalizowanie natychmiastowe i odroczone lub całkowite wyeliminowanie wyklucze-
nia społecznego potrzeba dobrego fundamentu teoretycznego oraz komplementarnej wiedzy z odpowiednio 
wybranych obszarów. Twierdzeniem przewodnim jest teza, że doraźne interwencje bez wizji przyszłościowej nie 
będą skuteczne, co dotychczasowa praktyka podobnych przypadków zdaje się potwierdzać. Nawet, jeśli młody 
człowiek znalazł się w sytuacji patologicznej, to bez wizji siebie jako innego nie będzie dążył do wyjścia z nieko-
rzystnej sytuacji, bo nie wie, nie wyobraża sobie, jakim może być inny jego status, nie ma umysłowego obrazu 
siebie w przyszłości. Ten potencjalny przyszłościowy obraz siebie może być motorem mobilizacji posiadanych 
predyspozycji i zasobów, aby ten pożądany stan osiągnąć. Drugą przesłanką projektu wczesnej interwencji jest 
postawienie na podmiotowość samych zagrożonych, czyli na ich własną pracę dla własnego dobra – mają stać 
się autorami swojego życiowego scenariusza. 

Zatem nie tyle pojęcie „opieki” czy „zabezpieczenia” socjalnego, ale zmobilizowanie zasobów intelektualno-
-motywacyjnych jest warunkiem zmiany i to zmiany względnie trwałej. Z tym przesłaniem wiąże się istotny 
aspekt bycia autorem zmiany. Własne sprawstwo czyli osobiste dokonywanie zmian np. w zachowaniu (de 
Charms, 1968) , duma z przypisania sobie efektywnego pokonywania trudności (Weiner, 1986) są z jednej 
strony nagrodą za podejmowane wysiłki a z drugiej zmieniają przekonanie o tym, że można być lepszym, że 
świat jest zmienny, a więc jest możliwe wyjście z aktualnej sytuacji i osiąganie pożądanych stanów w przyszłości. 

Na bazie psychologii należy wziąć pod uwagę wiele czynników warunkujących udane/spełnione życie, ale na 
potrzeby tego projektu warto rozróżnić sferę inteligencji od kompetencji emocjonalnych, bowiem w  życiu 
prywatnym a szczególnie społecznym bardziej widać konsekwencje zaburzonych emocji niż zaburzonej inte-
ligencji. Ponadto łatwiej społeczeństwu jest kierować tymi z zaburzoną inteligencją niż z zaburzeniami emo-
cjonalnymi. Takie spojrzenie na problem wykluczenia społecznego WS stanowi hipotezę wartą uwagi w pracy 
z zagrożoną młodzieżą. 

Inteligencja uważana jest za bardziej stabilną predyspozycję i nawet, gdy zostaje zaniedbana przez środowisko 
rodzinne czy około szkolne, to przy odpowiednim nakładzie edukacyjnego wysiłku można niejako odbudować 
braki, nauczyć, pomóc zdobyć umiejętności. Może nie dojdzie się do poziomu, jaki jednostka osiągnęłaby, gdy-
by od początku miała systematyczne, prorozwojowe wsparcie w tym zakresie, ale jak powiadam, intensywna 
„terapia intelektualna” ma duże szanse powodzenia w stosunkowo krótkim czasie. 

Z emocjami sprawa nie wygląda tak optymistycznie ani czasowo, ani pod względem wysiłków. Dość łatwo np. 
nauczyć się (uwarunkować) lęku, niepewności, tremy ale o wiele, wiele trudniejsze jest ich pozbycie się. Uczu-
cia, szczególnie te negatywne, wbijają się mocno w psychikę i rządzą się niejako swoimi własnymi prawami, 
niekoniecznie odpowiadającymi warunkom otoczenia. Oznacza to, że osoba np. nadmiernie reaguje strachem 
czy złością na bodźce właściwe dla tych emocji, ale co gorsze reaguje tymi emocjami na bodźce peryferyczne, 
mało istotne które w naturalnych sytuacjach nie wywołują takich emocji. Człowiek wpada w pułapkę emocji 
w tym sensie, że np. widzi wiele osób, sytuacji, jako zagrażające, staje się przesadnie podejrzliwy a wiele nawet 
drobnych przeciwności wywołuje u niego reakcję nieproporcjonalnie mocnej agresji. Mając tak wyostrzony 
i zgeneralizowany wzorzec emocjonalnego reagowania, nie potrafi plastycznie adaptować się do różnorodnych 
i zmieniających się warunków życiowych. 

Nie trzeba dodawać, że takie reakcje emocjonalne nie dają szans na szczęśliwe życie, bo więcej w nim przykro-
ści, napięcia, cierpienia niż przyjemności i zadowolenia. Praca nad doprowadzeniem emocjonalnego funkcjo-
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nowania do stanu normalności jest nieporównywalnie trudniejsza od nadrabiania zaległości szkolnych przez 
korepetycje, lekcje w świetlicach szkolnych itp. Jeżeli celem projektu jest doprowadzenie do tego, aby ludzie 
w przyszłości mieli udane życie, to taką pracę należy podjąć. Uchronienie ich przed wykluczeniem społecznym 
jest już samo w sobie celem ambitnym, bo wykluczenie poza wieloma niekorzystnymi następstwami niesie 
też wyżej opisane negatywne konsekwencje emocjonalne, pogarszające jakość życia. Zaś przyczynienie się do 
poprawy ich jakości życia byłoby osiągnięciem szczytnym. 

Pojęciami kluczowymi, które stają się społecznym instrumentem oddziaływania to między innymi poczu-
cie sprawczości, nadzieja, realistyczny optymizm, przekonanie o osobistej kontroli nad własnym losem, we-
wnętrzna motywacja, motywacja osiągnięć, adekwatna ocena przyczyn sukcesów i porażek, ale też wyuczona 
bezradność, złe nawyki, habituacja, wrogość, beznadziejność i agresja. Dlaczego przyswajanie sobie tych pojęć 
jest ważne? Otóż pomagają one w poprawnej percepcji siebie i świata i mogą być pomocne w budowaniu od-
powiednich ocen siebie i otoczenia. Dodać trzeba, że mogą być dobrane indywidualnie do każdego przypadku 
wymagającego plastycznej interwencji i doradztwa. 

Przyjmując powyższe ramy dla projektu prześledzimy jego konstrukcję pionową, czyli chronologiczną i pozio-
mą – działania w poszczególnych sferach. Najpierw diagnoza, potem interwencja. 

Diagnoza
Diagnoza ma obejmować obraz trudności szkolnych i ich przyczyny. Ponieważ chodzi o szkołę, to zdroworoz-
sądkowo sprawa nauki jest centralnym polem trudności. Ale trudności nie ograniczają się wyłącznie do uczenia 
się, chociaż same też wzmacniają ryzyko potencjalnego wykluczenia. Można mieć względnie dobre wyniki, ale 
problemy pojawiają się w obszarach około-szkolnych na przykład konfliktowe układy z rówieśnikami, niezro-
zumiałe dla osób trzecich perypetie związane z relacja między płciami, przenoszone z domu postawy, co do po-
chodzenia czy statusu, kształtowanie się tożsamości społecznej, wchodzenie w rolę dorastającego. Na zasadzie 
sprzężenia zwrotnego mogą one pogłębiać kłopoty z uczeniem się, ale nie muszą. 

Poza standardowymi sposobami diagnozy problemów stricte szkolnych muszą być użyte różne metody rozpo-
znawcze, które pozwolą pełniej scharakteryzować konkretny indywidualny przypadek. Trzeba się liczyć z tym, 
że obok przypadków typowych będą przypadki specyficzne, w których splot przyczyn stanowi iście gordyjski 
węzeł. Jedno jest tu pewne, że nieadekwatna do rzeczywistości diagnoza zapowiada od samego początku nie-
powodzenie postępowania zapobiegawczego. Zatem rozszerzona diagnoza obejmuje różne wiarygodne źródła 
informacji o zagrożonym. Istotne jest, aby fachowo, bez negatywnych następstw psychicznych dla zagrożonego 
określić przy jego współpracy jego osobistą sytuację, czyli stan wewnętrzny i usytuowanie społeczne. Chodzi 
tu o inteligencję i kompetencje, całą gamę przeżyć emocjonalnych tych pozytywnych i negatywnych, relacje 
z rówieśnikami, sytuację domową, ukryte dążenia, traumy, postawy wobec szkoły, nauczycieli i religii, skryte 
marzenia, zawody, sfera intymna (erotyczna) . Nie do wszystkich obszarów są rzetelne metody pomiaru, a więc 
diagnoza może mieć charakter wywiadów, rozmów czy (quasi) eksperymentów społecznych. Diagnoza przed-
stawiana najczęściej w formie pisemnej, ale też w postaci twierdzeń słownych, opinii mówionych winna mieć 
dwa składniki:

1) opis status quo ucznia, zrozumiały dla wszystkich włączonych w działania zapobiegawcze i 2) przekaz dla 
samego ucznia, zrozumiały dla niego, pokazujący słabe, ale też mocne (!) strony, na których można bazować, 
aby doszło do zmiany. Etykieta „trudnego” czy „opóźnionego” ucznia utrudnia spojrzenie i wykorzystanie za-
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sobów, czyli indywidualnych mocnych stron, ale innowacyjne w projekcie jest właśnie dostrzeżenie, nazwanie 
i wykorzystanie ich w procesie prewencji przed wykluczeniem. 

Mamy tu do czynienia z młodzieżą głównie licealną, ale w diagnozie musimy uwzględniać szkolną przeszłość 
każdego zagrożonego i aktualną sytuację społeczną ucznia. Pogłębiona diagnoza w tej grupie osób pozwoli na 
wykrycie ukrytych talentów wszelkiego rodzaju, na co diagności muszą być wyczuleni, bo łatwo je przeoczyć. 
A mogą być przeróżne – od smykałki majsterkowicza do śpiewu, zmysłu organizacyjnego, aż po szczególnie 
dobrą fonetykę w języku obcym, którego na ten czas jeszcze nie znają. Po co się trudzić w wykrywaniu tych 
ukrytych talentów? Otóż po to, aby je następnie wykorzystać w działaniach zapobiegawczych. Dają one okazję, 
aby coś konstruktywnego przy niewielkim wysiłku zrobić, a co może i ważniejsze dają szanse na przeżycie oso-
bistego sukcesu. „Potrafię to zrobić, a inni nie potrafią”, „stać mnie na doprowadzenie zadania do końca”. Te 
ku sobie skierowane myśli i przypisywane sobie wyniki są szansą na zmiany w kierunku zakreślonym w celach 
projektu a mianowicie uczynienie adolescenta względnie autonomicznym i odpowiedzialnym autorem własne-
go rozwoju i osiągnięcia celów życiowych. W innych słowach można te osobiste zasoby określić jako czynniki 
ochraniające przed zachowaniami patologicznymi. Gdyby dało się uruchomić indywidualne zasoby z palety 
ujętej w koncepcji Hobfolla (o czym dalej) , to zwiększa się szansę na redukcję ryzyka wykluczeniem. 

Diagnoza społeczna/środowiskowa i psychologiczna. obejmuje wiele wątków a więc ich cechy indywidualne 
takie jak inteligencja, kompetencje poznawcze i motoryczne, kompetencje społeczne i emocjonalne, orientacja 
społeczno-gospodarcza, motywacja do uczenia się, szczególne zdolności i ograniczenia, siła woli, tolerancja na 
niepewność/ryzyko, system wartości, zainteresowania. Niektóre informacje mogą być w osobowych teczkach 
u pedagogów szkolnych, ale może zachodzić potrzeba dodatkowych badań diagnostycznych przy użyciu wy-
wiadu i trafnych metod. 

Dysponujemy odpowiednimi testami diagnostycznymi i do wykonania badań diagnostycznych zostaną przy-
gotowani tzw. „ankieterzy”. Mogą to być studenci starszych lat psychologii, socjologii i pedagogiki. Interpreta-
cji dokonują upoważnieni fachowcy. Zebrane dane dają podstawę do diagnozy indywidualnej jak też grupowej 
czy środowiskowej. Tworzenie przez media sztucznych potrzeb i  negatywne modelowanie może utrudniać 
diagnozę, dlatego potrzebna weryfikacja wyników z innymi dostępnymi źródłami informacji. Wyniki muszą 
być tak przedstawione, aby były zrozumiale dla różnych wykonawców projektu (policjant, wójt, ksiądz, rówieś-
nik, nauczyciel) . Tak szeroko zakrojona diagnoza ma wartość pragmatyczną, bo na jej podstawie można opra-
cować sposoby oddziaływania, poprzez konkretne zadania, plany i cele. Scharakteryzujmy bliżej ten obszar. 

Diagnoza trudności szkolnych obejmuje chronologicznie przyczyny niepowodzenia szkolnego od okresu 
przedszkolnego (procesy rodzinne, stan zdrowia, zasoby psychiczne) , ale nie mniej istotne są aktualne warunki 
szkolne, konflikty miedzy uczniami, mobbing, izolowanie, wyśmiewanie, zjawisko „kozła ofiarnego”, relacje 
emocjonalne uczeń-nauczyciel („Pani od przedmiotu X mnie nie lubi”) . Z wielu rozmaitych, czasem drobnych 
powodów tworzą się dysfunkcjonalne relacje społeczne wśród uczniów, które przekładają się bezpośrednio na 
motywację do nauki, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, pogarszają stan emocjonalny 
ucznia. Uczeń poszukuje gratyfikacji w innych kręgach, zaczynając od wagarowania a kończąc na włączeniu się 
do grupy używającej alkohol czy środki psychoaktywne. Uczniowie, którzy nie realizują swoich młodzieńczych 
marzeń społecznych, materialnych czy poznawczych, są stale zagrożeni marginalizacją, zatem praca z nimi nie 
ma charakteru horyzontalnego (jedna interwencja) , lecz wertykalny – czyli rozłożone w czasie, stopniowo 
zmniejszane wsparcie aż do osiągnięcia dojrzałości społecznej i samodzielności. 
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Co do warunków zlokalizowanych w adolescencie, to należy w diagnozie określić także potencjalne zdolno-
ści w różnych obszarach takich jak muzyka, sport, ale też robienie min i grymasów (droga filmowa słynnego 
aktora francuskiego Depardieu) , kierowanie grupą, zdolności manualne. Odkryte i nazwane zdolności mogą 
być obiecującą baza dla pracy zapobiegawczej, bo na nich można budować program zmiany, który poza roz-
wojem określonych zdolności winien zawierać próby kształtowania odpowiedzialności i odpowiednich postaw 
społecznych. 

 Istotnym elementem diagnozy jest sytuacja rodzinna i społeczna ucznia a więc warunki lokalowe, materialne 
a przede wszystkim społeczne; czy w rodzinie jest ktoś taki, który może zostać „przeszkolony” na tyle, aby mógł 
z uczniem współpracować w nadrabianiu braków. Jeżeli takiego „tutora” nie ma, czy tę rolę może pełnić inny 
uczeń, student, wolontariusz, pracownik socjalny, pracownik świetlicy czy klubu. 

W podsumowaniu tego toku myślenia proponuje się, aby diagnoza obejmowała przyczyny dysfunkcji (ryzyko 
wykluczenia) a jednocześnie czynniki ochraniające, które te dysfunkcje redukują. Przewaga uruchomionych 
ochraniaczy w stosunku do czynników ryzyka WS przekłada się na zmniejszenie zachowań patologicznych. 

Wczesna interwencja
Przez innowacyjność rozumie się włączenie wielu podmiotów, użycie nowych sprawdzonych teorii i diagnozy 
oraz koordynacja postępowania zaradczego, tworzenie sieci wsparcia społecznego w miejsce opieki państwowej, 
celem pobudzenia własnej aktywności ucznia a także korzystanie z podobnych projektów w innych kulturach 
(np. Peru, USA, Turcja) . 

W dłuższej perspektywie, nie oczekując natychmiastowych efektów, warto mieć na uwadze wnioski ze znanych 
badań B. Skinnera, że nagradzanie/wzmacnianie pozytywnych zachowań opłaci się bardziej niż karanie ne-
gatywnych. Te pozytywne nagrody budują coś dobrego w psychice, a kary wcale nie muszą eliminować złych 
tendencji, nastawień czy nawyków. 

Z  założenia szkoła winna spełniać wymogi edukacyjne w pełni, czyli przekazywać wiedzę, uczyć myślenia, 
poszerzać horyzonty zainteresowań i przygotowywać do życia w społeczeństwie. Ale realia są różne – od szkół, 
które z naddatkiem wywiązują się z obowiązków do szkół, które raczej zaniżają ambicje uczniów, zamiast je 
pogłębiać, przez co tworzą pole dla plagi prywatnych korepetycji. 

Przyczyny niepowodzeń szkolnych są po obu stronach a więc uczniów i nauczycieli a częściowo też obwiniać 
można rodziców i szersze otoczenie społeczne. Jeżeli do egzaminu maturalnego ogromna liczba uczniów po-
biera pozaszkolne korepetycje (płatne) to znaczy, że system szkolny nie funkcjonuje na wyznaczonym mu po-
ziomie. Nie nam go zmienić, chociaż przy każdej sposobności takie próby warto podejmować a przynajmniej 
wskazywać na słabe strony, które należy poprawiać. 

W ramach projektu zapobiegania wyparciu WS rola szkoły jako instytucji jest ważna, zatem będzie i musi być 
centralnym ogniwem wczesnej interwencji (WI) . Obok obowiązkowych zajęć nauczycieli, szczególnie tzw. 
godziny wychowawcze, literatura (j. polski) korzystne są inne formy oddziaływania a więc praca pedagogów, 
psychologów, ekspertów zewnętrznych, ludzi, którym w  życiu się powiodło oraz tych, którym nie wyszło, 
wolontariuszy np. studentów filologii obcych czy psychologii. Szkoła winna tętnić życiem nie tylko od 8 do 
13. Jej teren może być wykorzystany poza głównym programem na spotkania i realizację określonych, intere-
sujących dla młodzieży zadań; szczególnie na terenie wsi, gdzie nie ma wielu podobnych miejsc dla grupowej 
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aktywności. Poza tym szkoła jest elementem formowania młodych charakterów, który bodaj najmocniej jest 
wpisany w  świadomości mieszkańców wsi czy gminy. Szkoła i Kościół (parafia) mają mocne zakorzenienie 
w ich psychice. Dla dzieci i młodzieży szkoła to pierwsza „poważna” instytucja pozarodzinna, z której standar-
dami i wymogami trzeba się zmierzyć. Dlatego też w oddziaływaniach WI szkoła – od podstawowej do liceum 
– jest tak ważna. 

Biorąc pod uwagę trzy obszary problemów objętych projektem a więc demoralizacja, uzależnienia i trudności 
szkolne, te ostatnie są przedmiotem obecnych analiz, chociaż w powiązaniu z dwoma pierwszymi. Zdając sobie 
sprawę ze zróżnicowanych efektów szkolnych od prymusów (świadectwo z paskiem) do repetentów którejś 
z klas, nasza uwaga skupia się na tych, którzy (1) nie osiągają pożądanych efektów (stopnie) i  są opóźnie-
ni w przyswajaniu sobie wiedzy, (2) mimo predyspozycji intelektualnych nie mają motywacji do nauki, (3) 
nie mają warunków domowych i wsparcia do odrabiania prac domowych, (4) ulegają negatywnym wzorcom 
uczenia się, (5) są demotywowani zamiast motywowani przez nauczyciela/i i przedwcześnie opuszczają system 
edukacji. 

Trudności szkolne ucznia w porównaniu z lepszymi i nagradzanymi uczniami, nolens volens muszą się odbić 
na jego samoocenie, na utracie swego miejsca w grupie, na ucieczce od problematycznej i karzącej sytuacji 
szkolnej a często na ucieczce w działania sprzeczne z kodeksem prawnym, społecznym i moralnym lub w uza-
leżnienia. Trudności szkolne, jako przykry stan a wzmacniany przez patologiczne wzorce zachowań i przez 
ubogie materialnie, moralnie i uczuciowo otoczenie rodzinne – to otwarte drzwi do WS. Istotnym aspektem 
tych trudności jest tzw. błąd atrybucji, czyli tłumaczenie wyników przez tendencyjne wskazywanie na ich 
przyczyny. Podczas gdy on sam przypisuje je zewnętrznym okolicznościom, to obserwatorzy, nauczyciele, także 
rodzice mogą tendencyjnie widzieć w uczniu przyczyny jego niepowodzeń (Weiner, 1986) . W efekcie tego 
uczeń identyfikuje się z przypisaną mu etykietką „słabeusza”, niezdolnego, staje się wyczulony na porównania 
społeczne w klasie, w której nie może ujawnić swoich mocniejszych cech. 

I tutaj nauczyciele popełniają jeden z kardynalnych błędów psychologicznych podwójnej kary, na który chcę 
zwrócić uwagę. Chodzi o system nagród i kar za pomocą stopni, pochwał, wpisów do dzienniczka, opinii prze-
kazanej rodzicom na wywiadówce. Otóż nauczyciel ma tendencję stawiać za model ucznia X, który zawsze do-
brze odpowiada. Chwali najlepszych, podaje ich za wzór, jak gdyby zapominając, że Y nigdy takiego poziomu 
nie osiągnie, więc nie ma sensu porównywać go do prymusa, bo to druga kara gdy pierwszą była słaba ocena. 
Jedynie konstruktywną strategią w takiej sytuacji jest porównanie wewnętrzne, czyli obecne osiągnięcia ucznia 
Y z jego poprzednimi wynikami. A więc zamiast porównania z prymusem nauczyciel (rodzic, rówieśnicy) może 
użyć potrzebnego uczniowi wzmocnienia, pokazując publicznie, że w czasie t2 (ostatnia klasówka) zrobił lepiej 
niż poprzednio (w czasie t1) . 

Dobrze, aby to porównanie odniosło się do wysiłku samego ucznia, a nie do tego, „że mu się udało”. Przywo-
łanie poczucia osobistego sprawstwa (czyli poprawy) (de Charms 1958) , własnej skuteczności, czyli wiary we 
własne możliwości (Bandura) , jest jednym z nielicznych czynników motywacyjnych dla ucznia. A to dlatego, 
że ten z trudnościami szkolnymi – o czym wie cała wieś/gmina – też potrzebuje przeżyć jakiś sukces w kłopot-
liwej dla niego sferze; bodaj mały, ale przypisany jego autorstwu, aby w ogóle mieć motywację do chodzenia 
do takiej (karcącej) szkoły. Może czasem nie powieść się prymusowi, ale mało prawdopodobne, aby nasz uczeń 
z trudnościami napisał na 5+. „Orzeł zleci niżej kury, ale kura nie wzleci wyżej orla” – mówi przysłowie. 
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Z tej krótkiej analizy wyłania się praktyczny wniosek odnośnie do karania i nagradzania słabych uczniów – nie 
przez porównanie do niedościgniętych prymusów, lecz w porównaniu do własnych słabych dokonań. Wspo-
mniałem o atrybucyjnym błędzie w przypisywaniu przyczyn przez osoby trzecie. Nasza innowacyjność polega 
między innymi na odczarowaniu przekonania nauczycieli i innych obserwatorów o tym, że najlepiej wiedzą, 
co jest przyczyną niepowodzenia. 

Sukces ucznia nauczyciel przypisuje często sobie a  niepowodzenia uczniowi. Co więcej, te niepowodzenia 
przypisuje się cechom wewnętrznym i stałym a więc niezmiennikom zlokalizowanym w uczniu np. „tępy tak 
jak cała rodzina”, „urodzony leń”, itp. Z góry zakłada się, że nic się z nim nie da zrobić, bo on taki a taki jest ze 
swej natury. Ten tendencyjny schemat wyjaśniający niedolę ucznia jest korzystny dla nauczyciela, bo zwalnia go 
ze zwiększania wysiłku na rzecz ”nieformowalnego” ucznia. Trudno o gorsze nastawienie, które ze swej natury 
spisuje wysiłki naprawcze na niepowodzenie. 

Obok szkoły nie mniejszy ciężar zapobiegawczy spada na środowisko rodzinne, zatem jedną z okazji do zago-
spodarowania dla dobra ucznia są szkolne wywiadówki. 

Wywiadówka
To spotkanie jest ważnym elementem zapobiegania dysfunkcjom adolescentów. Uczniowie, rodzice i wycho-
wawcy wiedzą, że podczas tej godziny wiele przyjemnych i nieprzyjemnych spraw zostaje poruszonych. Co 
więcej rodzice mogą skonfrontować bilans uczenia się i  zachowania swoich latorośli z  innymi w klasie. Te 
porównania często są przykre dla rodziców, których dzieci nie są chwalone za dobre oceny a karcone za ich 
zachowanie, też poza godzinami lekcyjnymi. Rodzic znajduje się pod presją krytyki, nauczycieli i  rodziców 
prymusa, nierzadko nie skrywających swego zadowolenia z komfortowej sytuacji własnej i radości z sytuacji 
tych nieszczęsnych rodziców z pretensjami o traktowanie ich latorośli przez niesfornego ucznia. Taki rodzic nie 
ma chęci przychodzić na wywiadówkę, bo ta stresująca i traumatyczna sytuacja. Zamiast być pomocną, może 
tylko pogłębiać i tak nieudolne metody wychowawcze rodziców, często też dysfunkcyjnych. 

Jednak, przy odpowiedniej strategii postępowania można z  wywiadówki zrobić spotkanie konstruktywne 
i twórcze, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. Po pierwsze – wspierająca a nie krytykancka postawa rodzi-
ców uprzywilejowanych przez postępowanie swoich dzieci. Po drugie – utrzymanie ducha rywalizacji wśród 
uczniów i osobno wśród rodziców na odpowiednim do sytuacji poziomie. Po trzecie – świadomość, że sprawy 
poruszane nie staną się żerem dla plotek, obmawiania i wyśmiewania. Po czwarte – postawa rozumiejąca (!) 
a nie automatyczna krytyka i negacja ze strony nauczyciela. Po piąte – nie odrzucanie, ale gotowość do pomocy 
w dostępny sposób, np. wspólny piknik, choinka, spotkanie po rozdaniu świadectw. . 

Można oczekiwać, że przy odpowiedniej atmosferze rodzice dzieci z problemami będą korzystali ze wsparcia, 
będą wpływali na dzieci, aby podejmowały wysiłki równania do pożądanych standardów w uczeniu się i zacho-
waniu aspołecznym, a eliminowanie zachowań aspołecznych, które jak na ironię znajdują uznanie w pewnych 
grupach ich rówieśników. 

Ponieważ wszystko, co się z dorastającym uczniem dzieje, może podlegać ocenie, należy wypracować na spot-
kaniu takie reguły komunikacji, aby zarówno o przypadkach chwalebnych jak i tych trudnych rodzice mogli 
wygodnie i swobodnie porozmawiać. W rozmowie istotne są informacje, próby wyjaśnienia zachowań dewia-
cyjnych, reakcje emocjonalne rodziców, konfrontacja własnych przeświadczeń z opiniami nauczycieli i innych 
rodziców. Werbalizacja tych stanów w atmosferze aprobaty i zrozumienia pomaga modyfikacji rodzicielskich 
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postaw. A przynajmniej można się dowiedzieć o doświadczeniach i stanowiskach innych rodziców mających 
dzieci trudne i tych, którzy tego typu problemu nie mają. 

Życzeniem byłoby, aby każdy z rodziców (może naprzemiennie) brał udział w wywiadówce a przynajmniej, 
aby dzielił się opiniami z drugim rodzicem, który był nieobecny. Na takim spotkaniu mogą i powinny być 
formułowane postulaty wspólnego działania, które wychodzi poza ramy szkolne i poświęcimy im trochę uwagi. 
Teraz przedstawimy przestrzeń czasową, w której realizuje się zamiary interwencyjne i cele osobiste uczniów. 

Przyszłościowa Perspektywa Czasowa (PPC) 
Człowiek ma trzy przestrzenie czasowe: własną przeszłość (to, co było) , teraźniejszość (to, co jest) i przyszłość, 
(co może nastąpić) . Oto krótka ich charakterystyka. 

Przeszłość. Odnośnie do przeszłości możemy jej dać etykietę niezmienności, czyli nieodwracalności. Co się 
stało, nie odmieni się, co najwyżej nasza interpretacja zaszłych zdarzeń i przeżyć może ulegać modyfikacjom. 
Podobnie jest też z uczuciowymi reakcjami na przypominane sobie doświadczenia. Trudno, aby złe, niekorzyst-
ne przeżycia stały się kiedyś w ocenie ucznia czy jako dorosłego podmiotu dobrymi, ale w pewnym zakresie 
te oceny mogą ulegać przeróbce psychologicznej i np. wycisk ze strony nauczyciela, uważany onegdaj za karę 
boską, jest traktowany za parę lat, jako zbawienny, bo dzięki niemu uczeń zdaje ważny egzamin lub przechodzi 
konkurs na prace. Przechowywane pamięci doświadczenia mogą być wykorzystane przy stawianiu czoła obec-
nym i przyszłym wyzwaniom. Przeszłość to nasz życiowy magazyn, którego zasoby mogą przy odpowiednim 
przefiltrowaniu być pomocne w dążeniu do celów przyszłych. 

Przeszłość może być też czynnikiem hamującym osobisty rozwój wtedy, gdy jednostka zanadto koncentruje się 
na niej, mniejszą wagę przywiązując do tego, co będzie. Uwięzienie we własnej przeszłości, tym bardziej, gdy 
ta jest traumatyczna, nie pozwala zrobić twórczego kroku do przodu dużej pracy ze strony ucznia oraz doradcy 
przebudowa wymaga spojrzenia wstecz w taki sposób, aby doświadczenia przeszłości stały środkiem do budo-
wania przyszłości lepszej na miarę własnych oczekiwań. Środowiska patologiczne zasklepiają przeszłość często 
do tego stopnia, że młodzi nawet w marzeniach nie próbują wejść w lepszy świat. Profesor B. Weiner (UCLA) 
zwykł mawiać o biednych imigrantach meksykańskich w USA, że tylko „myślą bogato, ale nauczyli się żyć 
biednie”. Zajmując niższą pozycję społeczną, nie widzą szans na wydobycie się z zajętych nizin społecznych. Ale 
to ciągle chodzi o grupy ale tylko biedne. W naszym przypadku często chodzi o grupy/jednostki zarazem bied-
ne i patologiczne, których już nie stać nawet na czcze myślenie ”bogato”. Los przekreśla ich myślowe wycieczki 
w lepszy świat. Bez przepracowania oceny własnej przeszłości emocjonalnie trudno mówić o wyjściu z zastanej 
sytuacji i o próbie życiowej zmiany. 

Teraźniejszość jest tą przestrzenią czasową, w której dokonujemy działań. Można się kłócić o to, czy teraźniej-
szość odnosi się do aktualnej chwili powiedzmy 15 minut czy do godziny, dnia tygodnia lub nieco dłuższego 
odcinka czasu. Chodzi tu bardziej o  subiektywną ocenę niż o miary zegarowe. Ludzie się różnią pod tym 
względem, choć do końca nie wiemy, z jakich powodów. Można tylko zakładać, że posiadający bardziej roz-
budowaną trójwymiarową perspektywę czasową, nadają pojęciu „teraźniejszość” nieco szersze ramy czasowe, 
czyli nie minuty i kwadranse, ale dni a nawet tygodnie czy miesiące. Są zagnieżdżeni w czasie i wypełniają go 
myśleniem, analizami, czynnościami. Odpowiednie wypełnianie „teraz” jest ważne dla poczucia, że czas nie 
ucieka „między palcami”. 
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Niekorzystne jest wpadnięcie w jedną rutynową czynność, która bardziej ogranicza niż rozwija, a to może doty-
czyć bezkrytycznego siedzenia przy internecie, grania godzinami w piłkę przed blokiem mieszkalnym czy innej 
aktywności, która nie wzmacnia szansy na osiągnięcie czegoś istotnego w życiu. Jak najkorzystniej wypełnić 
teraźniejszość, która jest najistotniejszym ogniwem w łańcuchu działań? Nie wszyscy to potrafią i potrzebują 
treningu gospodarowania czasem teraźniejszym. Takie treningi w różnych formach są oferowane np. manage-
rom, studentom itp. Nowością będzie wprowadzenie takiego treningu dla młodzieży zagrożonej WS. 

Przyszłość. Dla młodych osób jest to najdłuższa obiektywnie i subiektywnie perspektywa czasowa. Istnieje jed-
nak tylko w sposób mentalny. Dla niektórych jest pusta, bo „nie wiadomo, co przyszłość przyniesie”. Wiadome 
to nie jest, ale obecnymi działaniami możemy wpłynąć na jej kształt i zawartość. A więc obecnie nie chodzi 
o przewidywanie z kart, czy gwiazd, lecz o podnoszenie szansy zaistnienia w przyszłości stanów wyobrażanych 
sobie. Nie ma pewności, że one zaistnieją, ale można zwiększyć ich szanse. Brzmi to całkiem optymistycznie, 
podczas gdy jednostki mające trudne dzieciństwo, nie mają wystarczająco długiej PPC, a więc w umyśle nie 
mają wystarczająco długiego obszaru temporalnego, aby coś zrealizować. 

Ich mentalny obraz przyszłości jest nieukształtowany, niewyrazisty, nie ma określonych granic, brak mu treści 
i odpowiednich odczuć. Bo gdyby przyjąć J. Nuttina (1985) definicję (PPC) , jako przestrzeń czasowa z wek-
torem na przyszłość, wypełnioną celami i środkami do ich realizacji, mająca dla osoby znaczenie, której towarzyszy 
emocjonalne ustosunkowanie pozytywne albo negatywne, to pojawia się szereg jej aspektów, w których można 
dokonywać korekt, gdy zachodzi potrzeba. 

Jeżeli młodzież dysfunkcyjna zagrożona WS, ma ograniczoną PPC, to jak może sobie wyobrazić i realizować 
cele treściowo odmienne od faktów i wzorców aktualnego otoczenia. Po prostu nie może, bo mentalnie nie ma 
gdzie tych celów umieścić. Dla nich przyszłość to nieokreślona „chmura”, raczej ciemnawa, w którą nie ma co 
się wybierać. To, co się ma teraz, mimo że niewiele, to się jednak ma, a to, co można by mieć lepszego w przy-
szłości, jest tak w ich mniemaniu dalekie, że na wstępie dochodzi do rezygnacji z dążeń. 

Badania Manabu Tsuzuki w  Japonii wskazują na pozytywne powiązania między długością perspektywy 
czasowej a jakością życia. Natomiast raporty z obszaru Niemiec (Trommsdorf 1994) dosyć jednoznacznie 
przekonują, że młodzież aspołeczna ma krótszą i mniej przepracowaną PPC. Skoncentrowani na doraźnych 
nagrodach młodzi przestępcy nie wybiegają myślą w dalszą przyszłość, nie szkicują wyobrażeniowo swojego 
„ja potencjalnego” nakreślającego, kim mogą być (Markus i Kitayama) . Właściwie bez tego wybiegania 
w przyszłość można żyć i tak się dzieje, ale gdy obecne życie nie jest zadowalające, to jednym a może i jedy-
nym wyjściem jest taka strategia postępowania, aby je stopniowo zmieniać i osiągać inną jakość, nagradza-
jącą osobiście i akceptowaną społecznie. Warunkiem o kardynalnym znaczeniu dla tej strategii jest zgoda na 
odroczone efekty. Otóż wynik obecnej niełatwej pracy nad celem umieszczonym w perspektywie przyszłoś-
ciowej może być widoczny dopiero za parę/paręnaście lat. Osoby niezdolne do czekania na nagrodę mogą 
z tym mieć kłopot, bowiem zachowują się jak niedojrzałe emocjonalnie dzieci, preferujące natychmiastową 
małą nagrodę (cukierek teraz) nad większą w przyszłości (czekoladę) , którą mogą otrzymać po jakimś czasie 
– (zjawisko odraczania gratyfikacji) . 

Co zrobić w takich przypadkach z dużymi, czyli kilkunastoletnimi „dziećmi”? Recepty gotowej nie ma, ale 
przy odpowiednim wysiłku własnym i fachowym doradztwie można uczyć mechanizmu odraczania nagrody. 
Sprawa z opisaną wyżej niecierpliwością czasową jest poważna w kontekście naszego projektu. Jak przekonać 
zagrożonego wykluczeniem, że ma teraz wysilać się po to, by dopiero kiedyś skonsumować efekty pracy, a i te 
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nie są pewne a tylko prawdopodobne? Możemy tu napotykać na automatyzm przekory czy negowania sensu 
takiego podejścia, bowiem bardziej przekonujące są dla nich kroki (wyskoki) dające nawet małą, ale bezpo-
średnią nagrodę. Tu ukradnie, tam zarobi za jakąś usługę i od razu ma pieniądze. Nie mylić tego fenomenu 
z prokrastynacją, czyli odraczaniem na jutro zadań, które są do wykonania dzisiaj. 

Istotnym elementem zapobiegania patologii społecznej młodzieży jest przepracowanie przeszłych doświadczeń 
i obecnej sytuacji, a po drugie to potrzeba opracowania własnej przyszłości, korzystniejszej niż obecna. Na-
stolatek, musi być świadom ograniczeń płynących z obecnego stanu i potrzeby dokonania możliwych zmian. 
Dobrze, jeśli to uświadomienie pochodzi ze strony autorytetów (lider-rówieśnik, nauczyciel, ksiądz itp.) . Gdy 
jest brak takiej autorefleksji, to trudno stosować strategie zapobiegawcze. 

Na ile młodzi zdają sobie sprawę z własnej niekorzystnej sytuacji i jakie są możliwe alternatywne scenariusze 
życiowe jest podstawą opracowania interwencji obejmującej konstruowanie własnej przyszłości. Aby taką indy-
widualną pracę przy wsparciu z zewnątrz zacząć, należy poznać zasoby jednostki i środowiska, zidentyfikować 
istniejące i dostępne pozytywne postaci wzorcowe i zdefiniować osobiste cele i wizję własnej osoby w przyszło-
ści (potencjalne Ja przyszłościowe) . 

Cele życiowe. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo WS, trzeba młodym przynajmniej wskazać drogę, stra-
tegię postępowania i wspierać w tych wysiłkach. Jednym z zabiegów jest praca poprzez stawianie osobistych celów. 
Ważne jest uświadamianie sobie, że człowiek powinien mieć jasno określone, realistyczne cele. Nie tylko uświa-
domić im, ale w formie ćwiczeń powinien przedstawić je także na piśmie, biorąc za wzór bohaterów z literatury, 
sportu, kultury. Znane i szanowane osoby z bezpośredniego otoczenia mogą być wykorzystane, jako przykłady 
dla pracy z nastolatkiem. Korzystna będzie praca w grupie osób o podobnych zainteresowaniach. Jest to ważny 
etap określania swojego potencjalnego Ja, które jeśli zostanie uwewnętrznione, staje się osobistym standardem 
do osiągnięcia. W procesie konstruowania życiowej ścieżki ważne jest wzięcie pod uwagę osobistych wartości, 
oczekiwań ze strony środowiska, możliwości, tzw. trendu czy ducha czasu (Zeitgeist) . Zamiast swoim sposobem 
życia przynosić szkodę sobie i innym, można próbować przestawić je na konstruktywną ścieżkę własnego rozwoju. 

Trudnym wyzwaniem jest przekonanie uczniów do osobistego wysiłku i wytrwałości w pracy, jeżeli chce się 
coś w życiu osiągnąć. Nie tyle domy opieki społecznej, stowarzyszenia i władze oficjalne, ile własna praca przy 
wsparciu powyższych instytucji jest warunkiem zmiany i dojścia do cenionych społecznie ról a co najważniejsze 
spełnionego i szczęśliwszego życia. 

W kulturze USA, Australii ceni się właśnie wysiłek i przypisywanie osiągnięć i sukcesów sobie, własnej pracy. 
Nie kombinowanie, czekanie aż coś się uda, lecz wytrwałość w dążeniu do postawionego sobie celu. 

Kiedy skazanych podwładnych korony brytyjskiej wywożono do Australii a tam ich traktowano często gorzej 
niż zwierzęta, doradca systemu resocjalizacji Aleksander Maconochie tak pisał w  raporcie do królowskich 
zarządców: „It would be advisable to ascertain by experiment, the effect of establishing a system of reward and pun-
ishment not founded merely upon the prospect of immediate pain or immediate gratification, but (on) …the hope of 
obtaining or the fear of losing future and distant advantages… The great object of a good system for the government of 
convicts should be that of teaching them to look forward to the future and remote effects of their own conduct, and to 
be guided in their action by their reason, instead of merely by their animal instincts and desires” (State Committee 
1837-38 Report, p. xliv; za Hughes, 1988, s. 498) . Czyli nie tyle bezpośrednie kary i nagrody ile ukazywanie 
osiągnięć w przyszłości winno być podstawową strategią systemu penitencjarno-korygującego. Zesłani niech 
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mają wizję siebie po odbyciu kary. Eksperyment wprowadzony na podłożu takiego myślenia na Norfolk Island 
zdał zadanie (Hughes, 1988) . 

To dotyczyło ludzi już osądzonych (chociaż czasem za drobiazg, bo chodziło też o zwiększenie populacji w no-
wej kolonii) , kiedy w tym projekcie chodzi o młode osoby zagrożone jakimś konfliktem z prawem lub z regu-
łami życia społecznego i ról społecznych, które to jednostki można uratować przez podobną strategię stawiania 
sobie celów i ich realizację. Cele muszą być dla nich subiektywnie ważne (dla każdego indywidualne) i możliwe 
do osiągnięcia; w przeciwnym przypadku tracą motywacyjną siłę. Rolą doradców w programie WI jest pomóc 
im takie cele sformułować, zwerbalizować np. przez zapis w dzienniczku zadań życiowych. 

Opracowanie celów wiąże się z perspektywą czasową. Zatem bez wydłużonego wymiaru temporalnego trudno 
mówić o stawianiu sobie jasno określonych celów do osiągnięcia; te wymagają czasu liczonego w miesiącach, 
latach, w dekadach. Taką pracę nad przyszłościową perspektywą trzeba przeprowadzić, aby nie funkcjonowali 
na otrzymywanych „tu i teraz” nagrodach lub karach. Nie jest to zadanie łatwe i dlatego potrzebują wsparcia 
społecznego i wzorów ze strony osób zrealizowanych i rozumiejących powyżej trudności. 

Wsparcie społeczne (WsS) jest przekonaniem, że są ludzie (też instytucje) , do których można się zwrócić 
w sytuacji trudnej. Okazuje się, że mając takie przekonanie jednostka lepiej sobie radzi sama w porównaniu do 
niemających WsS i wcale nie musi się fizycznie do tego kogoś o pomoc zwracać. Budowanie takich realnych 
sieci wsparcia to niezbędny element innowacyjnego projektu zapobiegania patologii. Ważne są tu też grupy 
rówieśnicze, jako punkt odniesienia i źródła informacji. Mając tego typu wsparcie, uczeń buduje w sobie prze-
konanie, że może być skuteczny w wykonywaniu powierzonych mu albo wybranych przez siebie zadań. Prze-
konanie o własnej skuteczności okazuje się istotne w redukcji nadwagi, w zdawaniu poważnych egzaminów 
życiowych, podejmowaniu inicjatywy przedsiębiorczej (Łaguna) . Przez analogię można zakładać, że w innych 
obszarach aktywności życiowej, czyli szkolnej, artystycznej, zawodowej będzie podobny efekt. 

Warunki zewnętrzne. Człowiek nie działa w próżni, zatem różni przedstawiciele gminy powinni być włączeni 
w projekt a przynajmniej świadomi jego wprowadzania. W kalkulacji tego etapu tworzenia modelu wczesnej 
interwencji można zakładać, że triumwirat złożony z osobistych celów/standardów, wysiłku/motywacji i sprzy-
jających zewnętrznych warunków będzie efektywnym instrumentem wyprowadzania zagrożonych jednostek 
z patologicznych postaw i wprowadzania ich w postawy i myślenie zwiększające szanse na udane życie, spełnia-
jące społeczne standardy i własne oczekiwania. 

Konsekwencje własnych działań. Powiązanie między aktualnym działaniami a ich przyszłymi wynikami wy-
maga intelektualnego wysiłku, aby dojrzeć taki związek. Jednocześnie dodać trzeba, że te wyobrażone wyniki 
wywierają wpływ na aktualne działania (Strathman et al. , 1994) . Ponieważ aktualne działania prowadzą jed-
nocześnie do bezpośrednich jak i do odległych w czasie wyników, może powstać konflikt co do tego, którymi 
wynikami człowiek się kieruje. Inaczej rzecz ujmując, przyjmijmy, ze jedni są bardziej zorientowani na wyniki 
natychmiastowe a inni kierują swoją uwagę na te odległe w czasie. Ci pierwsi są pod naciskiem czasu i własnej 
niecierpliwości a drugich stać na poczekanie na odroczone nagrody. Rozsądne jest zatem założenie, ze patolo-
giczne jednostki będą należały do tej pierwszej grupy. 

Struktura czasu. Oczekiwanie na bliższe czy dalsze konsekwencje działań to jeden z problemów związa-
nych z wymiarem przyszłościowym, ale na co zwraca uwagę australijski badacz Norman Feather, równie 
ważna jest struktura i celowość spożytkowania czasu. Czas płynie, zegary tykają, ziemia się kręci a nas 
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interesuje to, jak ludzie organizują sobie następujące po sobie chwile, krótsze i dłuższe sekwencje czasowe. 
Czy są zdolni dłużej wykonywać jakąś czynność bez poczucia nudy, czy uważają, że to, co wykonują, jest 
sensowne? Czy wiedzą, co będą robić, gdy się obudzą następnego dnia? Można by pytanie zmienić i zapy-
tać o to, ile czasu w przeciągu dnia czy tygodnia tracą na coś bezsensownego na przysłowiowe drobiazgi 
albo na nic-nierobienie. 

Na pozór sprawa wygląda na błahą, ale tak nie jest. Okazuje się na przykład z badań Feathera i Bonda (1994) 
, że bezrobotni w porównaniu z pracującymi wypadają gorzej w takich aspektach organizacji czasu jak zaanga-
żowanie, kierunkowość działań czy rutynowość. W tym ostatnim przypadku chodzi o tzw. wykorzystywanie 
gotowych scenariuszy postępowania, aby nie obciążać niepotrzebnie własnych zasobów umysłowych zarzą-
dzających doprowadzeniem czynności do końca. Ponadto im bardziej czas ma odpowiednią strukturę, tym 
wyższa osobista samoocena, mniejsza skłonność do depresji i lepsza adaptacja do otoczenia, które przez swoją 
dynamikę nieustannie stawia przed aktorem wyzwania do pokonania. 

Jednostki dysfunkcyjne mogą mieć poważne trudności ze strukturą własnego czasu, przez co duża jego część 
to czas stracony a aktorzy takiego postępowania są niezadowoleni z siebie, bo nie mają pozytywnych wyników 
czy osiągnięć, nie mają z czego być dumni. Czyli jeden z ważnych zasobów, jakim jest czas, został w ich języku 
„przechlapany”. Takiej straty nie daje się łatwo odrobić albo i wcale, czas został spisany na straty bezpowrotnie. 
Świadomość tego ograniczonego zasobu winna być podkreślana w pracy z młodymi ludźmi, żeby sobie zdawali 
sprawę z ryzyka, jakie towarzyszy niegospodarności czasem. 

W świetle tych wywodów uważam za stosowne i celowe wprowadzenie jakiejś formy ćwiczenia intelektualno-
-księgowego, mającego na celu indywidualny, subiektywny rejestr/zapis przepływającego czasu w trakcie wyko-
nywania określonej czynności w porównaniu do okresu bezczynnego. Dla przykładu, jak jest oceniany upływ 
czasu poświęconego na wyuczenie się na pamięć wiersza a  jaka jest jego faktyczna miara chronometryczna. 
Dostrzeżenie podobieństwa na podstawie przeżytego doświadczenia a tym bardziej rozbieżności może być do-
brym impulsem krytycznego ustosunkowania się do upływającego niezależnie od nich czasu. Może będą zdolni 
odkryć trafność amerykańskiej maksymy „czas to pieniądz”, ale też więcej niż to, mogą uświadomić sobie, że 
muszą obecny czas wykorzystać na przygotowanie się do życia tak, aby zminimalizować ryzyko wykluczenia 
(się) ze społeczeństwa i pozostania na bocznym torze. 

 Podobnie jak pracownik administracji nastawia budzik na 6 rano a po jakimś czasie budzi się sam bez pomocy 
tego szlachetnego wynalazku, tak i zagrożeni WS mogą dojść do zautomatyzowanego auto-monitoringu go-
spodarowania własnym czasem. Mając tę umiejętność, można przejść do stawiania celów życiowych, które tę 
przestrzeń temporalną wypełnią. A jeśli cele będą spostrzegane przez nich jako dające szansę na normalne życie, 
przynajmniej lepsze od obecnego, jest wtedy możliwe, że młodzi zaczną pracować na konto polepszenia własnej 
sytuacji, co może być bezpośrednim następstwem obecnych wysiłków. 

Optymizm. Wśród młodzieży, którą zajmujemy się w projekcie, nierzadko się słyszy minorowe i sarkastycz-
ne niemal powiedzenie „nadzieja jest matką głupich”. I to niech nikogo nie dziwi. Dlaczego mieliby nosić 
się z nadzieją, że ich życie będzie lepsze niż to, które obecnie wiodą? Seria niepowodzeń przy braku pozytyw-
nych zdarzeń redukuje siłę oczekiwania na nagrody czy pozytywne zdarzenia. Podtrzymuje jako wiarygodne 
fatalistyczne przeświadczenie o nieodwracalności obecnego stanu, co prawda niepożądanego, ale obecnego 
dokoła w ich codziennym życiu i bez szansy na odmianę losu. Otóż można wypracować przeświadczenie 
napełnione większym optymizmem, wskazując na ich zasoby osobiste oraz na to, że ktoś ich w tej myślowej 



MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI 17

warsztatowej pracy będzie wspierał. Interesującym fenomenem przemawiającym za budowaniem nadziei jest 
rola tzw. „nierealistycznego optymizmu”. Niby naiwne przeświadczenie że innym może się zdarzyć coś gor-
szego niż mi, jest ważne dla ludzkiej aktywności. A niby dlaczego? Otóż dlatego, że sprzyja podejmowaniu 
działań niepewnych, obciążonych ryzykiem niepowodzenia, które jednak mogą, (chociaż nie muszą) w przy-
szłości przynieść pożądane stany. Bez podjęcia takich działań trudno o jakieś pozytywne rezultaty, chyba że 
liczyć na przysłowiową „mannę z nieba”. W tym przysłowiu też ukryty jest nierealistyczny optymizm, ale 
odnosi się on do zdarzeń niezależnych od aktywności człowieka. Natomiast nas interesuje bardziej postawa 
związana z własną aktywnością. 

Jeżeli tak zgeneralizowany mechanizm forujący własną osobę istnieje, to u zagrożonych patologią osób można 
próbować niejako go „odkopać” spod przykrywki obecnego stanu niedoli życiowej. Zatem wypracowanie na-
stawienia, że będzie lepiej, jeśli się podejmie określony wysiłek, np. edukacyjny, jest zasadne i potrzebne akurat 
w grupie osób stanowiących cel tego projektu. Optymizmu można uczyć, a ten zmienia całościowe nastawienie 
odnośnie do własnej przyszłości. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że praca nad PPC jest żmudna, też czasochłonna, ale niezbędna, jeżeli chcemy 
dać zagrożonym jakiś środek obrony przed WS, a przy pomocy którego mogą sobie budować fundament pod 
lepsze życie. Odpowiednio przepracowany i ustrukturyzowany wymiar czasowy to jakby ścieżka dla poruszania 
się teraz i w przyszłości. Aby jednak ten wymiar nie kojarzył się tylko z jednostkami czasu (tygodnie, lata) , 
zwrócę uwagę na to, do czego młodzi mają dążyć i dlaczego do jakiegoś stanu mają chcieć zmierzać. Dlaczego 
w ogóle warto? Teoretyczną bazą dla rozważań powyższego pytania są wartości i krótko je przedstawimy. 

Wartości. Każdy człowiek wraz z rozwojem psychospołecznym kształtuje swój system wartości, a więc porzą-
dek rzeczy i spraw o różnym stopniu ważności. Wśród koncepcji teoretycznych w ostatnich dekadach zaintere-
sowanie wzbudza Shaloma Schwartza teoria wartości, która jest bardzo czytelnie przedstawiona graficznie, ale 
co ważniejsze jest dobrze opracowana koncepcyjnie i merytorycznie. Na podstawie badań w różnych kulturach 
wyniki analiz dosyć spójnie ujawniają system 10 wartości, które obrazuje załączony rysunek. Te wartości są 
w różnym stopniu doceniane w każdej kulturze i warto sobie określić, które z nich są na pierwszym, które na 
drugim, a które na dalszych miejscach. 

Nie wchodząc w szczegóły, teoria odpowiednio przepracowana może być użyteczna dla uświadomienia mło-
dym zagrożonym, do czego ludzie dążą, czemu się poświęcają i z czym te preferowane wartości są sprzeczne, 
nie dające się pogodzić. Po pierwsze, to pomaga wyrobić sobie bodaj skrótowy pogląd na to, co dla ludzi jest 
ważne a po drugie pozwala każdemu uczniowi zastanowić się nad jego osobistym porządkiem świata; co jest 
warte zabiegu a czym mniej się przejmować. Uzmysłowienie sobie takiej struktury, nazwanie spraw ważnych 
już samo przez się może wywołać mentalną zmianę w młodocianych. Dowiadują się, że ludzie takimi katego-
riami myślą, a jeśli coś sobie cenią, to starają się konsekwentnie te wartości realizować a przynajmniej próbują 
to robić. Z chaosu możliwości, życzeń, pożądań wyłania się jakaś mapa świata z określonymi obszarami treści 
i nadanymi im ocenami czy preferencjami. 
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„Zakręcony” przez ich traumatyczne doświadczenia świat może nabierać jakiejś czytelności, może się stać bardziej 
zrozumiały. A jeśli bardziej zrozumiały to przez to mniej zagrażający. Wartości stają się użytecznym środkiem do 
zrozumienia reguł współ-bycia z innymi ludźmi, bo się wie, co dla nich jest ważne, do czego dążą i czego bronią. 

Pojawia się intuicyjne przeświadczenie, że w przypadku osób patologicznych i zagrożonych WS szwankuje nie 
tylko osobisty system wartości, ale także umiejętność nazwania sobie tego, co dla innych rówieśników i doro-
słych jest ważne a co nieistotne. Na bazie tego zrozumienia ludzkich postaw mogą lepiej uświadomić sobie to, 
w imię czego znaleźli się w sytuacji, w której tkwią, dlaczego ich los nie był ważny dla ich rodziców czy bli-
skiego otoczenia. Z tej perspektywy wydaje się, że ujęcie wartości w projekcie jest i nowatorskie, i obiecujące. 

Nie mniej istotną korzyścią od powyższych zdaje się być to, że w oparciu o wartości uczeń może przemyśleć, 
ponownie zdecydować, na co „stawiać” swój czas i wysiłek, z czym wiązać swoje życie. Jeżeli jakiegoś obszaru war-
tości się nie zna albo nie potrafi się go nazwać, to trudno wymagać, aby młody człowiek umiał świadomie wybrać 
i za nim podążać. On tego nie zna, nie potrafi sobie zwerbalizować możliwości i umieścić ich w przestrzeni czaso-
wej. Dla przykładu bity chłopiec, do którego matka i ojciec zwracają się tylko z krzykiem, ma prawo, nie wiedzieć 
co to miłość z jej obserwowalnymi znakami, sprawiedliwość, troska czy prawdziwe życie rodzinne. 

Dobrze byłoby, aby osoby zagrożone WS były świadome tego, jakie wartości cenione i realizowane przez in-
nych one same tracą, jakie z nich przy całym swoim ograniczeniu będą zdolne realizować a w zakresie jakich 
wartości będą się różnić od innych. Krótko mówiąc – w czym nie ma dopasowania do innych ludzi, a  co 
może być pomostem współ-bycia z innymi, których się ceni czy też uważa za normalnych, niezaburzonych, 
niepatologicznych. Uznawanie wartości i  ich związek z  działaniami człowieka w  realnym świecie to jedno 
z najtrudniejszych zagadnień w życiu społecznym. Stanowi ciągle wyzwanie dla teorii, empirycznych badań 
i realizacji w osobistym życiu. Ale jasne jest to, że bez wartości świat ludzi byłby niezrozumiały. Jedne wartości 
się osiąga np. kupno samochodu, inne się realizuje w zachowaniach np. życzliwość dla innych, ale w każdym 
rodzaju podmiot jest motywowany do aktywności wyznaczonej przez cenione sobie wartości. Jedną z metod 
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do badania jest prosta i nie-czasochłonna skala autorstwa Z. Zaleskiego, uwzględniająca następujące wartości: 
materialne, prestiż, estetyczne, polityczne, zdrowotne, naukowe, ryzyko, moralne, hedonistyczne, społeczne, 
religijne, wolność, rodzina. 

Jedną z takich wartości są osiągnięcia zawodowe czy rodzinne np. dobre wykształcenie dzieci, które należą do 
listy wartości w teorii S. Schwartza. Żeby taki standard zrealizować, potrzebna jest motywacja, wytrwałość, 
poczucie, że się jest zdolnym do osiągania coraz to wyższych poziomów osobistego rozwoju. W naukach spo-
łecznych funkcjonuje pojęcie motywacja osiągnięć (MO) i na potrzeby projektu krótko ją scharakteryzujemy. 

Motywacja osiągnięć (MO) . Teoria sugeruje istnienie takiego typu wewnętrznej motywacji, kiedy człowiek 
dąży do realizacji zakładanego standardu i chce to zrobić w sposób graniczący niemal z doskonałością. Zrobić 
dużo w krótkim czasie i zrobić to dobrze. Czy to nauka szkolna, czy praca murarza lub nauczyciela – każde pole 
daje możliwość wykonania zadania na wysokim poziomie, jeżeli człowiek ma taką właśnie motywację. 

W przypadku patologicznych młodocianych często takiego typu motywy mogą nie działać, bo nie mają przy-
kładów robienia rzeczy z wysiłkiem i dobrze. Jeżeli mają zrobić przejście z obecnej trudnej sytuacji do włączenia 
się w standardy społeczne i moralne, to motywacja osiągnięć staje się niejako jednym z warunków osiągnięcia 
tego niełatwego celu. Co interesującego teoria sugeruje a badania potwierdzają, że ludzie o wysokiej MO nie 
rzucają się na jakieś bardzo trudne zadania ani też nie podejmują zadań łatwych, ale preferują stawianie celów 
średnio trudnych, których osiągnięcie ma przynajmniej średnie szanse a więc są realistyczni, chcą sami być 
autorami dokonań a nie przypisywać je sprzyjającemu zbiegowi okoliczności. Chcą być sprawcami wyniku, 
zmiany czy dokonania. Na tą postawę chcę zwrócić szczególną uwagę. 

To, że zagrożony uczeń może sobie zawdzięczyć jakieś pozytywne osiągnięcia, ma kardynalne znaczenie do pra-
cy nad sobą. Daje mu proste ale znamienne poczucie, że jest autorem zmiany, zdolny ją przeprowadzać, łącznie 
ze zmianą stylu życia. A nie trzeba podkreślać wagi tego poczucia, które przekłada się na wiarę w samego siebie 
na stawianie siebie, w lepszym świetle a ostatecznie na psychiczny dobrostan. Te psychologiczne zyski stają się 
jednocześnie użytecznym narzędziem, aby przezwyciężać u siebie tzw. wyuczoną bezradność. Ponieważ pod 
tym prostym dwuczłonowym pojęciem kryje się poważna w konsekwencje treść, warto nad nią się zastanowić 
właśnie w kontekście potencjalnych wykluczeń. 

Wyuczona bezradność (WB) . Martin Seligman ze współpracownikami prowadził badania nad powiązaniem mię-
dzy frustracją a agresją. Zwierzę drażnione szokiem elektrycznym w klatce staje się agresywne, próbuje wyskoczyć, 
gryzie drucianą ścianę, bo chce się uwolnić od bólu. Jeśli powtórzymy ten eksperyment odpowiednią liczbę razy, 
to organizm zamiast reagować agresywnie zmienia wzorzec zachowania. Zwierzę nie broni się, a staje się pasywne 
i bierne w tym bólu, nie podejmując żadnej próby wyjścia. Odkrycie to było raczej nieoczekiwane, bo połączenie 
frustracji z gniewem i agresją jest tak mocne, że nawet po wielu nieudanych próbach winno się ujawnić. Tym razem 
było inaczej i kolejne eksperymenty potwierdzały taki wzorzec zachowania. Autorzy dali mu prostą etykietę „wy-
uczona bezradność”; organizm nie był bezradny i próbował zaradzić sytuacji, ale po serii niepowodzeń nauczył się 
być bezradnym, czyli „przekonanym”, że nic się nie da tutaj zrobić. Ta nowo nabyta jakość jest niekorzystna, a to 
widoczne jest w kolejnym kroku badań. Jeżeli takiemu zwierzęciu obniży się barierę ściany na tyle, że może ono 
wyskoczyć z elektrycznego piekła, nie robi tego, jak gdyby wszelkie kalkulacje szansy na uwolnienie się zeszły do zera. 

Po tym nieco dłuższym opisie podsumuję efekt jednym zdaniem, że podobny fenomen obserwuje się u ludzi. 
Otóż po serii podejmowanych prób uporania się z jakąś przeszkodą, trudnością na drodze do osiągnięcia celu 
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i nie-doświadczania sukcesu, człowiek nabuduje w sobie przeświadczenie, że tu nic się nie da zrobić i pozostaje 
bierny na pozycji przegranego. Co gorsza, to przeświadczenie jest tym bardziej destrukcyjne, im bardziej nie-
szczęsny aktor przypisze te niepowodzenia jakimś wewnętrznym i stałym cechom własnej osoby na przykład 
brakowi motywacji czy zdolności (por. Weiner, 1986) . 

 Wiele osób patologicznych cechuje właśnie taka wyuczona bezradność. Jako dzieci i młodociani mogli pró-
bować polepszyć sobie własną sytuację, ale okoliczności (trudne warunki rodzin patologicznych) nie dawały 
na to szans. Pozostało nadwyrężonej psychice nic innego jak zaadoptować równie dysfunkcyjny mechanizm 
obronny czy usprawiedliwiający tkwienie w marazmie czyli powiedzenie sobie „jestem tu bezradny, tego nie da 
się zmienić”. Zjawisko to obserwuje się np. u bezrobotnych, którzy po kilku próbach znalezienia pracy stają się 
bezradni i nie podejmują kolejnych wysiłków znalezienia zatrudnienia. 

Czy można temu niekorzystnemu, dysfunkcyjnemu mechanizmowi zaradzić? Ponieważ jest to mechanizm naby-
ty, wyuczony, są duże szanse na oduczenie a przynajmniej osłabienie m. in. przez stopniowe wykonywanie czyn-
ności przynoszących pożądane efekty i drobne sukcesy przez przywracanie wiary w siebie, przez zmianę mentalną 
obrazu świata czarno-białego na obraz z odcieniami czyli świat z możliwościami, że próby nie są od razu skazane 
na niepowodzenie. Postawa mówiąca, iż rzeczy są możliwe przy odpowiednim działaniu, może mieć kardynalne 
znaczenie dla osób, których wizja przyszłości zawęża się do zamkniętego kręgu obecnej niedoli. Żeby wyjść z tego 
zaklętego kręgu negatywnego myślenia, nieodzowne jest wsparcie ze strony różnych osób (doradców, terapeutów, 
coachów) rozumiejących takie meandry psychiki. I podobnie do wcześniejszych „zaleceń”, przez przepracowanie 
takiej postawy dajemy zagrożonym jednostkom narzędzie/środki do radzenia sobie z trudną sytuacją, tak aby sami 
stawali się „kowalami swojego losu” i nie poddawali się tymczasowym niepowodzeniom. 

Kontrola działania. Ponieważ sukcesu czy zmiany niekorzystnej sytuacji życiowej nie osiąga się przez rzut 
monetą a przez wytrwałą czasem długotrwałą pracę, ważnym wydaje się psychologiczny aspekt nazwany przez 
Juliusa Kuhla (1983) kontrolą działania. Chodzi zatem nie tylko o postanowienie dążeniu do określonego sta-
nu, ale odpowiednie zarządzanie czynnościami prowadzącymi do jego osiągnięcia. Kuhl szczególnie podkreśla 
cechę, którą nazywa „orientacja na działanie” (vs. „orientacja na stan”) . Ludzi charakteryzujących się takim 
rysem osobowości można określić w ten sposób, że podejmując celowe działanie monitorują i kontrolują jego 
przebieg, są konsekwentni i odporni na dystrakcje zewnętrzne i wewnętrzne, potrafią odpowiednio oceniać po-
stępy i potrzebną energię na przeprowadzenie koniecznych czynności. W skrócie można by powiedzieć o nich 
„potrafią się koncentrować na tym, co robią i lubią to robić”. 

Nas interesuje pytanie czy w  środowisku patologicznym są takie osoby. Odpowiedź statystyczna jest pozy-
tywna, z tym że predyspozycje mogły ulec zaburzeniu właśnie przez czynniki patogenne i zredukowaniu do 
minimum refleksji o pracy nad sobą. W przypadkach, gdzie ta orientacja na działanie jest jako ukryta cecha, 
warto ją uaktywnić, co będzie z korzyścią dla samych zainteresowanych jak też dla otoczenia doradczego czy 
oferującego wsparcie społeczne. 

Przedwczesne opuszczenie szkoły. 
Wypadniecie, czy brak zakończenia poziomu edukacji (świadectwo, dyplom) na odpowiednim poziomie jest 
czynnikiem utrudniającym karierę zawodową, pełnienie pożądanej roli społecznej, zdobycie uznania społecz-
nego a w efekcie wpływa na jakość życia jednostki i jej rodziny. Brak odpowiedniego wykształcenia szczególnie 
w okresie wysokiej społecznej oceny edukacyjnego cenzusu (ostatnie 2 dekady) pogarsza start życiowy i może 
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wywoływać podatność na poszukiwanie zastępczych działań np. kradzieże czy używki mających przynieść po-
żądany stan zadowolenia. 

Trudności szkolne będące efektem zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych czynników są dla wychowawców 
zwiastunem potencjalnego przedwczesnego opuszczenia systemu edukacji lub niezakończenie jej na odpowied-
nim poziomie w ramach obligatoryjnego wieku szkolnego. Same trudności szkolne i brak sukcesów na tym 
polu mogą być w sobie czynnikiem zniechęcającym ucznia do pracy a jednocześnie sprzyjającym poszukiwaniu 
innych obszarów aktywności dla zajęcia czasu, uzyskania doraźnych gratyfikacji, przynależenia do akceptującej 
grupy rówieśniczej. Przejawia się to w absencji szkolnej, w tworzeniu grup przestępczych, w używaniu środków 
psychotropowych a ostatecznie w porzuceniu szkoły. 

Jeżeli uczeń nie ma wsparcia w rodzinie odnośnie do szkolnych obowiązków, nie nadąża za programem, odczu-
wa niedopasowanie do standardów klasy/szkoły i stopniowo narasta proces wyłączania (się) , poczucia inności, 
zawęża się przyszłościowa perspektywa do aktualnego „tu i teraz”, zmniejsza się motywacja do wysiłku edu-
kacyjnego stanowiącego obecnie w opinii społecznej i w wymogach rynku pracy mocny grunt dla życiowego 
powodzenia. W konsekwencji jednostka nie spełniająca kryteriów społecznych może być nie przyjęta przez 
społeczeństwo lub sama ma przeświadczenie, że do niego nie przystaje i nie należy. 

Czy można takiemu procesowi zapobiegać i w  jaki sposób? Czy tak samo łatwo jest zepsuć jak zapobiegać 
i naprawiać? (słynne eksperymenty A. Bandury nad uczeniem się i oduczaniem agresji) Mozolnie kumulowa-
na wiedza socjologiczna, psychologiczna i pedagogiczna oferuje możliwe działania zaradcze, nie dając jednak 
jednej recepty na zapobieganie wszelkich rodzajów trudności szkolnych i wiążącego się z tym potencjalnego 
wykluczenia społecznego. 

Schemat przeciwdziałania WS
Gdyby na bazie przedstawionej wiedzy psychologicznej i teoretycznych spekulacji przedstawić czytelny model 
oddziaływania na jednostki młodociane obciążone patologicznymi skażeniami i zagrożone w końcowym etapie 
wykluczeniem społecznym, to zasadne byłoby ujęcie w nim następujących elementów struktury:

 – diagnoza indywidualnych predyspozycji głównie kompetencyjnych
 – poznanie/dookreślenie indywidualnej hierarchii wartości
 – odpowiednio zreflektowana perspektywa przyszłościowa 
 – zdefiniowanie jak najprecyzyjniej osobistego celu (celów) 
 – motywacja wewnętrzna vs. zewnętrzna w tym szczególnie motywacja osiągnięć
 –  opracowanie wzajemnie powiązanej ścieżki działań celowych (realizacja pod-celów jako środków do osiąg-

nięcia stanu końcowego) 
 – szeroko rozumiane wsparcie społeczne (sieć podmiotów wspierających) 

Z jednej strony mocno akcentujemy rolę samych zagrożonych a z drugiej podkreślamy ważną rolę otoczenia 
społeczno-instytucjonalnego. Własna praca i pomoc na zasadzie coachingu mogą przynieść oczekiwane rezul-
taty dla dobra samych zagrożonych i dla dobra społeczeństwa. 

W ramach obecnego projektu Model Wczesnej Interwencji będzie obejmował odpowiednie działania, oparte 
na założeniu, że pomoc ma za zadanie zidentyfikowanie i  uruchomienie w  uczniu potencjalnych zasobów 
(koncepcja S. Hobfolla) na tyle, aby był głównym aktorem i konstruktorem swego obecnego i przyszłego życia. 
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Jeżeli obecny stan jego umysłu i nawyków zachowania jest niekorzystny i może ulec pogorszeniu, zatem dla 
rozwoju osobistego jest pożądana a wręcz konieczna zmiana. 

Przewidziane są następujące zabiegi w obszarze trudności szkolnych, oparte na indywidualnej diagnozie a sko-
ordynowane z działaniami zapobiegającymi działaniom aspołecznym i używaniu substancji psychotropowych:

1. Pomoc doraźna w materiale szkolnym z przedmiotów, z którymi ma największe trudności
2. Zadaniowe prace realizujące indywidualne zainteresowania ucznia (w grupach tematycznych) , także zajęcia 

przy użyciu komputera, by uczyć właściwego wykorzystania tego źródła informacji
3. Dobrowolne uczestnictwo w zajęciach z języka obcego, głównie angielskiego – przełamywanie barier i prze-

konywanie o jego użyteczności ze znajomości języka obcego
4. Włączanie ucznia w  zadania cenione przez lokalną społeczność, np. pomoc w  przygotowaniu dożynek 

gminnych, ceremonii o charakterze społeczno-religijnym (jeżeli zbieżne z przekonaniami ucznia i rodziny) 
5. Indywidualne i grupowe rozmowy skupione na perspektywie czasowej (przeszłej, obecnej i przyszłej) i na wartoś-

ciach żywionych przez społeczeństwo. Ta praca ma kilka komponentów i każdy będzie szczegółowo opisany: a) 
stawianie własnych celów krótkich i długoterminowych, b) wizualizacja swojej roli życiowej, osiągnięć, sukcesów, 
c) uświadomienie znaczenia ryzyka i ustalania przyczyn własnych powodzeń i niepowodzeń, co ma związek z od-
powiedzialnością za własne życie i z przeżywanymi emocjami, d) społeczne modelowanie, w którym ważne są 
tzw. „wewnętrzne autorytety” – ci z podobnych warunków, którym się powiodło, ale też inne autorytety, a więc 
e) spotkania z osobami reprezentującymi określony obszar zainteresowań czy obszar zawodowy, f) spotkania 
z przedstawicielami innych narodowości, innej kultury. Tej strategii „orientacji życiowej i osobistego rozwoju” 
przyświeca cel, jakim jest wypracowanie przekonania o tym, że własny wysiłek przy wsparciu z zewnątrz prowadzi 
do realizacji marzeń i celów życiowych a tym samym daje szanse na szczęśliwe życie. 

6. Dla uczniów mogących przedwcześnie opuścić szkołę potrzeba odpowiedniej orientacji zawodowej; poka-
zanie, co mogą robić nie mając świadectwa zakończenia edukacji, jakie ścieżki zawodowe są możliwe lub 
w jaki dostępny sposób mogą uzyskać przygotowanie do zawodu. W tym doradztwie warunkiem jest ziden-
tyfikowanie konkretnych zainteresowań i ich rozwijanie (np. zobaczenie filmu z pracy tynkarza, kierowcy, 
ogrodnika) i wzbudzenie motywacji do zdobycia wiedzy na temat pracy i do podjęcia kroków przygoto-
wawczych (OHP, wybiórcze kształcenie zawodowe zgodnie z nową ustawą) . 

7. W oparciu o diagnozę kompetencji, do czego się uczeń nadaje i co może robić, predyspozycji i zaintereso-
wań – rozwijać kluczową kompetencję przy pomocy dostępnych środków takich jak praktyka, szkolenie, 
instruktaż, „czeladnictwo” ze wskazaniem, w  jakiej pracy będzie użyteczna. Uczeń ma oparcie w  swojej 
zdolności i wzmocnionej motywacji. 

8. W każdym rodzaju pomocy interwencyjnej ma miejsce stały komponent a mianowicie pobudzanie wewnętrz-
nej motywacji, osobistego sprawstwa – czyli wyrabianie przeświadczenia, że jest się autorem odpowiedzialnym 
za wykonanie postawionego sobie lub wspólnie przyjętego zadania/celu. W nagrodę wzmacniającą takie prze-
świadczenie ma się poczucie dumy czyli pozytywnej emocji oraz społecznego szacunku i uznania ze strony 
innych. Wykonanie zadania jest bazą do pokazania sobie, że jest się zdolnym do sprawczego dokonania zmiany 
w sobie (nawyki, postawy) i w otoczeniu widoczne efekty dla obserwatorów. Bez motywacji do zmiany ryzyko 
fiaska interwencyjnego jest wysokie i z nim trzeba się liczyć, mimo najlepszych intencji i wysiłków ze strony 
zaangażowanych w projekt osób. Ten realizm życiowy naszego projektu nie może jednak hamować prób nawet 
z najbardziej opornymi przypadkami, bowiem efekty odroczone daleko w czasie też mogą mieć miejsce. 

9. Powyższe działania wymagają sił i środków. Co do tych drugich to konieczne jest zaplecze (sala, fundusze 
na pomoce, sprzęt) . Odnośnie pierwszych, to zaangażowanie władz i instytucji a przede wszystkim zespół 
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przygotowanych osób, które w  formie wolontariatu czy praktyk studenckich, czasu emerytalnego, misji 
społecznej (grupy religijne) mogą wykonywać zarysowane powyżej zadania projektu. 

10. Strukturą (nieformalną) skupiającą tych ludzi może być Centrum Osobistego Rozwoju (COR) , o którym 
należy poinformować szkoły, parafię, gminę i stowarzyszenia a w miarę możliwości wszystkich mieszkańców 
gminy/lokalnej społeczności. CRO ma charakter mobilny, choć sieć może obejmować cały region w zależności 
od sił wykonawczych. CRO jest komponentem całościowego zintegrowanego projektu wczesnej interwencji. 
W nim są aktywni: psycholodzy, pedagodzy; reprezentanci władz lokalnych i instytucji; wolontariusze – przy-
gotowani i reprezentujący różne dziedziny (fizyka, matematyka, literatura) studenci, emeryci, duchowni (kle-
rycy) , autorytety zewnętrzne (artyści, inżynierowie, bankierzy, lekarze, sportowcy z  sukcesami) .  

Schemat 1. Struktura zespołu pomocowego (oprac. wł.) 

Odpowiednio zaaranżowany, ten projekt może być przypisany uczniom, że pochodzi od nich i oni są jego 
współautorami. Przekonanie o autorstwie zobowiązuje i pomaga w wytrwałości. Osiągnięty cel, czyli publi-
kacja może być porównywany do osiągnięć prymusów w przedmiotach szkolnych, choć ma inną treść i nie 
podlega takiej ocenie jak klasówki i testy szkolne. Jeżeli włącza się tyle ogniw w działaniu zapobiegawczym, to 
niezbędne jest cedowanie zadań na kompetentnych aktorów, a więc diagnoza – na poradnie wychowawczo-
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-zawodowe, przygotowanie projektu – na szkolę plus lokalną organizację, realizacja projektu – na gminę jako 
system i na aktorów peryferyjnych (punktowych) , ocena – na przedstawicieli lokalnej społeczności lub eks-
pertów. 

Osoba pierwszego kontaktu w COR ma na podstawie diagnozy zdecydować co do doradcy, który będzie z ucz-
niem pracował. Testy dotyczące predyspozycji (zawodowych) mogą być akceptowane. Doradca musi przekonać 
ucznia o korzyściach z udziału w spotkaniach poza lekcyjnych, o korzyściach na dziś i na przyszłość np. w po-
szukiwaniu pracy. Na początku działań dać uczniowi szansę na spróbowanie czegoś, zadania, co może – chociaż 
nie musi przynieś pozytywny dla niego efekt. 

COR może być instytucją na tyle okazałą, że także młodzież nie mająca problemów szkolno-wychowawczych 
może przyjść na spotkania, konferencje grupowe. To pozwoli zmniejszyć wydźwięk centrum jako ośrodka 
niepożądanego, dla tych gorszych, biedniejszych. Dlaczego taka konotacja miałaby być przypisana centrum? 
Ano dlatego, że zaetykietowani uczniowie mogą nie chcieć pomocy, bo to świadczy, że są słabsi, gorsi a to źle 
wygląda wśród rówieśników. 

Zajęcia grupowe nastawione na kształtowanie zachowań w roli grupowej, na ustalanie reguł i ich egzekwowa-
nie. Cel grupowy zobowiązuje do uczenia się współpracy, do samooceny jako ważnego ogniwa w jego realizacji. 
Dyskusja nad wykonywaniem ról, informacje zwrotne od innych członków grupy co pracy, odpowiedzialno-
ści, efektywności ma dostarczyć uczniowi informacji na własny temat, a szczególnie o tym jak jest społecznie 
postrzegany, oceniany i jakie emocje swoim zachowaniem i aktywności wzbudza u innych członków grupy. 

Wszyscy doradcy muszą być przeszkoleni i poinstruowani co do ich pracy z młodzieżą, chyba że są już do tego 
przygotowani z racji swojego zawodu. W raportach zwrotnych informują koordynatora o wynikach, proble-
mach, wydarzeniach związanych z pracą. Dla przygotowania odpowiedniej pomocy dla ucznia oczywiste jest 
poznanie jego zaległości, trudności, osobistych nastawień, motywacji, warunków domowych i  najbliższego 
otoczenia. Taka diagnoza powinna być możliwa w COR ale to tylko w skrajnych/wyjątkowych przypadkach. 
Standardowe źródło informacji stanowi szkoła (nauczyciel-wychowawca, pedagog, rejestr ocen i zachowania, 
dane osobowe i sytuacji rodzinnej, karta zdrowia) i z niego COR powinien korzystać zarówno ze względu na 
ekonomię postępowania jak i też na nie zmuszenie ucznia do powracania do spraw przykrych. 

Na ile to tylko możliwe w pracy winno się angażować ucznia w zadania autorskie – wypracowanie, zad. ma-
tematyczne ale też opracowanie planu swojej ścieżki życiowej, jakiegoś celu na niedaleka przyszłość, pisania 
podań, CV. Wspólne przepracowanie podjęcia się określonej roli obecnie np. w jakimś wydarzeniu organizo-
wanym przez klub, kolo, gminę, szkołę, parafię oraz w przyszłości: Ja, jako kierowca, murarz, hodowca kwia-
tów czy zwierząt domowych. 

Praca z nastolatkiem przebiega dwutorowo, czyli przez wyrównywanie zaległości lub pokonywanie trudności 
szkolnych oraz poznawczo-emocjonalne opracowanie wizji własnej przyszłości czyli osobistej ścieżki życia. 
Każde spotkanie powinno się zakończyć jakimś zadaniem do wykonania (np. słówka z j. obcego, list do zakładu 
pracy po informacje o zatrudnieniu, plan realizacji celu, który się obrało, przemyślenie roli społecznej. Co do 
pomocy szkolnej to praktyka nauczycielska jest ogólnym wzorem do aplikacji, ale należy identyfikować w ucz-
niu jego mocniejsze strony np. sposób i charakter pisma, zainteresowania konkretną dziedziną wiedzy, życia, 
zawodu, bo zwiększa się szansa, że chętniej będzie wracał do tej materii w postaci wywiadu, dyskusji, lektury, 
analizy konkretnego materiału, urządzenia, czy zdarzenia. 



MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI 25

Jaki Azimuth, jak go realizować?
Założeniem opartym na wiedzy psychologicznej i społecznych oczekiwaniach jest doprowadzenie człowieka 
do samodzielności w pełnym tego słowa znaczeniu poprzez uformowanie odpowiedniego systemu wartości, 
zdobycie kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych. Proces ten jest ani prosty ani krótkotrwały. 
Dlatego też w naszym projekcie oddziaływanie jest kierowane na indywidualne zasoby intelektualne, emocjo-
nalne i behawioralne, które w zadowalającym stopniu są ujęte w koncepcji zasobów opracowanej przez Stevena 
Hobfolla. 

Nie oznacza to, że inne poza osobowe czyli „peryferyczne” czynniki są pomniejszone. Bynajmniej – nie. Po-
nieważ człowiek rozwija się w  swoim otoczeniu społecznym, zatem ważna jest rodzina, grupa rówieśnicza, 
szkoła, lokalna społeczność, społeczne wzorce kulturowe (subkulturowe) , otoczenie techniczne. Osobiste za-
soby (talent, mocne strony charakteru, predyspozycje, zadatki drzemiące i ukryte potencjały) mogą o sobie dać 
znać i rozwinąć się nie gdzie indziej ale w konkretnych, gorszych czy lepszych warunkach zewnętrznych. To 
pokazuje jak złożony jest proces usamodzielniania się i tylko naiwny będzie dopatrywał się jego efektu w pro-
stym, niemal chirurgicznym zabiegu pedagogicznym. Bez takiej meta-świadomości łatwo o poczucie zawodu, 
o rezygnację z wysiłków pod wpływem chwilowych niepowodzeń, o wygórowany krytycyzm pod adresem pro-
jektu bez konstruktywnych pomysłów, jak to można zrobić lepiej, może być czynnikiem hamującym. (Konia 
z rzędem temu, kto odkryje panaceum.) 

Na samym wstępie inteligentnemu i krytycznemu czytelnikowi lub użytkownikowi tego podręcznika należy 
powiedzieć, że oczekiwane i prawdopodobne (a nie pewne) efekty projektu nie muszą być widoczne od razu. 
Pod różną postacią mogą się ujawniać nawet z dużym poślizgiem czasowym w miejscach odległych od tego, 
w którym projekt był realizowany. Nastawienie na natychmiastowe efekty jest tu błędem podstawowym i może 
być czynnikiem destrukcyjnym lub hamującym konstruktywne podejście do wyzwania, jakim jest zapobiega-
nie WS młodzieży z trudnych środowisk. 

Niejeden obywatel, niejeden wychowawca czy nauczyciel postawi sobie pytanie zasadniczej natury dotyczącej 
prób zapobieganie dysfunkcjom młodzieży. „Jeżeli rodzice i szkoła (!) – powie – stara się przez wiele lat o to, 
by uczeń robił postępy edukacyjne, społeczne i z tego niewiele wychodzi, to jaki jest sens inwestować w jeszcze 
jakiś dodatkowy projekt edukacyjno-wychowawczy? Czy jest w tym sens?”. W ripoście na tak sformułowane 
wątpliwości daję odpowiedź twierdzącą: „Tak, jest to sensowne działanie, nawet jeśli kosztowne”. Chodzi bo-
wiem o antycypacyjne ratowanie człowieka może na całe jego przyszłe życie a społeczeństwo powinno zabiegać 
o każdego z zagrożonych członków. 

Nazwa systemu oddziaływań nie oznacza tworzenia jakiejś niezależnej instytucji. Chodzi natomiast o zinte-
growanie i koordynację działań już prowadzonych przez różne jednostki i dodanie nowych (bardziej nowo-
czesnych) odpowiadających duchowi czasu. Nowe trendy w zagrożeniach muszą stymulować do poszukiwania 
odpowiednio innowacyjnych metod zapobiegawczych. Czy to będzie Centrum, Klub, Ośrodek, Punkt konsul-
tacyjny, Przystań – to nowy sposób traktowania każdego beneficjenta całościowo, kompleksowo, bez odsyłania 
go od jednego do innego doradcy/specjalisty. Wsparcie mu okazywane powinno być wieloaspektowe. Powinna 
temu podejściu towarzyszyć zasada „Nikt nie może być odesłany”. Poniżej przedstawię kilka założeń podstawo-
wych, które muszą być spełnione, aby projekt miał szanse powodzenia. 

Podstawowe założenia:
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Potrzebna jest realna a nie tylko deklaratywna współpraca rożnych środowisk, osób znaczących, autorytetów 
lokalnych. W miarę możliwości zbudować i stosować kontakt indywidualny z zagrożonym WS uczniem. Ro-
dzina, na ile to tylko możliwe, winna jako cała grupa „towarzyszyć” uczniowi w pracy chroniącej go przed WS. 
Doradca/coach winien mieć dłuższy kontakt z uczniem w tym znaczeniu, że uczeń spotyka się z tą samą osobą 
na poszczególnych sesjach a nie za każdym razem z kim innym. Lider młodzieżowy pracujący pod kuratelą do-
rosłej osoby (użytkownika) ma tę kardynalną zaletę, że ze względu na brak bariery wiekowej, odbiorcy chętniej 
rozmawiają z nim o swoich problemach, „otwierają się” i czują się bardziej zrozumiani. Chętniej zgłaszają swój 
temat do przepracowania na spotkaniach. – Potrzeba przełamywać opór szkoły i rodziców przed ujawnieniem 
uczniów sprawiających trudności wychowawcze albo wyraźne talenty, których rozwój oznacza zwielokrotniony 
wysiłek szkoły czy rodziny. Jest też potrzeba ograniczania oporu rady pedagogicznej przed dodatkową pracą 
lub przed zmianą jej jakości; ich praca nie powinna wykraczać poza dotychczasowe obowiązki ale powinna 
ulegać jakościowym modyfikacjom podporządkowanym realizacji projektu. Potrzeba minimalizować poczucie 
wstydu za „posiadanie” uczniów kłopotliwych „przynoszących szkole złą sławę”. Takie przypadki mogą mieć 
miejsce w każdej jednostce edukacyjnej. Zachodzi potrzeba odczytywania kulturowego ducha czasu (Zeitgeist) 
, któremu młodzież ulega. Czasami może mieć pozytywne symptomy, jak np. w Holandii, gdzie 15-latkowie 
nie palą marihuany bo to robią/robili ich rodzice (bunt przeciw temu co robiła poprzednia generacja, a np. 
ruch młodzieży 1968 roku w Berkeley, California) . Potrzeba odkrywania i identyfikowania talentów (zasobów 
ucznia) i świadomości (!) doradców odnośnie do tego, gdzie w jakim obszarze zawodowym/życiowym dany 
talent może być wykorzystany z pożytkiem dla samorealizacji ucznia dla przyszłego dorosłego i samodzielnego 
obywatela. Przyjęcie postulatu, że zadaniem szkoły jest realizacja zadań edukacyjnych poprzez uczenie nowych 
technologii i programów np. użycie komputera, nauka języków obcych. Projekt ma być suplementem, uzu-
pełnieniem a tylko w skrajnych przypadkach częściowym zastępstwem szkoły. Potrzeba rozpoznania efektów 
realizacji innych projektów prewencyjnych celem czerpania z ich efektywnych doświadczeń i z ich zakorzenie-
nia w specyfice lokalnej społeczności. Uczestnicy projektu powinni czerpać z dorobku innych wcześniejszych 
i  aktualnie realizowanych programów. Nowością jest integrowanie wiedzy/doświadczeń i  metod w  ramach 
sieciowej strategii przeciwdziałania WS. Doradca jest przekaźnikiem wartości (które sam musi reprezentować) 
i wskazuje odbiorcy kierunek rozwoju. Projekt ma pomagać w przygotowaniu do odpowiedzialnej samodziel-
ności, do budowania własnego systemu wartości w tym do myślenia i życia inaczej niż ich patologiczne ro-
dziny/otoczenie. Działania w ramach projektu muszą być wolne od pejoratywnie naładowanych emocjonalnie 
pojęć jak np. „wyrównanie”, „zajęcia korekcyjne”, „nadrabianie braków”. 

Szkoła jest miejscem rozwoju a nie tłumienia talentów/zasobów. Poza przybliżaniem wiedzy, szkoła uczy nawy-
ku pracy, gotowości do podjęcia wysiłków, pobudza ciekawość poznawczą, wewnętrzną motywację = uczymy 
się dla siebie, dla samego „wiedzieć” a nie ze względu na zewnętrzne naciski, Projekt nie może być konkuren-
cyjny do „roli pracownika socjalnego czy asystenta rodzinnego”. 

Sukcesy. Istotne jest by przy każdej okazji gdy ma to miejsce, pokazać, podkreślać i  uczyć przypisywania 
sobie sukcesu nawet najdrobniejszego dotyczącego ubrania się, zachowania, odrobienia lekcji, przemyślenia 
jakiegoś problemu itp. Przypisywanie sobie sukcesu, gdy rzeczywiście jest się jego autorem, daje uczniowi 
poczucie dumy z dokonania, z efektu zauważanego przez tutora i docenianego. Poza tym co się dzieje na linii 
tutor-uczeń, o sukcesach można mówić bardziej publicznie a więc innym osobom, które też przypuszczalnie 
całkiem szczerze docenią wysiłki (społeczna nagroda) . Dla rozwoju zainteresowań niezbędne są pomoce np. 
podręcznik szczepienia drzewek, komputer z internetem i wikipedią, kamera do nagrania konkretnego epizodu 
czy sceny z uczniem i następnie omówienie jej przez niego jako obserwatora – dostrzeżenie mocnych i słabych 
stron w autoprezentacji, a więc język (dobór słów) , gesty, kontrola rozmowy, elegancja, potencjalne wrażenia 
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i reakcje emocjonalne wywołane u rozmówcy. Jednym słowem chodzi o dobrą lekcję retoryki i samo-uczenia 
się. Takie doświadczenie z obserwacją własnych zachowań na ekranie jest też wskazane przy treningu z kontrolą 
agresji. Doradca (tutor) może przedstawić sytuację jakiejś własnej potrzeby napisania podania czy dowiedzenia 
się czegoś nt. budowy domu, remontu, zorganizowania akcji podpisów, zbierania informacji i zaangażować 
w  to uczniów. Najlepiej gdyby to zadanie było z obszaru zidentyfikowanego zainteresowaia ucznia, bo jest 
większa szansa na zaangażowanie go w aktywność. Z tego widać, że praca tutora musi być plastyczna, dostoso-
wana do potencjalności ucznia i siły jego motywacji. 

Harmonia: uczeń – doradca. . Emocjonalna relacja między obu stronami jest ważnym elementem prowa-
dzenia pracy, stąd też koordynator winien uzyskać informację od ucznia o jego stosunku do doradcy i ocenie 
uzyskiwanej pomocy ze strony COR. Jakie są sugestie i pomysły ucznia odnośnie do sposobu pracy, rodzaju 
zajęć, literatury, zaangażowania najbliższego otoczenia domowego w projekt doradztwa. Gdyby emocjonalne 
odniesienia, także ze strony doradcy (bo może nie lubić ucznia ze względu na język, tatuaże, ubiór, może czuć 
się wypalony konkretnym przypadkiem) były negatywne a nawet tylko niesprzyjające w  ich subiektywnym 
odbiorze – to zmiana doradcy winna być wzięta pod uwagę przez koordynatora. 

Wykorzystanie talentów. Większość z tych środków będzie się skupiało na nauce szkolnej czy praktycznej, 
zatem sposób uczenia się jest jednym z najistotniejszych elementów pracy. Paralelnie do poprawy wyników 
szkolnych praca ma się skupiać na rozwoju indywidualnych predyspozycji. Aby je rozpoznać, trzeba prze-
prowadzić dobrane do zainteresowań ćwiczenia, zadania praktyczne, w których mogą się ujawnić te zasoby. 
A obejmują one zasoby głosowe (śpiew) , oratorskie, słowne (retoryka) , teatralne (gesty, imitacja głosu, ruch) 
, taniec, sportowe (od ping-ponga po bieganie i grę zespołową) , manualne (prace ręczne) , konstrukcyjno-
-mechaniczne, poetyckie (tworzenie rymowanych wierszy) , malarsko-rękodzielnicze, umysłowe (rebusy, sza-
chy) , językowe (języki obce) , organizacyjne (lider w grupie) , ogrodnicze, specyficzne, których symptomy 
są widoczne albo ukrycie drzemiące w jednostce. Na tym polu doradca mając duży wybór musi się popisać 
inwencją zajęć, w których określone zdolności i zainteresowania mogą znaleźć pole do ujawnienia się. Zarówno 
obserwacja zajęć np. piekarza czy architekta, obrońcy w sądzie jak też próba osobistego wykonania, czy szcze-
pienie drzewek/krzewów jest dobrym sposobem na stymulację ukrytych zasobów i potencjalnych zdolności. 
Zasada postępowania jest tu dosyć prosta. Najmniejsze oznaki zdolności/talentu i zainteresowania ucznia daną 
czynnością trzeba wzmacniać przez dostrzeganie i podkreślanie wyników. Może być tak, że po paru próbach 
zainteresowanie opadnie, ale ta próba nie poszła na marne, bo uczeń przez własne doświadczenie sprawdził do 
czego się nie nadaje. To też jest potrzebne do budowania realistycznego obrazu siebie i samooceny. 

Idea i kierunek działania. Zapobieganie WS to wiodąca idea projektu i wszelkie działania bardziej czy mniej 
sformalizowane zmniejszające jego ryzyko będą brane pod uwagę. Działania niegodziwe nie są uwzględnio-
ne, bo cel nie uświęca środków. Na wstępie trzeba jasno powiedzieć, że kompleksowość podejścia to jedna 
z kardynalnych cech przedsięwzięcia. Ta kompleksowość musi cechować każdy z etapów a więc od diagnozy, 
poprzez stawianie celów fazowych i finalnych po realizację i monitoring efektów. O ile cel jest najmniej kło-
potliwy w sformułowaniu (zmniejszenie ryzyka wykluczenia) , to diagnoza a szczególnie realizacja stanowi duże 
wyzwanie. A to dlatego, że przy realizacji zadań doradczych pojawia się (współ) zależność od wielu instytucji, 
organizacji, nieformalnych grup. Głównym podmiotem przedsięwzięcia są sami beneficjenci czyli adolescenci, 
którzy niosą ryzyko wypadnięcia ze struktury społecznej. Aby to ryzyko obniżyć, to poza ich własną aktywnoś-
cią oczekuje się działań szkoły, parafii, organizacji młodzieżowych, wolontariuszy i innych „aktorów”, którzy 
coś dla zagrożonych mogą zrobić. 
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Pole działania. Jednostką działania zapobiegawczego jest gmina reprezentowana przez jej władzę i dysponują-
ca kilkoma instrumentami a mianowicie lokalem, niezbędnymi funduszami, ludzkimi kompetencjami, przepi-
sami prawa. W ramach gminy aktorami są: pracownicy socjalni, nauczyciele/wychowawcy szkoła, urząd gminy, 
kościół/parafia, stowarzyszenia i kluby, grupy wolontariatu. Niby działania są skierowane na jednego, dwu czy 
kilkunastu dorastających, którzy stanowią mały odsetek lokalnej społeczności, ale dosyć kategorycznie trzeba 
stwierdzić, że w dużym stopniu powinna w  to być zaangażowana cała gmina. Gospodarz dba o  fundusze, 
szkoła wyznacza i realizuje cele dydaktyczne, Kościół wieloaspektowo promuje wartości. Kluby, grupy mniej 
czy bardziej sformalizowane są „miejscem” realizacji zadań prewencyjnych i rozwijających. Ta sieć umożliwia 
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych – jeden z filarów realizacji kompleksowego projektu prewencyjne-
go. Cały czas należy trzymać w pamięci to, że z trudnościami w nauce łączą się dwa problemy na których się 
skupiamy – uzależnienia i zachowania aspołeczne. W ramach projektu potrzebne są podzespoły skupione na 
każdym z tych obszarów problemowych. Zespoły te wnoszą dodatkowy element nie do przecenienia a mia-
nowicie współzależność instytucji i aktorów lokalnych, każdy musi coś zrobić, aby uzyskać pożądany efekt, 
innymi słowy jest to system naczyń połączonych. Tworzy się przez to sieć wspólnych działań. Ustawa z 17. 
X 2010 o organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej pozwala na pewne ramy działalności poza 
lekcyjnej na terenie szkoły. Jednym z kierunków oddziaływania może być szkolny Klub Kariery Zawodowej, w 
ramach COR w którym doradztwo jest nastawione na zdefiniowanie/określenie predyspozycji zawodowych, 
zainteresowań, motywacji, przygotowania do szukania pracy. Polega ono na napisaniu podania aplikacyjnego, 
życiorysu, opanowaniu sztuki prezentacji na rozmowę kwalifikacyjną, zrobienie własnego „dossier”. Uczeń ma 
wykonać wszystkie czynności, które są potem wymagane na rynku pracy. W zajęciach grupowych wykonu-
ją czynności wspólne/ podobne w indywidualnych – precyzowanie własnej ścieżki. Wskazane zajęcia można 
zależnie od warunków i odbiorców modyfikować, dostosowywać do ich oczekiwań i własnych zasobów/pre-
dyspozycji. Szczególnie, gdy postępowanie prewencyjne ma charakter indywidualny, sprofilowane na odbiorcę 
oddziaływanie musi być na tyle plastyczne, aby odpowiadało jego charakterowi, zainteresowaniom, sytuacji 
rodzinnej i poziomowi aspiracji. 

Rola rodziny. W całym procesie konieczna jest jakaś współpraca z rodziną. Co do pomocy ze strony rodziców 
to istotne jest przełamanie u nich postawy „krycia’ dzieci, ochronnej otoczki, często wywołanej (antycypo-
wanym) wstydem z tego powodu, że nie mają wystarczającej kontroli nad nimi. Może być jeszcze gorzej, że 
zamiast eliminować niepożądane zachowania dzieci podtrzymują je np. tłumacząc sobie i innym, że jeśli już 
pali papierosy, to lepiej w domu w obecności matki niż gdzieś w szkolnych toaletach. Przyzwalająca na dewiację 
postawa rodziców nie tylko utrudni oddziaływanie doradców, ale pokazuje na rozbieżność w systemie wartości 
między najbliższymi autorytetami (rodzicami) a  oferującymi pomoc doradczą pracownikami COR. Coraz 
więcej młodych rodziców chce być „kumplami” własnych dzieci a przez to nie będą dla nich prawdziwymi 
autorytetami. 

Pewnych analogii co do zaangażowaniu rodziców można szukać np. w projekcie profesor Cigdom Kagitcibasi 
(Żeby pomóc dziecku, najlepiej pomóc jego rodzinie) prowadzonym wśród rodzin imigrantów za pracą ze wsi 
do Istambułu. Program skierowany na osobisty rozwój dzieci kładł duży akcent na rodziców, na silne więzi 
rodzinne utrzymujące się w Turcji. Okazało się, że nie tylko poprawiły się wyniki szkolne dzieci, ale też za-
chodziły pozytywne zmiany zachowań i osobowości u matek (większa pewność siebie, mniejsza agresywność, 
większa decyzyjność) a więc zmienił się cały system rodzinny. 

Własne autorstwo i wsparcie od innych. Kto dla ucznia zagrożonego WS może być obecnie autorytetem? 
Otóż może nim być piosenkarz, ktoś kto występuje przeciwko policji, może nim być rówieśnik, gdy jest silny, 
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gdy komuś „przyłoży”, gdy np. „rozwali” lekcję i jest ubaw. Praca COR ma pomóc w zróżnicowaniu prawdzi-
wych autorytetów w różnych dziedzinach od tzw. idoli kreowanych pod wpływem mody, ducha czasu, lokalnej 
niszy braku odpowiednich wzorców. 

Analogicznie można organizować projekty nauki języka(ów) obcego, uczenie się zajęć szkółkarskich np. sadze-
nie i szczepienie drzewek, przygotowanie kolekcji znaczków PL. pocztowych celem wysłania do koresponden-
cyjnych partnerów za granicę (dobór, opis, kompozycja listu często w języku angielskim) . Student jako lider 
może taki projekt zaaranżować. 

Nie ma farmaceutyków, które by zniwelowały trudności szkolne do zera. Jednak aktywne, jak w powyższym 
przykładzie, włączanie w sensowne i wyzywające zadania może skutkować w rewizji zainteresowań, w odkry-
waniu własnych, mocnych stron („to potrafię zrobić, z tym sobie poradzę”) , w wypracowaniu obowiązkowości 
wypełniania prostej/przydzielonej roli i respektowaniu zasad grupowych. Jednocześnie jest to pole dla twór-
czości, dodatkowych inicjatyw i co ważne – ich sfinalizowanie niemal zapewnia sukces a jego wartość wycho-
wawczą trudno przeceniać. 

Obok zajęć czysto szkolnych skupionych na nadrabianiu zaległości, te zajęcia mają szanse uruchomić dodat-
kowe zasoby latentne czyli ukryte predyspozycje a przez to pośrednio przyczynić się do wypełniania tzw. „obo-
wiązków” szkolnych czasem może nudnych, ale niezbędnych w procesie edukacyjnym. 

Po a priori przeprowadzonej analizie działań zapobiegawczych WS zarysowuje się praktyczny przewodnik dla 
użytkowników tych działań. 

1. Wszechstronna diagnoza przyczyn trudności, bez doszukiwania się ich tylko przez braki intelektualne. Na-
wet oderwane pozornie epizody mogą być użyteczne w postawieniu diagnozy i dla zrozumienia komplek-
sowego problemu. Bliższe i dalsze otoczenie społeczne jest często bogatym źródłem istotnych informacji. 
Stawiający diagnozę musi umieć ją odpowiednio zakodować i zinterpretować. Wyczerpująca diagnoza jest 
jednocześnie inspiracją do strategii działań zapobiegawczych. 

2. Działania zapobiegawcze nie mogą się ograniczać do jednego typu aktywności a la zabieg medyczny. Im 
więcej, obok działań głównych, oferuje się aktywności peryferycznych, tym większe prawdopodobieństwo 
pozytywnych efektów. Liderzy mogą być pomysłodawcami, albo mogą w formie „brain stormingu” z ucz-
niami takie działania opracować. Naczelną przesłanką jest tu aktywizowanie potencjalnych umiejętności, 
ściśle i peryferycznie związanych z dysfunkcją, czy z trudnościami edukacyjnymi. 

3. Monitorowanie i  ocena wyników. Ocena efektów jest immanentną częścią strategii i w  formie sprzęże-
nia zwrotnego dla zagrożonych, może być czynnikiem motywacyjnym do dalszych wysiłków własnych. 
„Przetarcie” się efektów do świadomości publicznej może na zasadzie „koła zamachowego” wzmacniać raz 
zaczęte zmiany. Łączone efekty zmian w nauce, w uzależnieniach i w moralności będą wywoływać zmiany 
w otoczeniu społecznym przejawiające się w zwiększonym wsparciu społecznym dla trudnych nastolatków. 

Groźba wyłączenia najlepszych, z emocjami w tle. 
Cały projekt ciąży ku osobom młodym, które ze względu na jakieś dysfunkcje zostają ostatecznie wykluczone 
społecznie. Na marginesie naszych dociekań i poszukiwania zapobiegawczych strategii warto nie gubić z pola 
uwagi wykluczenia społecznego, którego geneza ma zgoła inny charakter a jak na ironię nie dysfunkcje ale jak 
najbardziej pozytywne i twórcze funkcjonowanie adolescentów. A chodzi np. o tzw. kujonów czy moli książ-
kowych, którzy uczą się lepiej niż przeciętni, nie uczestniczą w grupowych wagarach, w niechwalebnych ini-
cjatywach uczniów prowodyrów, do których wciągają konformistycznych wpół-braci. Są to jednostki, które na 
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szczęście nie poddają się temu naciskowi, robią swoje, poświęcają się dobremu przygotowaniu do matury czy 
ucząc się czegoś ponadprogramowo i mogą doświadczać klasowego ostracyzmu a nawet szerzej zakreślonego 
wykluczenia przez grupę rówieśniczą. Kiedyś będą wartościowymi obywatelami, ale obecnie płacą psycholo-
gicznie za niekonformistyczny styl życia, opierający się zaniżającemu standardy wpływowi grupy buntu, prze-
kory, kontestacji i poznawczego lenistwa. Tzw. „ściąganie w dół” przez grupę rówieśników lub przez zawistnych 
obserwatorów bywa kosztowne a  czasem prowadzi do psychicznego załamania się ambitnych indywiduów. 
Nawet jeśli nie są to przypadki tak częste jak tysiące młodych z dysfunkcjami, o których traktujemy w anali-
zach, to i tak nie wolno tracić z pola uwagi ich życiorysów i społecznych procesów prowadzących do wyłączenia 
(się) z własnej grupy. Ostracyzm, prześmiewanie, szydzenie, złośliwości mogą być podobnie destrukcyjne jak 
przemoc, kontestacyjne zachowania subkulturowe, uzależnienie się od destrukcyjnych prowodyrów. 

Powyższe zjawiska mogą być najłatwiej dostrzegane w szkole, a także wszędzie tam gdzie „wyjątkowe” jednostki 
uczestniczą w życiu grupowym. Wczesna diagnoza takich przypadków i niszczących je działań ze strony innych 
jest warunkiem przeciwdziałania i ochrony tych wartościowych, które zamiast być modelami dla wielu (por. 
Bandura 1986) stają się ofiarami niedojrzałości, głupoty a także braku troski ze strony nauczycieli, wychowaw-
ców i tych aktorów społecznych, których zadaniem jest zajęcie się podobnymi zjawiskami. 

Pewne analogie można też snuć odnośnie do dzieci imigrantów, małżeństw mieszanych czy innych religii. 
Nastawienie wobec innych vs. członków własnej grupy powoduje, że foruje się bardziej swoich, identyfikuje 
się z  ich wartościami, standardami a  tym samym dystansuje się wobec innych, „obcych” (Tajfel i Turner) . 
Podobnie nasze badania pokazują, że bardziej negatywne postawy przejawiamy wobec przedstawicieli tzw. 
„mniejszości społecznych” niż grup dominujących (Zaleski, Eysenck i Eysenck) . 

Gdyby wiele psychologicznych i społecznych determinantów zredukować do jednego, prostego, co jest oczywi-
ście zabiegiem czysto spekulatywnym, to z dużym naciskiem wskazywałbym na rolę czynnika emocjonalnego 
i emocjonalnej kontroli w działaniach społecznych w osiąganiu społecznych i zawodowych sukcesów i na tę 
sferę należy zwrócić uwagę użytkowników modelu. 

Gospodarka emocjami. Dosyć łatwo wzbudzić czy doprowadzić do pojawienia się negatywnych uczuć, które 
się kumulują, ale trudno je wyeliminować z bagażu doświadczeń, zawierających przeżycia emocjonalne. 

Edukacja szkolna skierowana jest w 99% na kształtowanie umysłowe, w tym głównie na przekaz informacji 
a czasem na stymulowanie twórczego i krytycznego myślenia. Śladowo praca nauczycielska skupia się na pro-
cesach emocjonalnych, często burzliwych w okresie adolescencji. Młodzi nie wiedzą czy te uczucia są dobre czy 
złe, społecznie rozumiane czy potępiane, trzeba je wyrażać czy ukrywać. A co zrobić, gdy się skumulują jak np. 
złość, żal, ale podobnie też jest z zauroczeniem (zakochaniem się) w przedstawicielu płci przeciwnej. Wstydliwe 
to, czy godne wsparcia? Emocje powstają niemal automatycznie jak udowodnili psycholodzy (Zajonc i in.) , 
a więc mają prawo być zarówno te negatywne i pozytywne. Pozytywne są najczęściej akceptowane, ale nie jest 
to regułą, podczas gdy negatywne jakby mniej zrozumiałe i przez to, i z innych powodów napiętnowane. Jedną 
z nich jest złość i odwołuje do tekstu na jej temat (Zaleski 2011) . 

Ważne jest rozumienie prawidłowości rządzących uczuciami i o  tym warto, a wręcz uważam za konieczne, 
z młodzieżą fachowo (!) rozmawiać. Że nie jest to proste i wymaga wiedzy, nie potrzeba mówić, ale te bariery 
nie zwalniają wychowawców z obowiązku kształcenia się i kształcenia u podopiecznych właściwego stosunku 
do emocji własnych i cudzych. 
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Nie wchodząc w skomplikowany mechanizm powstawania, utrzymywania się, ekspresji, wyładowania, chciał-
bym wskazać na istotny człon procesu a mianowicie na kontrolę emocji. Składają się na nią różne elementy ale 
kontrola ekspresji szczególnie w grupach nastolatków jest o tyle ważna, że „hamowanie” impulsywnych uczuć 
złości, zawiści może być korzystne dla współdziałania w grupie. Nie prowadzi przez to do działań odwetowych, 
do destruktywnych reakcji, do kroków sprzecznych z prawem i moralnością. Czy tego można nauczyć (się) ? 
Otóż tak, można ale na taką naukę potrzeba motywacji, czasu i fachowych instruktorów. Psycholodzy mogą 
zaproponować odpowiednie sposoby pracy nad emocjami i na odpowiednim etapie projektu taka „instrukcja” 
może być opracowana, jeżeli beneficjenci i użytkownicy dostrzega taka potrzebę. 

A jednak szkoła
Raz jeszcze podkreślę, że w ramach kompleksowego projektu wczesnej interwencji w sytuacji dysfunkcji pro-
wadzących do wykluczenia społecznego jest w pełni uzasadnione zwrócenie szczególnej uwagi na aktywność 
szkolną ucznia. Podczas gdy uzależnienia czy czyny aspołeczne nie muszą mieć pojawić, to edukacja na tym 
poziomie wiekowym jest obligatoryjna i jakiekolwiek jej efekty, młodzież ma przebywać na koszt obywateli 
w szkole i uczyć się. Niebagatelną sprawą są zatem wyniki tej inwestycji, przygotowanie młodzieży do dalszej 
edukacji czy przysposobienia do wcześniejszej pracy zawodowej, bez kształcenia na poziomie wyższym. Wspól-
ną troską indywidualnych obywateli, grup społecznych, stowarzyszeń i  instytucji państwowych winno być 
zatem jak najefektywniejsze kształcenie młodzieży. 

Zważywszy na możliwości strukturalne, np. lepsze szkoły (nauczyciele) w mieście w porównaniu do obszarów 
wiejskich, różnice indywidualne uczniów pod względem kompetencji intelektualnych i motywacyjnych, zasoby 
społeczne (rodzina, warunki pracy, możliwości finansowe) – edukacja nie może być monolityczna, lecz dosto-
sowana do tych uwarunkowań. Ich różnorodność nie ułatwia a wręcz utrudnia organizację nauczania i tym wy-
zwaniom system szkolny musi stawić czoło, jeżeli ma się przyczyniać do podnoszenia społecznych standardów 
młodych obywateli a  nie bezpośrednio czy pośrednio przyczyniać się do ich społecznej bezużyteczności albo 
i gorzej – do formowania ich na aspołeczny a kosztowny balast, czyli na łamiących prawo i biorących narkotyki. 

W  świetle powyższych wywodów szkoła może być traktowana jako termometr różnego rodzaju dysfunkcji 
a wczesne ich objawy powinny stymulować do znalezienia środków zaradczych w programie nie tylko wczesnej 
ale i stałej interwencji. Konstrukcja takiego programu musi uwzględniać dwa rodzaje przyczyn trudności szkol-
nych. Pierwszy typ, bazuje na zmniejszonych kompetencjach ucznia, takich jak problemy z uwagą, pamięcią, 
gorsze zdolności matematyczne, kaligraficzne, leksykalne a też brak wewnętrznej motywacji, stan zdrowia, cza-
sem problemy psychiczne, emocjonalne (np. dzieci żyjące w ciągłym strachu) . Drugi typ w naszym kontekście 
obejmuje trudności będące efektem uzależnień czy zachowań przestępczych, takich jak uczestnictwo w młodo-
cianej grupie aspołecznej, pierwsze próby używek, środki psychotropowe, alkohol. Zarówno osłabiony orga-
nizm, jak i dezorganizacja rutyny szkolnej, czasu na lekcje domowe nie mogą nie odbić się na jakości uczenia 
się. Inteligentniejsze jednostki do pewnego okresu mogą jeszcze nadążać z programem mimo zdarzających się 
wagarów i ukrywać swoje działania z dwu w/w obszarów, natomiast słabsze z pewnością zapłacą drastycznym 
spadkiem efektów szkolnych. Dodatkowo złośliwe koło fortuny nasila te braki; doświadczanie niepowodzenia 
w ławie szkolnej demotywuje, wzmacnia ucieczkę do aktywności przestępczej czy do uzależnień, które (jak 
powyżej) obniżają jeszcze bardziej jakość uczenia się. Wytwarza się zamknięte koło degradacyjne. Braki z jakiej-
kolwiek przyczyny są brakami i kumulują się, zwiększając prawdopodobieństwo wykluczenia (się) społecznego. 

Wczesna interwencja mająca za cel redukcję kompetencyjnych trudności szkolnych z  założenia jest tylko 
wstępnym elementem pomocy, szczególnej troski edukacyjnej rozłożonej na dłuższy okres czasu szkolnego. 
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Kardynalnym wymogiem jest tu trafna diagnoza kompetencji i potencjalnych umiejętności ucznia, który od 
przedszkola zdradza określone problemy z nauką. Obniżona inteligencja ogólna, deficyty parcjalne, wyspowe 
zaburzenia (liczenie, ortografia, seplenienie itp.) , nadpobudliwość ruchowa, niemożność skupienia uwagi na 
materiale i aktywności szkolnej, zaburzenia słuchu, czy wzroku, to wszystko wchodzi w zakres oddziaływania 
psychologiczno-pedagogicznego. 

Oddziaływanie. Dla nauczyciela każdy uczeń „odstający” od poziomu klasowego jest dodatkowym obciąże-
niem dydaktycznym, ale musi On/a akceptować fakt, ze w jego roli wychowawcy i dydaktyka takie jednostki 
są i będą, wymagając tym samym więcej wysiłku i bardziej zindywidualizowanego podejścia. 

Wzmacnianie wysiłków, mobilizowanie do nauki, wzbudzanie wewnętrznej motywacji, odpowiednie nagra-
dzanie/karanie a szczególnie podkreślanie osobistych postępów w porównaniu do poprzednich wyników – to 
paleta instrumentów, którymi dydaktyk (pomocnik) dysponuje. Nie będą efektywne w każdym przypadku, ale 
nawet mała poprawa efektów szkolnych w przypadku jednostek zagrożonych WS – to duży zysk i jednocześnie 
zmniejszenie ryzyka społecznej marginalizacji teraz i w przyszłości. 

Poza ścisłym gronem osób związanych z uczniem więzami krwi lub regułami formalnymi można by i  trze-
ba „zatrudnić” innych. Wśród nich widzimy wolontariuszy, studentów psychologii i pedagogiki, socjologii, 
neofilologii, którzy na zasadach wolontariatu lub w ramach praktyk studenckich mogliby pomagać uczniom, 
wypracowywać dobre nawyki szkolne, rozszerzać horyzonty zainteresowań, rozbudować ciekawość poznawczą, 
redukować braki w obszarach szczególnie zapóźnionych. 

Wsparcie i pomaganie edukacyjne jednostkom zagrożonym dobrze byłoby częściowo sprofilować tak, aby za-
grożony miał szansę na pogłębienie refleksji nad własnym położeniem. Lektury, poprawa ortografii czy zadania 
matematyczne mogą w odpowiedniej proporcji zawierać treści odnoszące się do aktualnego stanu osoby zagro-
żonej. Z tych treści winien jednak wypływać pozytywny wniosek/finał, jako przykład osobistego wysiłku, de-
terminacji bohatera w podejmowaniu prób radzenia sobie z problemem. Prezydent G. Bush miał w młodości 
problemy z używkami, ale wyszedł z nich i to mu przypisywano jako pozytywną cechę. Poradził sobie. Każdą 
chwilę i okazję kontaktu z zagrożonym dobrze byłoby wykorzystać na „przestawianie” sposobu myślenia, na 
autokrytycyzm i budzenie potrzeby osiągnięć, innego życia teraz i w dorosłości. Jest to praca nad motywacją 
ucznia do podjęcia wysiłków dla własnego dobra. 

Pozaszkolne oddziaływanie edukacyjne. Obok nadrabiania programowych braków za celowe uważamy uak-
tywnienie następującej pod-strategii, którą jest włączanie w  rolę społeczną. Przy okazji jakiejś ceremonii, 
wydarzenia, święta parafialnego, czy zorganizowanego wydarzenia w szkole na zakończenie roku, akcja eko-
logiczna, dożynki, odpust. Ciekawa wydaje się idea „żywa historia” – a wiec wywiady z wiekowymi osobami 
mieszkającymi w gminie (osiedlu) , zbieranie dokumentów do projektu „Nasza historia czy Historia naszej 
gminy”, projekt fotograficzny starych chat, obiektów, pomników natury (telefony komórkowe mają wmonto-
wane kamery) . 

Dobrze zorganizowane aktywności uczą jednocześnie wielu rzeczy. Po pierwsze ważna jest identyfikacja z włas-
ną rolą, indywidualna odpowiedzialność za wyznaczony odcinek pracy, planowanie działań, wymiana do-
świadczeń, stopniowe upublicznianie osiągnięć, np. na zebraniu grupy, na zebraniu rodziców. Po drugie, in-
dywidualna organizacja pracy: materiał, sposób wykonania, rejestracja zrealizowanych etapów, wymyślenie 
odpowiedniego logo/akronimu po uprzednim wyjaśnieniu przez doradcę jego znaczenia i celu, poszukiwanie 
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(Internet, biblioteka) podobnych projektów, konsultacje/rozmowa z fachowcem lokalnym lub spoza lokalnej 
społeczności. Te składowe kroki pozaszkolnej acz edukacyjnej działalności wciągają ucznia w świat społecznie 
podzielanych wartości, struktur, reguł postępowania i tylko skrajny pesymista może zakładać, że pozostaną bez 
śladu w psychice zagrożonego marginalizacją. Przejście przez taki projekt zostawia w psychice trwałe ślady na 
wiele lat. 

Wybór strategii. Repertuar potencjalnych praktyk czyli sposobów postępowania musi być rozbudowany z kil-
ku powodów. Ze strony beneficjenta następujące czynniki są istotne: indywidualne cechy ucznia, zaintereso-
wania jeśli są lub można je rozbudzić, podatność/odporność na wpływ grupy rówieśniczej, miejsce zamieszka-
nia (wieś/miasto) , struktura rodzinna jako źródło potencjalnego wsparcia, preferowane wartości, religijność, 
przynależność do określonych grup. Z  perspektywy liderów ważne są następujące warunki: przygotowanie 
do pracy z zagrożonymi, możliwości lokalowe, autorytety lokalne, wzorce spośród rówieśników (sport, kon-
kursy) , pomoc wolontariatu, wsparcie znaczących postaci (ksiądz, policjant, wójt, aptekarz, lekarz, student, 
sportowiec) . Nie będzie jednego panaceum na kierowanie zagrożonego na właściwą drogę rozwojową, zatem 
względnie indywidualne podejście musi być wypracowane w pojedynczych przypadkach i  grupowych. Nie 
oznacza to pracy tylko indywidualnej. Bynajmniej. Zajęcia w grupie uczą reguł społecznych, dają możliwość 
bezpośredniego informacyjnego sprzężenia zwrotnego; grupa może wzmocnić konstruktywne zamiary, moty-
wację i oczekiwania społeczne ucznia. 

Zatem wybór odpowiedniej strategii zależy od realizatora po uwzględnieniu powyższych wyznaczników. Co 
więcej, niektóre sposoby działania mogą być efektywne tylko na przestrzeni określonego czasu i trzeba przyjąć 
auto-korekcyjne modyfikacje lub wręcz zaniechanie jednej a wprowadzenie innej metody. Podejście takie jest 
nacechowane stałym eksperymentowaniem (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) i monitorowaniem funk-
cjonowania strategii oraz efektów natychmiastowych a w miarę możliwości odroczonych. Co do funkcjono-
wania to sprawa jest nieco łatwiejsza, co do efektów, z pokorą trzeba się nastawić na to, ze mogą się pojawić 
w odroczonym czasie, grubo poza okresem wdrażania oddziaływań prewencyjnych. 

To co wydaje się dostępne jako instrumenty (rekwizyty) oddziaływania – to boiska sportowe (orliki) , remiza, 
salka katechetyczna, teren szkoły, świetlica. Jeśli chodzi o ludzi, to aktorami na scenie działań zapobiegawczych 
są tu nauczyciele, pracownik socjalny, lokalni studenci, wolontariusze. Studenci pedagogiki, psychologii i so-
cjologii winni być zachęcani do wolontariatu, za który uzyskają dodatkowe punkty w indeksie (jeśli to jest 
możliwe regulaminowo) lub odpowiedni certyfikat albo zaliczenie praktyk studenckich. 

Nagłośnienie. Przygotowanie i poinformowanie różnych osób w gminie o programie pomocowym może ucz-
niowi dać poczucie, że jego losem interesuje się nie tylko nauczyciel. A tak szerokie zainteresowanie zobowiązu-
je beneficjenta, bo się tworzy wokół niego sieć społeczna, tych którzy wiedzą o działaniu. Powyższe przykłady 
zadań i ról wskazują drogę poszukiwań obszarów niszowych w społeczności lokalnej a tych może być wiele 
i różnorodnych od gminy do gminy. Na etapie diagnozy środowiskowej należy je określić i zobaczyć, czy od-
powiedni projekt zajęciowy jest możliwy do realizacji, czy uzyska wsparcie społeczne i instytucjonalne. Pomoc 
gminy/samorządu i  innych instytucji państwa w  formie finansowego wsparcia oraz organizowania zaplecza 
lokalowego jest tu konieczna, a ta inwestycja może opłacić się już tylko w rachunku ekonomicznym w porów-
naniu ze stratami i kosztami utrzymania osoby wykluczonej społecznie. Korzyści są dla wszystkich stron. 
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Zwięzły podręcznik realizacji modelu wczesnej interwencji ochraniającej młodzież zagrożoną Wyklucze-
niem Społecznym „Azymut Vita”. 

W modelu „Azymut Vita” celem jest kierowanie nastolatkiem tak, aby się uczył i przygotował do odpowie-
dzialności samodzielnego życia. Zatem obszar edukacji szkolnej i praca nad własną przyszłą karierą zawodową 
i rolą rodzinną. 

Jeżeli powstają problemy osobiste związane z patologicznym otoczeniem, łącznie z rodziną, to zwiastuny dys-
funkcji będą się pokazywały najczęściej w szkole, czyli mniej efektywna nauka a więcej zachowań aspołecznych. 

Jeżeli te wczesne symptomy zostaną dostrzeżone i przypisane właściwym przyczynom, to jest szansa na zapo-
bieganie negatywnym następstwom poprzez wczesną interwencję. Nasz model taką zakłada i proponuje od-
powiednią strategię postępowania. Jeżeli jest brak wsparcia rodziny, to trzeba szukać go gdzie indziej. Z trzech 
obszarów objętych oddziaływaniem azymut vita jest o tyle specyficzny, że nie ma widocznych gołym okiem 
symptomów. Tak jak uzależnienia czy czyny przestępcze, zachowania amoralne (niszczenie ławek, kradzież czy 
branie używek) są widocznymi czynami (choć ukrywanymi) , to planowanie swojego życia a także nie-uczenie 
się mogą być trudniej dostrzegane dla obserwatora. Jeżeli ktoś wagaruje, to widoczne, ale jeśli się nie wysila 
w nauce, to symptom bardziej ukryty. Zagubienie życiowe, brak wizji na swoje życie, apatia w działaniu nie 
jest tak oczywista jak agresywny czyn, przez co sam problem jest trudniejszy do diagnozy. Często te zjawiska 
zazębiają się, występują łącznie, choć niekoniecznie i do pewnego stopnia można je traktować niezależnie. Co 
zrobić, aby adolescent nie opuszczał przedwcześnie systemu edukacji i jak sprawić, aby odpowiedzialnie podej-
mował działania przygotowujące go do roli samowystarczalnego obywatela. 

Na podstawie analizy innych poznanych programów, literatury, dyskusji w ramach tego projektu i badań testu-
jących przeprowadzonych na jego potrzeby można zaproponować model postępowania wczesnej interwencji 
zapobiegającej wykluczeniu społecznemu. , zrozumiały dla użytkownika w osobie doradcy, wychowawcy, pra-
cownika socjalnego, wolontariusza czy innej osoby przygotowanej i zaangażowanej w projekt. 

Podstawę metodologiczną innowacyjnego programu wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej wy-
kluczeniem z powodu porażek edukacyjnych stanowi koncepcja zachowania zasobów S. Hobfolla. Główne 
założenie teorii polega na tym, że ludzie dążą do uzyskania, utrzymania, ochrony i promowania tego, co jest 
dla nich cenne. 

Przesłanki dla modelu IPI oddziaływania na młodzież 15 – 19 lat z trudnościami szkolnymi lub przedwcześ-
nie opuszczającą system edukacji pochodzą z wiedzy psychologicznej i pedagogicznej obejmującej realizację 
swojego potencjalnego „Ja”, czyli to, kim w życiu chce się być. Podejście ma charakter podmiotowy, w myśl 
przysłowia: „Każdy kowalem własnego losu”, bazujące na osobistych zasobach (predyspozycjach) także tych 
w ujęciu S. Hobfolla a posługujące się procesem konstruowania własnej przyszłości. Zakłada się, że postawiony 
sobie i dobrze scharakteryzowany cel, do którego jednostka będzie dążyć, może i powinien mobilizować do 
wysiłków odpowiednich dla okresu życia, w tym przypadku do nauki w szkole i przygotowaniu zawodowym. 
Wyniki edukacji zależą od całego splotu przyczyn umieszczonych w uczniu jak i poza nim, a od tych wyników 
wiele zależy w jego obecnym i przyszłym życiu. 

Przygotowanie się do przyszłej roli w lokalnej strukturze społecznej wymaga opanowania określonych kom-
petencji, szczególnie w przypadkach, gdy edukacja szkolna została przerwana przedwcześnie albo szwankuje 
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w przewidzianym prawem cyklu. Kompetencje dotyczą sprawności do wykonania pracy zarobkowej, ale nie 
mniej emocjonalnej inteligencji warunkującej odnalezienie się w gąszczu reguł społecznego postępowania. 

Zatem celem tego modelu nie jest tyle eliminacja niepożądanych postaw i zachowań, ile budowanie i przy-
swajanie odpowiednich przekonań, nastawień, wartości i przy pomocy ze strony tutora we wprowadzaniu ich 
w codzienne życie adolescenta. 
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K2.  METODOLOGIA BADAWCZA ORAZ RAPORT DIAGNOSTYCZNY 
W TEMACIE (RESEARCH & KNOWLEDGE) . 

Zebrana przez pedagogów i psychologów wiedza przekonuje co do tego, że dysfunkcjonalne lub patologiczne 
środowisko rodzinne, rówieśnicze lub lokalne pogarsza efektywność edukacji szkolnej, ogranicza myślenie per-
spektywiczne. Zatem celowe wydaje się skierowanie oddziaływania na te sfery. Jest to oczywiście inwestowanie 
teraz, aby korzyści osobiste mogły mieć miejsce w przyszłości. Dla zorientowania się o problemach i możli-
wościach potrzeba empirycznie zdobytej wiedzy o adolescencie i tutaj przewidywane są następujące metody:

1. Dane demograficzne ucznia (sytuacja rodzinna, materialna, społeczna) 
2. Rejestr ocen i postępów/trudności szkolnych, co prowadzi macierzysta szkoła – wykorzystanie gotowych 

danych
3. Kwestionariusz zasobów osobistych autorstwa S, Hobfolla (wspólny dla trzech obszarów oddziaływania 

w projekcie) i opisany przez I. Niewiadomską. Nasze badania ujawniły, że posiadane zasoby osobiste sprzy-
jają procesowi edukacji wśród uczniów szkół publicznych, podczas gdy taki związek nie jest zaobserwowany 
wśród uczniów w ośrodkach opiekuńczych, (np. zakłady poprawcze) . 

4. Kwestionariusz celów życiowych autorstwa Z. Zaleskiego pozwalający przeanalizować osobiste cele na różne 
okresy życia, ich ważność, szanse osiągnięcia, konflikty między celami oraz ich siłę motywacyjną mierzoną 
wskaźnikami wysiłku, wytrwałości i zadowolenia z podejmowanych działań na rzecz realizacji celu. (załącznik) 

5. Wywiad indywidualny celem „wychwycenia” specyficznych uwarunkowań, okoliczności i  barier ekono-
micznych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych, a także zainteresowań i mocnych tych stron osobowości. 

Narzędzia te, stosowane i interpretowane przez psychologów będą aplikowane głównie do młodzieży ujawniającej 
trudności w nauce a pochodzącej ze zdefaworyzowanych środowisk (rodziny patologiczne) i zagrożonej opuszcze-
niem szkoły (2001 – 2002 ponad 6300 w skali kraju) lub znacznym wydłużeniem procesu edukacyjnego. 

W  metodologii badawczej w  ramach innowacyjnego programu interwencyjnego dla młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym z powodu problemów szkolnych w uwzględniono cztery rodzaje charakterystyk:

 ¢ Wnioski z dotychczas przeprowadzonych badań dotyczących zależności między zasobami a zachowaniem 
młodzieży zagrożonej uzależnieniem

 ¢ Cele badań w IPI I
 ¢ Narzędzia wykorzystane w badaniach 
 ¢ Charakterystykę osób badanych 
 ¢ Wnioski z badań dotyczące kapitału psychospołecznego beneficjentów i użytkowników
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Narzędzia wykorzystane w badaniach
Do badania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia wykorzystano 6 metod:

1. Metryczkę 
2. Maudsley Addiction Profile J. Marsdena, D. Stewarda, D. Besta 
3. Kwestionariusz Oceny Zachowania Zasobów – zyski i znaczenie straty S.  Hobfolla 
4. Kwestionariusz do Badania Własnej Skuteczności I.  Niewiadomskiej
5. Kwestionariusz Orientacji Życiowej A.  Antonovskiego
6. Skalę Strategicznego Podejścia do Radzenia Sobie S. Hobfolla. 

Narzędzia wykorzystane w diagnozie zapotrzebowania na program
Ad 1)   Metryczka. Jej zastosowanie służyło temu, aby wskazać na zmienne socjodemograficzne, które 
charakteryzują młodzież w różnym stopniu zagrożoną uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (w tym 
również informacje dotyczące funkcjonowania w  rodzinie z  problemem alkoholowym) . W  metryczce 
uwzględniono informacje dotyczące m. in. takich zagadnień, jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, rodzaj 
szkoły, pytania odnoszące się do funkcjonowania rodziny (np. struktura rodziny, używanie alkoholu w rodzinie, 
karalność, wychowanie poza rodziną pochodzenia) , pytania odnoszące się do funkcjonowania szkolnego. 

Ad 2) Maudsley Addiction Profile (MAP) J. Marsdena, D. Stewarda, D. Besta. MAP jest ustrukturyzowanym 
wywiadem, który służy do badania zagadnień związanych z problematyką uzależnień chemicznych. Metoda 
składa się z 4 części1: 

 ¢ I – używanie substancji psychoaktywnych – częstotliwość korzystania z różnych rodzajów środków odu-
rzających, przyjmowane dawki, wiek inicjacji;

 ¢ II – zachowania zagrażające zdrowiu – iniekcje narkotykowe, ryzykowne kontakty seksualne; 
 ¢ III – zaburzenia somatyczne i problemy psychiczne towarzyszące używaniu substancji psychoaktywnych; 
 ¢ IV – trudności społeczne współwystępujące z korzystaniem ze środków uzależniających. 

W badaniach na użytek projektu wykorzystano pierwszą i trzecią część kwestionariusza. Część pierwsza służyła 
do zbadania częstotliwości używania różnego rodzaju środków uzależniających przez młode osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym, zaś część trzecia – do analizy ich zasobów zdrowotnych. 

Z względu na rodzaj prowadzonych analiz część I została zmodyfikowana – zadanie osoby badanej polega na 
zakreśleniu cyfry najlepiej określającej częstotliwość używania każdej z 11 rodzajów wymienionych substancji 
psychoaktywnych: 1 – nigdy, 2 – bardzo rzadko, 3 – czasami, 4 – często, 5 – bardzo często. Wskaźnik nasilenia 
konsumpcji środków uzależniających stanowi wynik zsumowania częstotliwości przyjmowania poszczególnych 
środków. Jego wartość jest określona w granicach 10-50 punktów. 

Część III metody została wykorzystana do określenia 2 wskaźników – nasilenia zaburzeń somatycznych 
i natężenia problemów psychicznych współwystępujących z zażywaniem środków chemicznych (Część D – 
„Twoje zdrowie jest ważne” w pakiecie badawczym) . W tym celu osoba badana zakreśla cyfrę, która najlepiej 
określa częstotliwość występowania każdego z 12 rodzajów zaburzeń somatycznych i 21 kategorii problemów 

1 E. Hornowska. Kwestionariusz MAP (Maudsley Addiction Profile) i jego wykorzystanie w obszarze uzależnień. „Serwis 
Informacyjny Narkomania” 2006 nr 2 s. 10-11. 
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psychicznych związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych (1 – nigdy, 2 – bardzo rzadko, 3 
– czasami, 4 – często, 5 – bardzo często) . Wskaźnik nasilenia kłopotów fizycznych jest obliczany poprzez 
zsumowanie częstotliwości doświadczania wymienionych rodzajów zaburzeń tego typu. Jego wartość waha się 
w granicach 12-60 punktów. Natomiast wskaźnik nasilenia trudności psychicznych stanowi sumę częstotliwości 
występowania wyszczególnionych 21 objawów trudności w funkcjonowaniu psychicznym. Wielkość liczbowa 
jest tu zawarta w granicach 21-105 punktów. 

Wartość psychometryczna polskiej adaptacji kwestionariusza: Rzetelność MAP mierzona metodą test-retest 
w okresie 14 dni wskazała, że współczynniki korelacji dla poszczególnych części metody wahały się od 0,68 do 
0,98. Współczynniki zgodności wewnętrznej α-Cronbacha, obliczone na grupie 109 pacjentów uzależnionych 
od substancji psychoaktywnych, wynosiły: 0,86 – dla skali zdrowia fizycznego; 0,89 – w odniesieniu do stanu 
psychicznego2. 

Ad 3) Kwestionariusz Oceny Zachowania Zasobów – zyski i znaczenie straty S.  Hobfolla. W prowadzonych 
analizach zastosowano tą metodę do badania dystrybucji zasobów u młodzieży w różnym stopniu zagrożonej 
wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od środków chemicznych. W pakiecie wypełnianym przez 
respondentów kwestionariusz znajduje się w części C – „Twój potencjał to skarb”. Metoda oparta jest na 
teorii zachowania zasobów (Conservation of Resources Theory – COR) S. E. Hobfolla i stanowi narzędzie do 
pomiaru zarządzania zasobami – Ocena COR (The Conservation of Resources Evaluation, COR – Evaluation) . 
Zawiera 74 zasoby, które można wykorzystywać w różnych okolicznościach życiowych. Na potrzeby projektu 
dodano również itemy eksperymentalne, których zadaniem było zbadanie zasobów charakterystycznych 
dla młodej osoby. Z  pomocą sędziów kompetentnych uwzględnione zasoby przyporządkowano do jednej 
z czterech kategorii zasobów: 1)  zasoby materialne, 2)  zasoby osobiste, 3)  zasoby stanu, 4)  zasoby energii. 
Badane osoby:

 ¢ w pierwszym etapie dokonują oceny znaczenia (ważności) poszczególnych zasobów; 
 ¢ w drugim etapie oceniają w jakim stopniu pozyskały te zasoby w swoim życiu, 
 ¢ w trzecim etapie oceniają, w jakim stopniu je utraciły. 

Psychometryczne właściwości metody: Rzetelność mierzona współczynnikiem zgodności wewnętrznej 
α-Cronbacha na grupie 1697 osób wynosi:0,97 – znaczenie zasobów, 0,98 – zyski zasobów, 0,98 – strata 
zasobów. 

Ad 4) Kwestionariusz do Badania Własnej Skuteczności I.  Niewiadomskiej. W badaniach na użytek projektu 
metoda występuje w części A – „Moje życie”. Narzędzie zostało wykorzystane do badania podmiotowego 
zasobu ochraniających przed używaniem substancji psychoaktywnych: poczucia własnej skuteczności. Część 
pierwsza kwestionariusza odnosi się do poczucia nasilenia sytuacji trudnych i opiera się na dwóch założeniach. 
Po pierwsze sytuacje trudne naruszają układ jednostka-otoczenie prowadząc do stresu psychologicznego. Ich 
spostrzeganie ma zatem szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w  środowisku. 
Po drugie autorka przyjmuje transakcyjną koncepcję stresu, w której obciążenie psychiczne traktuje się jako 
wynik oceny sytuacji w kontekście adaptacji jednostki do otoczenia. W kwestionariuszu uwzględniono siedem 
rodzajów sytuacji trudnych – deprywację potrzeb psychicznych i biologicznych; nadmierne obciążenie fizyczne 
i/lub psychiczne; konflikty wewnętrzne; poczucie zagrożenia; duże przeszkody w realizacji celów; trudności 

2 Hornowska, jw. s. 12. 



40 AZIMUTH VITA

w  zrozumieniu nowych napływających bodźców. Respondent dokonuje oceny częstości występowania 
poszczególnych trudności na skali pięciostopniowej. Część ta pozwala określić trzy wskaźniki: stopień 
nasilenia odczuwanych sytuacji trudnych w przeszłości, teraźniejszości oraz przewidywania ich w przyszłości. 
Współczynnik α – Cronbacha, obliczony na grupie 1480 badanych, przyjął następujące wartości dla 
poszczególnych wskaźników: 0. 88 dla poczucia nasilenia sytuacji trudnych w przeszłości, 0. 88 dla odbioru 
aktualnych trudności oraz 0. 90 dla przewidywania sytuacji trudnych w przyszłości. 

Druga część narzędzia została skonstruowana w celu zmierzenia nasilenia doświadczanych sukcesów. Oparto się 
tutaj na założeniu, że częstsze osiąganie celów owocować będzie wyższym poczuciem własnej skuteczności, która 
będzie się zmniejszać wraz ze wzrostem doświadczania porażek. W związku z tym różnić się będą zachowania 
obronne poszczególnych osób. Kwestionariusz odnosi się do doświadczania takich sukcesów jak osiąganie celów 
w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym oraz towarzyskim. Respondent ocenia częstotliwość doświadczania 
sukcesów na skali pięciopunktowej. Dzięki podziałowi na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość możliwe jest 
wyróżnienie trzech wskaźników doświadczania sukcesu ze względu na perspektywę czasową. Współczynnik 
α–Cronbacha został obliczony na grupie 1480 badanych i wyniósł dla poszczególnych wskaźników: 0. 74 dla 
doświadczania nasilenia sukcesów w przeszłości, 0. 82 dla przeżywanych aktualnie osiągnięć oraz 0. 89 dla 
przewidywanych (Niewiadomska 2007, s. 347-348) . 

Część trzecia metody odnosi się do poczucia doświadczania porażek w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym 
oraz towarzyskim. Badany odnosi się do stwierdzeń na skali pięciopunktowej. Pytania z tej części odnoszą się 
do przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości. Część trzecia pozwala zbadać nasilenie doświadczania porażek 
zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości oraz przyszłości. Współczynniki α–Cronbacha obliczone na grupie 
1480 osób wyniosły: dla poczucia doświadczania porażek w przeszłości 0. 78, dla spostrzeganych obecnych 
trudności 0. 82 a dla poczucia przyszłych porażek 0. 88. 

Ad 5)  Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) A.  Antonovskiego. W badaniach na użytek projektu 
narzędzie to zostało umieszczone w części B – „Świat jest dobry, świat jest zły”. Metoda SOC-29, składająca 
się z  29 pytań, jest używana do pomiaru poczucia koherencji. Hierarchiczna analiza czynnikowa ujawniła 
istnienie ogólnego czynnika w umiarkowanym stopniu obciążającego prawie wszystkie pozycje skali, co stanowi 
przesłankę do uznania wyniku ogólnego, jaki osoba badana uzyskuje w kwestionariuszu, za trafny wskaźnik 
poczucia koherencji3. 

Metoda zawiera również 3 skale służące do pomiaru części składowych koherencji:

 ¢ poczucia zrozumiałości (11 pozycji) , 
 ¢ zaradności (10) ,
 ¢ sensowności (8) . 

Osoby badane ustosunkowują się do każdego twierdzenia na 7-punktowej skali. Wartość wskaźników 
w inwentarzu jest określona w następujących granicach: poczucie koherencji – 29-203, zrozumiałości – 11-77, 
zaradności – 10-77, sensowności – 8-56 punktów. Wyższy wynik liczbowy każdego wskaźnika oznacza większe 
nasilenie badanej zmiennej. 

3 M. Zwoliński. Kontrowersje dotyczące struktury czynnikowej Kwestionariusza Orientacji Życiowej (skali SOC) A. 
Antonovsky’ego. „Przegląd Psychologiczny” 2000 nr 3 s. 304. 
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Psychometryczne właściwości metody. Współczynniki zgodności wewnętrznej α-Cronbacha, uzyskane w 11 
różnych badaniach, wahały się od 0,84 do 0,934. 

Ad 6)  Skala Strategicznego Podejścia do Radzenia Sobie (SACS) S.  Hobfolla (część E pakietu badawczego 
– „Jaki/jaka jestem?”) . Metoda służy do badania strategii zaradczych podejmowanych w  sytuacjach 
trudnych. Do kwestionariusza zostały wybrane stwierdzenia odzwierciedlające zarówno indywidualne, jak 
i kolektywistyczne strategie zaradcze, przy czym jako kryterium doboru służyło podejście jednostki do problemu 
i sposób wykorzystania zasobów osobistych, społecznych, stanu i materialnych. SACS zawiera 52 twierdzenia 
przedstawiające potencjalne reakcje w  sytuacjach stresujących. Do każdego zdania należy ustosunkować się 
na pięciostopniowej skali (1-zdecydowanie tak nie robiłem, 5-zdecydowanie tak robiłem) . W  metodzie 
wyodrębniono dziewięć podskal określonych mianem strategii zaradczych. Są nimi5: 1)  działania asertywne, 
2)   unikanie, 3)   poszukiwanie wsparcia społecznego, 4)   działania ostrożne, 5)   współpraca społeczna, 
6)  działania instynktowne, 7)  działania agresywne, 8)  działania antyspołeczne, 9)  działanie „nie wprost”. 

Psychometryczne właściwości metody. Rzetelność mierzona współczynnikiem zgodności wewnętrznej 
α-Cronbacha na grupie 1697 osób wynosi: 0,53 – działania asertywne, 0,66 – współpraca społeczna, 0,77 – 
poszukiwanie wsparcia społecznego, 0,70 – działania ostrożne, 0,71 – działania instynktowne, 0,76 – unikanie, 
047 – działanie „nie wprost”, 0,67 – działania antyspołeczne, 0,53 – działania agresywne. 

Badanie osób zawodowo zajmujących się młodzieżą w różnym stopniu zagrożoną wykluczeniem społecznym 
przebiegało w dwóch etapach. 

 ¢ Etap 1. : Przeprowadzenie badań Kwestionariuszem Oceny Zachowania Zasobów – zyski i znaczenie straty 
S.  Hobfolla po to, aby sprawdzić jakie kategorie zasobów oraz jakie zyski i straty kapitałowe doprowadzają 
do sukcesu zawodowego, a jaki rodzaj dystrybucji zasobów zwiększa ryzyko porażki zawodowej. Na po-
trzeby projektu dodano itemy służące pomiarowi efektywności zawodowej osób pracujących z młodzieżą. 

 ¢ Etap 2. : Na bazie uzyskanych wyników badań przeprowadzono fokusy służące uzyskaniu danych jakościo-
wych dotyczące czterech sfer funkcjonowania osób pracujących z młodzieżą w różnym stopniu zagrożoną 
uzależnieniem od substancji psychoaktywnych:

a. możliwości dysponowania zasobami, które służą efektywnej pracy zawodowej
b. odczuwania deficytów kapitałowych, które uniemożliwiają osiągnięcie korzystnych wysokiej efek-

tywności zawodowej
c. możliwości pozyskiwania zasobów, dzięki którym może się zwiększyć skuteczność zawodowa
d. możliwości redukowania strat w zasobach, dzięki czemu można uniknąć porażki zawodowej. 

4 A.  Antonovsky. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Warszawa Fundacja IPN 1995 s. 84-85. 
5 S.  Hobfoll. Stres, kultura i społeczność. Gdańsk GWP 2006 s. 168-177. 
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K3.  METODOLOGIA ANALITYCZNA PROCESÓW W TEMACIE 
(DIAGNOSIS & ANALYSIS) 

Poznanie i analiza sytuacji zagrożonego wykluczeniem społecznym (WS) to i sztuka i warunek ewentualnej 
efektywnej prewencji. 

Za pomocą przedstawiających a dostępnych narzędzi przeprowadzona będzie diagnoza przypadku obejmuje 
problemy, zasoby i cele ucznia oraz jego otoczenia rodzinnego i społecznego. Należy zaakcentować zindywi-
dualizowane podejście, bo każdy przypadek ma swoją specyfikę i uwarunkowania mimo wielu podobieństw 
zewnętrznych. 

Zarówno literatura jak też studia przypadków pokazują, że problemy szkolne (słabe oceny, nienadążanie za 
programem, wagarowanie) często idą w parze z zachowaniami aspołecznymi i używkami, a w dalszej perspek-
tywie z gorszym startem życiowym, ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy a w finale z wykluczeniem spo-
łecznym. Tym bardziej u adolescentów z rodzin dysfunkcyjnych, emigrantów zarobkowych, biednych, ubogich 
kulturowo i to niezależnie od kraju. Braki w edukacji obniżają szanse na samodzielne życie, zatem programy 
uzupełniające w zdobyciu kompetencji zawodowych mogą tu być czynnikiem zapobiegawczym odpadnięciu 
ze struktur społecznych. 

Sytuacja patologiczna (np. w rodzinie alkoholika lub migrantów zarobkowych) obniża motywację wewnętrzną 
do nauki, zawęża horyzonty wybiegania w przyszłość, młody człowiek wie co to znaczy „inwestować w siebie”. 

Warunki lokalowe, finansowe w rodzinach alkoholików, permanentnie bezrobotnych, brak rodziców u euro-
-sierot to jedna z najczęstszych przyczyn składających się na nieefektywność szkolną, na trudności w nauce. 

Kulturowe dziedziczenie biedy, alkoholizmu i bezrobocia daje podstawy założeniu, że stale będziemy mieli 
uczniów z trudnościami szkolnymi, którym grozi wykluczenie społeczne. 

W ramach projektu przeprowadzono badania diagnostyczne wśród młodych ludzi, którzy spełniali przynaj-
mniej jedyny warunek:

 – drugoroczność, 
 – ocena niedostateczna na koniec roku, 
 – dwie i więcej oceny mierne na koniec roku szkolnego, 
 – posiadanie kuratora w związku z zaniedbaniami szkolnymi. 



44 AZIMUTH VITA

Przeprowadzone badania wykazały, że do mocnych stron młodzieży z  trudnościami szkolnymi należało 
przede wszystkim spostrzeganie teraźniejszości i przyszłości w wymiarze sukcesu, co bezpośrednio wiązało się 
z poczuciem własnej skuteczności. 

Sfery wymagające wsparcia obejmowały:

 – niewystarczające sposoby zaradcze w sytuacjach trudnych,
 – straty w zasobach energetycznych i stanu
 – niski wgląd, mała świadomość swoich mocnych i słabych stron
 – niski poziom doświadczanego wsparcia społecznego
 – niskie umiejętności współpracy w grupie
 – niska asertywność

Cele, na których była skoncentrowana praca z młodzieżą w ramach testowania IPI-1:

1. Wzmocnienie konstruktywnych strategii zaradczych
2. Zwiększenie wglądu w siebie
3. Podwyższenie samooceny
4. Wzmocnienie wsparcia rówieśniczego i umiejętności korzystania z niego
5. Wzmocnienie umiejętności wyznaczania celów i planowania ich realizacji
6. Wzmocnienie umiejętności współdziałania i współpracy
7. Obniżenie radzenia sobie ze stresem poprzez korzystanie ze strategii negatywnych (unikowych, instynktow-

nych, agresywnych, antyspołecznych i nie wprost) 
8. Zatrzymanie strat w zasobach energetycznych i stanu. 
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K4.  PODRĘCZNIK METODOLOGICZNY I PRAKTYCZNY 
PLANOWANIA I OKREŚLANIA STRATEGII INTERWENCJI 
W TEMACIE (PLANNING AND STRATEGY) 

Istotą projektu IPI1 jest wykorzystywanie kapitału psychospołecznego po to, aby zwiększać indywidualne 
zasoby rozwojowe i w ten sposób zmniejszyć ryzyko marginalizacji społecznej młodzieży z powodu problemów 
szkolnych. 

Dzięki uczestnictwu w  działaniach IPI1 osoba zyskuje dostęp do zasobów posiadanych przez wszystkich, 
którzy są powiązani wzajemnym zaufaniem. Przy czym wielkość sieci, w  jakiej jednostka funkcjonuje 
wpływa na rozmiar i charakter zasobów kapitału społecznego, jakim może ona dysponować. Na podstawie 
przedstawionych przesłanek można zatem wysunąć wniosek, że angażując się w działania IPI1 osoba inicjuje 
strategię inwestycyjną, która poprzez rozwijanie własnych zasobów i wykorzystywanie kapitału społecznego, 
wcześniej czy później „zaowocuje” przyniesieniem korzyści na poziomie indywidualnym (w  tym również 
w postaci zmniejszenia ryzyka uzależnienia) i społecznym. 

Jednym z głównych wyzwań projektu jest identyfikacja tych osób, które przechodzą wczesne stadium trudności 
edukacyjnych, które z czasem może przekształcić się w nieradzenie sobie z wymaganiami szkolnymi i prowa-
dzić do przedwczesnego opuszczenia szkoły. Na pierwszym miejscu jest to obserwacja ucznia w szkole (absen-
cja, wagary) i jego wyniki (aktywność w zajęciach, oceny, specjalne notowania zachowań) 

Po wyłonieniu ucznia z rejestru szkolnego, kolejnym krokiem jest planowanie pracy indywidualnej na dwu 
płaszczyznach:

a) szkolna – nadrabianie zaległości, wyrabianie/ kształtowanie dobrych nawyków pracy szkolnej, wzbudzanie 
zainteresowań, poszerzanie horyzontów wiedzy, hobby, aktywności pozaszkolnej tutor w rozmowie z uczniem 
dowiaduje się o słabych i mocniejszych stronach i proponuje wspólne zajęcia. 

b) indywidualna ścieżka życiowa (azymut vita) – uświadamianie i poszerzanie przyszłościowej perspektywy 
życiowej, cel główny i pod-cele do realizacji, „kim chciałbym być i jak to osiągnąć) , rola pozytywnych modeli 
do naśladowania. Ważnym aspektem jest własna ocena sytuacji i szans na „wyjście” z patologicznych uwikłań. 
Dobrze aby odbiorca przy pomocy doradcy zwerbalizował to, jakie wyjście widzi sam. Jeśli nie widzi, to dorad-
ca przedstawia możliwości do zaakceptowania przez podopiecznego jako wspólną strategię działania. 



46 AZIMUTH VITA

Zwiększanie szans wyjścia będzie powiązane z wypracowaniem kompetencji potrzebnych do znalezienia za-
trudnienia i wykonywania zarobkowej pracy. Tutaj trzeba zaplanować przyuczanie umiejętności potrzebnych 
do konkretnego zawodu, w miarę możliwości w kontakcie z lokalnymi przedsiębiorcami, aby młody człowiek 
zobaczył naocznie, na czym polega praca. Poza tym zachęcanie do i umożliwianie nauki języka obcego, głównie 
angielskiego. Tu można włączyć jako wolontariuszy studentów filologii. 

Praca indywidualna (też w grupie) winna być tak planowana, aby wykorzystać indywidualne zasoby (mocne 
strony) ucznia zidentyfikowane na etapie diagnozy przypadku. Wydobywanie tych zasobów i takie formowanie 
postaw i percepcji własnej osoby, aby wypracować autonomiczność (własne decyzje i odpowiedzialność za ich 
skutki) jest innowacyjnym podejściem w porównaniu do wielu programów o charakterze głównie pomoco-
wym, czy ochraniającym. A łączy się to z wywołaniem u odbiorcy takich mechanizmów jak: poczucia autor-
stwa, własnego sprawstwa, czyli wykonanie osobiście postawionego sobie lub przyjętego zadania; poczucia, że 
jest się skutecznym, czyli doprowadzającym do wyniku niezależnie od stopnia trudności, dalej wewnętrzna 
motywacja – a więc praca nie dla zewnętrznych nagród, ale dla siebie, dla własnego rozwoju; uporządkowanie 
systemu osobistych wartości, co jest na pierwszym, a co na dalszych miejscach; określanie swojego możliwe-
go „Ja” – czyli odpowiedź na pytanie, „Kim chcę być w przyszłości”. Te wszystkie aspekty i cechy osobistego 
rozwoju ucznia są według wiedzy pedagogiczno-psychologicznej niezbędnikami dla samodzielnego funkcjono-
wania jednostki, a tym bardziej obciążonej patologią społeczną czy dysfunkcyjnym środowiskiem rodzinnym 
lub rówieśniczym. 
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K5.  ZESTAW WSZYSTKICH INSTRUMENTÓW DO UŻYCIA W RAMACH 
PROGRAMU I CO NAJMNIEJ JEDEN KONKRETNY INSTRUMENT 
PILOTAŻOWY (PROGRAMS&INSTRUMENTS) 

Założenie 1. : 
Model IPI1 powinien stanowić strategię, w ramach której młodzież będzie uczyła się postępowania pełniącego 
alternatywną funkcję w stosunku do wagarowania, unikania szkoły, rezygnacji z dalszego kształcenia, pomimo 
braku formalnych przeciwwskazań i przeszkód . Zatem:

1. Wczesna interwencja socjalna powinna dostarczyć młodym osobom konstruktywnych strategii zaradczych 
w zakresie radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi, a w szczególności z sytuacjami trudnymi zwią-
zanymi z kontynuowaniem nauki szkolnej. Wynika to z faktu, że osoby zaniedbujące naukę szkolna i po-
rzucające szkołę cechuje brak adekwatnych umiejętności poznawczo-behawioralnych do radzenia sobie 
z problemami (ich ubóstwo lub sztywność) , przy jednoczesnym przeświadczeniu, że porzucenie szkoły jest 
jedynym konstruktywnym rozwiązaniem w danym momencie życia. 

2. IPI1 powinno wskazać, jak u młodzieży zagrożonej odpadem i odsiewem szkolnym zwiększać poczucie 
własnej skuteczności. Takie ukierunkowanie działań w IPI1 uzasadnia fakt, że osoby porzucające szkołę od-
znaczają się niskim poczuciem własnej skuteczności w zakresie radzenia sobie z problemami, a jednocześnie 
pozytywnymi oczekiwaniami wobec wagarów, swobodnego trybu życia – przede wszystkim jako dobrego 
sposobu redukcji napięcia i oderwania się od aktualnych problemów. 

3. Wczesna interwencja socjalna wobec młodzieży zagrożonej odpadem i  odsiewem szkolnym powinna 
uwzględniać kształtowanie zachowań celowych, ponieważ osoby zaniedbujące własną edukację cechują 
się brakiem motywacji do zmagania się z problemami życiowymi – m. in. niską tolerancją na trudności, 
nawarstwianiem się przeżywanych porażek, tendencją do rezygnacji z wysiłku i poszukiwaniem „łatwych 
rozwiązań”. 

4. IPI1 powinno kłaść nacisk na utrwalanie konstruktywnych zachowań – m. in. efektywnego uczenia się, 
motywacji do nauki szkolnej, rozpoznawania i rozwijania własnych zainteresowań, współpracy społecznej, 
poszukiwanie społecznego wsparcia, działań rozważnych, działań asertywnych – stanowiących alternatywę 
wobec posiadania utrwalonych wzorców sukcesu szkolnego. 

5. Działania stosowane w ramach wczesnej interwencji socjalnej wobec młodzieży odpadem i odsiewem szkol-
nym powinny stanowić również alternatywę wobec wyuczonych zachowań o charakterze unikowym, agre-
sywnym i/lub antyspołecznym. 
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Założenie 2. :
Wymienione powyżej zmiany zachowania powinny stanowić efekt kształtowania odpowiedniej dystrybucji 
zasobów psychospołecznych – przede wszystkim wzmacniania spirali zysków kapitałowych i hamowania spirali 
strat w zasobach oraz poczucia własnej skuteczności w zakresie prospołecznych działań. Zatem istotą programu 
IPI1 powinno być wzmacnianie takich zasobów psychospołecznych, które na etapie wczesnej interwencji 
socjalnej stanowią czynniki ochraniające przed wykluczeniem społecznym z  powodu odpadu i  odsiewu 
szkolnego a w dalszej perspektywie – czynniki ochraniające przed marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

Założenie 3. :
Strategie w IPI1 powinny być tak skonstruowane, aby kształtowanie u młodzieży zagrożonej rezygnacją z nauki 
szkolnej wewnętrznych zasobów przystosowawczych odbywało się dzięki wykorzystaniu kapitału zewnętrznego 
– w szczególności zasobów, jakimi dysponuje szkoła, jej środowisko społeczne i fizyczne. 

Dla realizacji projektu przewidziane są poniższe metody diagnostyczne. 

 ¢ Kwestionariusz zachowania zasobów autorstwa S. Hobfolla
 ¢ Kwestionariusz zasobów wychowawcy/ opiekuna autorstwa I. Niewiadomskiej

Pierwszy i drugi kwestionariusz zostały scharakteryzowane w części tego projektu przez I. Niewiadomską

 ¢ Eksperymentalna wersja kwestionariusza trudności szkolnych – własna konstrukcja (załącznik) 
 ¢ Kwestionariusz celów autorstwa Z. Zaleskiego przeznaczony dla uczniów

 – Skala wartości autorstwa Z. Zaleskiego

Metoda S. Hobfolla zawiera cztery rodzaje zasobów osobistych

 ¢ podmiotowe – umiejętności organizacyjne
 ¢ stanu – np. dobre relacje z matką
 ¢ energetyczne – sprawność fizyczna
 ¢ materialne – wyposażenie potrzebne w domu

Kwestionariusz zasobów wychowawcy czy doradcy zawiera takie aspekty jak zaangażowanie, realizacja celów 
zawodowych, status w pracy, relacja z podopiecznymi, rozumienie ich problemów i dostarczanie im wsparcia, 
wiedzy o życiu, zdolność do uczenia ich ważnych życiowo umiejętności. 

Kwestionariusz trudności szkolnych obejmuje trudności w rozumieniu lekcji, stosunek uczuciowy do szkoły, 
wagarowanie, zaległości programowe

Na kwestionariusz celów składają się elementy takie jak: ważność, szansa realizacji i konfliktowość celów, wy-
siłek, wytrwałość i zadowolenie z czynności realizujących dany cel. 

Skala wartości, łatwa w zastosowaniu obejmuje 13 grup wartości; materialne, naukowe, ryzyko, moralne, he-
donistyczne, społeczne, religijne, humanistyczne, rodzinne. 
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Kwestionariusze są na tyle przystępne i „łatwe”, że w badaniach pilotażowych i innych prowadzonych w celach 
czysto naukowych nie sprawiały respondentom trudności ani w Polsce. Do interpretacji musi być zaangażowa-
na fachowo przygotowana osoba. 

Na potrzeby oceny efektów modelu postępowania zagrożonymi WS można ponownie użyć metody Hobfolla 
(zasoby) , ankieta Z. Zaleskiego odnośnie trudności szkolnych i realizacji celów życiowych. Przez porówny-
wanie wyników z badania wstępnego z wynikami po okresie oddziaływania można dowiedzieć się o zmianach 
podmiotowych zainicjowanych w uczniach. 

W szczególnych przypadkach zalecane jest zastosowanie krótkich metod do określenia poziomu poczucia włas-
nej skuteczności (A. Bandury) , poczucia wewnętrznej kontroli (J. Rottera w adaptacji R. Drwala) , optymi-
zmu (C. Carvera i C. Scheiera) . Są to dostępne dla psychologa szkolnego metody ewaluacyjne. 

Źródłem wiedzy o trudnościach szkolnych nie muszą być dodatkowe metody, lecz rejestr wyników szkolnych 
oraz opinie nauczycieli i bezpośrednich wychowawców podopiecznego. 
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K6.  PODRĘCZNIK PROCEDURY IMPLEMENTACJI I SZKOLENIOWO-
DORADCZY (IMPLEMENTATION PROCEDURE) 

Procedura implementacji IPI1 powinna przebiegać według metodologii zaproponowanej w testowaniu. Poniżej 
zostaną przedstawione kolejne etapy implementacji, które powinny przyczynić się do faktycznej realizacji 
wczesnej interwencji socjalnej wobec młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu używania 
środków psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym. 

 ¢ Etap wstępny: Implementacja programu IPI1 na poziomie lokalnej społeczności szkoły. Na tym etapie 
powinny zostać ustalone osoby odpowiedzialne za logistykę działań autorskich programów w ramach IPI1 
w szkole. 

 ¢ Etap 1. : Nabór użytkowników z  instytucji zajmujących się w  ramach swojej działalności zawodowej 
wspieraniem rozwoju młodzieży w różnym stopniu zagrożonej wykluczeniem społecznym – na poziomie 
profilaktyki uniwersalnej, profilaktyki selektywnej, profilaktyki indykatywnej oraz terapii i/lub resocjaliza-
cji. Do grupy użytkowników mogą należeć osoby reprezentujące instytucje zajmujące się oświatą, wycho-
waniem młodzieży, zdrowiem, wypoczynkiem, pomocą społeczną, ściganiem przestępstw, wymierzaniem 
sprawiedliwości, czyli osoby reprezentujące takie podmioty, jak: szkoły, ośrodki pomocy rodzinie, organi-
zacje pozarządowe, policja, sądy dla nieletnich, ośrodki terapii uzależnień, kościoły i związki wyznaniowe. 

 ¢ Etap 2. : Szkolenie dla użytkowników (20 godzin) obejmujące następujący zakres tematyczny:
 � Diagnozowanie zasobów ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym
 � Idea pracy innowacyjnej z młodzieżą na bazie koncepcji zachowania zasobów
 � Istota i formy coachingu . 
 � Istota i formy doradztwa zabawowego. 
 � Istota i formy efektywnego uczenia się. . 

Szkolenia powinni prowadzić specjaliści w określonych obszarach tematycznych – m. in. specjaliści w zakresie 
pracy na zasobach, kompetencji zawodowych, kompetencji w  zakresie myślenia twórczego, umiejętności 
w obszarze coachingu, procesu uczenia się, motywowania do nauki szkolnej. 

 ¢ Etap 3. : Selekcja użytkowników do dalszych etapów udziału w projekcie jako dorośli (profesjonalni) ko-
ordynatorzy. Do wyboru użytkowników należy wykorzystać następujące kryteria:

 � wyniki uzyskane w Kwestionariuszu Zasobów Wychowawcy/Opiekuna – do tego celu należy wyko-
rzystać komponent K0

 � aktywny udział w szkoleniach
 � chęć dalszego uczestnictwa w projekcie
 � możliwość utworzenia grupy odbiorców. 
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 ¢ Etap 4. : Tworzenie zespołów profesjonalno-rówieśniczych do realizacji programów innowacyjnych. 
 ¢ Etap 5: Nabór odbiorców programu Do rekrutacji odbiorców powinny być wykorzystane dwa rodzaje 

kryteriów – obiektywne i subiektywne. Według kryteriów obiektywnych odbiorcy powinni spełniać przy-
najmniej jeden warunek zwiększający ryzyko marginalizacji – m. in. : 

 � drugoroczność, 
 � ocena niedostateczna na koniec roku, 
 � posiadanie zachowania nagannego na świadectwie szkolnym, 
 � posiadanie kuratora w związku z zaniedbaniami szkolnymi. 

Spełnienie kryterium subiektywnego polega na wypełnieniu Kwestionariusza Zasobów Przystosowawczych 
Młodzieży na podstawie którego dorośli koordynatorzy mogą sformułować diagnozę dotyczącą sposobu 
zwiększania czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym. Do tego rodzaju selekcji 
powinien zostać wykorzystany komponent K0. 

 ¢ Etap 6. : Diagnoza potencjału rozwojowego 200 odbiorców z wykorzystaniem komponentu K0 wyników 
w Kwestionariuszu Zasobów Przystosowawczych Młodzieży. 

 ¢ Etap 7. : Realizacja autorskich programów o  charakterze wczesnej interwencji socjalnej przez zespoły 
profesjonalno-rówieśnicze wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Poniżej przedstawiono 
autorskie programy o charakterze wczesnej interwencji socjalnej, które zostały opracowane i zrealizowane 
w fazie testowania IPI. 

Wybór odbiorców opiera się na podstawie postępów szkolnych i wywiadu środowiskowego, zatem tutaj nie 
ma dodatkowych metod różnicowania i należy korzystać z informacji posiadanych przez szkołę, pracowników 
socjalnych, dodatkowe informacje od wychowawcy klasowego. 

Odnośnie osobistego rozwoju (azymut vita) głównym źródłem dla oddziaływania prewencyjnego są informacje 
uzyskane od zainteresowanego za pomocą wywiadu oraz proponowanych metod diagnostycznych (w H5) . 
Warto też korzystać z wiedzy rówieśników odnośnie do przepracowania zachowań i cech niekorzystnych, mogą 
wskazać na mocne zasoby interesariusza a więc zainteresowania specyficzne umiejętności i sprawności. 

Dysponując względnie pełną charakterystyką adolescenta, zagrożonego można zaplanować indywidualną stra-
tegię postępowania pod jeszcze jednym warunkiem, że będzie miał wystarczającą wewnętrzną motywację do 
współpracy z doradcą(ami) . Przy jej braku trudno rokować pozytywne efekty całego przedsięwzięcia. Można 
oczywiście ją wzbudzać, co jest częścią tego innowacyjnego modelu, czyli koncentracja na indywidualnych 
zasobach ucznia. 

W pierwszej fazie niezbędne oddziaływanie jest proste, ludzkie nawiązanie kontaktu i zaufania ze strony ucznia 
do doradcy i odwrotnie. Mając to, strategia obejmuje wyjaśnienie trudności i ich uwarunkowań, (czyli nega-
tywne, awersyjne dla ucznia treści) i obiektywne spojrzenie na aktualną sytuację a jednocześnie wydobycie na 
światło dzienne i uświadomienie uczniowi jego mocnych stron (zainteresowania, chęć zmiany, ukryte i jawne 
dążenia, marzenia) , na których skupia się praca w ramach modelu. Nie jest to ochronne podawanie osłon, 
zapełnianie braków, ile raczej pomoc w wypracowaniu własnych mechanizmów psychicznych radzenia sobie 
z sytuacją szkolną, rodzinną, grupową i kształtowania umiejętności wspomagających realizację bliższych i dal-
szych celów życiowych. 
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Pomaganie w lekcjach (prace domowe) ma nie tylko skutkować wypełnieniem luki, np. napisaniu wypraco-
wania, czy rozwiązaniu zadania matematycznego, ale w nauczeniu tego jak uczyć, jak samemu poszukiwać 
rozwiązań, a także wytrwałości w zrozumieniu, że obecna nauka będzie nieocenioną wartością w przyszłości. 
Jak to zrobić? Liczba sposobów jest dosyć ograniczona, ale kilka chcę sugerować: wzmacnianie słowem podej-
mowanych przez ucznia kroków, takich jak społeczne modelowanie (pokazywanie przykładów pozytywnych, 
ale na tyle bliskich, że nie wyglądają w oczach ucznia na nieosiągalne; tłumaczenie powiązań przyczynowo-
-skutkowych między zdobytą wiedzą a powodzeniem życiowym i zawodowym; zadanie przeprowadzenia au-
torefleksji nad własną sytuacją i  sposobami uniknięcia przyszłego wykluczenia społecznego. Na przykład za 
pomocą przygotowanych na osobnych kartkach przymiotników pozytywnych i  negatywnych, niech uczeń 
wybierze te najbardziej opisujące jego sytuację rodzinną. 

Za zasadne uważam włączenie ucznia w rolę przy wykonywaniu konkretnego zadania np. przygotowanie spot-
kania z zaproszoną osobą, która jednocześnie ma służyć jako przykład osiągnięć poprzez wytrwałą pracę. Rola 
uczy obowiązku, zasad i reguł postępowania i daje szansę na osobisty sukces na tle innych zaangażowanych 
w zadanie osób. Ta aktywność umożliwia uczenie się zasad funkcjonowania w grupie. Innym przykładem za-
dania jest „mówiona historia”, czyli wydanie drukiem wywiadów z osobami starszymi mającymi „interesującą” 
historię życia. Istotnym, zabiegiem jest „opracowanie celu życiowego”. Te i  inne przykłady zostaną podane 
i przybliżone użytkownikowi. 

Zadania mobilizujące. 
Praktyczny Przewodnik skupia się głównie na trudnościach szkolnych w powiązaniu z innymi dysfunkcjami 
zwiększającymi ryzyko wykluczenia społecznego a  jednocześnie sugeruje czynności zmniejszające to ryzyko 
wykluczenia społecznego. Zalecane jest prowadzenie działań warsztatowych, a więc coś praktycznego, gdzie 
uczeń ma wykonać określone działanie. Przedstawię kilka propozycji zadań rozwijających osobiste kompeten-
cje i poniżej prezentowane są przykłady konkretnych, usamodzielniających zadań. Jednym z zadań jest praca 
nad wartościami. 

„Wartości”. Tutor dobiera odpowiedni tekst, w którym bohater(owie) kierują się w swoich działaniach różny-
mi wartościami, jak np. altruizm, zysk, prestiż, moralność, ryzyko, nauka, rodzina. Po zapoznaniu się z tekstem 
uczeń przy pomocy tutora nazywa wartości motywujące zachowaniem wybranych postaci. Taka strategia, poza 
aspektami gramatycznymi, ortograficznymi umożliwia układanie sobie różnych motywów, które kierują ludz-
kim zachowaniem, konfliktu wartości, konieczność osobistego wyboru i konsekwencji w ich realizacji. 

Załóżmy, że dla podniesienia zainteresowania uczniów nauką uruchamiany jest projekt „Mój cel życiowy”:

„Opracowanie celu życiowego”. Bez uświadamiania sobie tego, do czego się dąży, kim chce się zostać, jak żyć 
trudno zmobilizować się do wysiłku w dłuższej perspektywie czasu. Jedną z konstruktywnych strategii – jest 
stawianie celu/celów życiowych. Przy pomocy tutora uczeń ma określić słownie jaki ma cel w życiu, jakie pod-
-cele, czyli środki do jego osiągnięcia, stopień trudności, osobistą ważność i szanse na realizację. Mając względ-
nie sprecyzowany cel, opracowują strategię realizacyjną – czyli co trzeba wiedzieć i robić, na przestrzeni jakie-
goś czasu, jakie środki są potrzebne, jakie niezbędne. Czy warto zorganizować spotkanie z postacią modelową, 
a więc z kimś kto taki/podobny cel osiągnął. Uczeń otrzymuje wtedy informację z tzw. „pierwszej ręki”. Taki 
„projekt” zarządzania sobą przez cele sprawdza się w przypadkach indywidualnych jak i  instytucjonalnych, 
zatem może być użyteczny w obecnym projekcie Azimuth Vita. Motywacja przez cele jest jedną z bardziej obie-
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cujących strategii samorealizacji. Scenariusz można wykorzystać w opracowaniu ścieżki życiowej, polegającej 
na możliwie precyzyjnym opracowaniu celu życiowego. Skrypt dla tej aktywności obejmuje:

1. nazwanie i ustalenie celu życiowego
2. określenie podcelów na poszczególne okresy czasowe
3. ocena ważności celu – i „ szans” jego osiągnięcia (b. ważny – błędy, duże szanse – małe) 
4. konflikt z innymi dążeniami (występuje czy nie) 
5. określenie wsparcia społecznego: źródła, siła, słabość
6. ocena zdolności do wysiłku i wytrwałości w realizacji celu
7. ocena słabych i mocnych stron ucznia jako aktora działań

Doradztwo ma obejmować wskazania odnośnie do tego jak zacząć pracę, w jakiej kolejności, na czym polega 
kontyngencyjna ścieżka działania celowego, czyli że osiągnięcie podcelu A1, jest warunkiem dla realizacji celu 
A2, np. zdobycie międzynarodowego trenera narciarskiego (A2) wymaga najpierw opanowania na określonym 
poziomie języka obcego (A1) . Podobnie, aby być dobrym kierowcą na terenie Unii Europejskiej – język staje 
się nieodzowny. Istotnym elementem jest tzw. dzienniczek czy kalendarz czynności i poziom ich realizowania 
służy do oceny aktywności, realizacji sobie postawionych zobowiązań. Taki dzienniczek łatwo można założyć.  
Zapisanie przez siebie celu, który jest osobistym zobowiązaniem, ma siłę motywacyjną. Po pierwsze jest 
to autorska wizja i  decyzja. Jeżeli jest możliwa do realizacji, to staje się czynnikiem uruchamiającym po-
szukiwanie sposobów działania (poziom umysłowy) i wprowadzenia ich w czyn. Do zapisanego celu moż-
na zawsze wrócić, aby sobie przypomnieć czego naprawdę się chciało. Jeżeli warunki zewnętrzne, dostępne 
środki i umiejętności czy poziom wysiłku okażą się niższe niż zakładano, to można albo je zmieniać, (pod-
wyższać) , albo dokonać modyfikacji celu, w takim jednak wymiarze, aby nie stracił ze swej pierwotnej treści.  
Cel organizuje czas, nadaje jakąś strukturę własnym czynnościom, ale jak to się dzieje? Otóż realizator musi 
sporządzić jakiś plan działania, czyli co w jakiej kolejności i w jakich ramach czasowych będzie robił. Ponieważ 
czynności są kontyngencyjnie powiązane, zatem osiągnięcie któregoś z pod-celów automatycznie mobilizuje 
do pracy nad następnym etapem. Zanim ten etap nastąpi, autor wie, co go czeka a ta wiedza jest spoidłem dla 
łańcuchowo powiązanych czynności. Ponieważ często założony cel osiąga się dopiero po dłuższym czasie, zatem 
wymogiem jest tu wytrwałość. Nie sądzę, aby jednostki zagrożone WS cechowała wytrwałość, zatem trzeba 
wzmacniać ją na różnych etapach pracy przez pozytywne sprzężenie zwrotne, publiczne nagradzanie słowne 
a w miarę możliwości rzeczowe (książka, pendrive itp.) , wsobne porównanie do wcześniejszych etapów. Nie 
mając ciągle finałowego efektu, te drobne wydawałoby się nagrody, których w swoim środowisku mogli nigdy 
nie mieć, mogą podtrzymać wysiłki, mobilizować do pracy, uczyć wytrwałości. 

Dobrze gdy te nagrody są udzielane na tle innych osób, podobnie nagradzanych. Wytwarza się wówczas wza-
jemne uznanie, identyfikacja z tymi którym coś wychodzi, porównanie w górę. Publiczne pochwały muszą 
być dostosowane do indywidualnych postaw. Niektórzy nie lubią, aby ich publicznie chwalić, bo obawiają 
się, że nie sprostają kolejnym wyzwaniom. Strategia postępowania powinna zakładać nagradzanie pożąda-
nych zachowań a ten postulat opiera się na wieloletnich badaniach B. Skinnera dowodzące, że w dłuższej 
perspektywie bardziej opłaci się nagradzać zachowania pożądane niż karać niepożądane. Z powyższym sta-
nowiskiem wiąże się wrażliwy fenomen odraczania nagród. Uczniowie – beneficjenci projektu mogą być 
niezdolni do czekania na nagrody. Mogą ich chcieć od razu, natychmiast tak jak to robią małe, (niedojrzałe) 
dzieci. Niezdolność do odraczania nagród przez beneficjentów może być związana z krótką przyszłą per-
spektywą czasową, ograniczoną do tygodni, najwyżej miesięcy. Aby ją wydłużyć w subiektywnym odczuciu, 
potrzeba ćwiczeń, pracy nad percepcją czasu, nad powiązaniem między działaniami a efektami/wynikami. 
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To zwiększa świadomość, że na pożądane wyniki np. w sporcie, w edukacji, uczeniu się zawodu trzeba czekać 
odpowiednio długo. 

Jednym ze sposobów oddziaływania na uczniów jest wzmacnianie siły woli, aby nie rezygnowali łatwo z pod-
jętych działań na rzecz tanich a atrakcyjnych dystraktorów, np. przez własną grupę nagradzanych zachowań 
czy używania środków zaspokajających natychmiast potrzebę przyjemności. Siła woli jest dostępnym każdej 
jednostce buforem, aby się przeciwstawić niepożądanym społecznie reakcjom czy odruchom. 

Jak praktycznie pracować nad stawianiem sobie celów? Praca w grupie może wyglądać następująco. 
Doradca prosi, aby pomyśleć i napisać:
Kim chciałbym być?
Co chciałbym w życiu osiągnąć (cel) ?
Dalej zaznaczyć na skali od 1 (mało ważne) , do 5 (bardzo ważne) na ile ten cel jest ważny?. 
Na zrozumiałe skali 100% niech każdy oceni, jakie są szanse jego osiągnięcia?
Na każdym etapie można pomóc, czy to w sformułowaniu (sprecyzowaniu celu) czy w ocenie ważności i szans 
realizacji. 

Drugim etapem jest uświadomienie dostępnych środków, sposobów i warunków realizacji. Zarówno przeszko-
dy, bariery sytuacyjne, jak też możliwości podmiotowe i otoczenia mają być nazwane przez uczestników i naj-
lepiej, gdy przez nich napisane. To daje sposobność porównania z innymi, skorzystanie z pomysłów kolegów, 
rówieśników i liderów. 

Gospodarka czasem. Przygotowując jakiekolwiek zajęcia rozwijające, doradca powinien kłaść nacisk na go-
spodarowanie czasem, na planowanie przez ucznia zajęć na przyszłość, tak, aby przyszłościowa perspektywa 
czasowa była wypełniona treścią, i  aby miała odpowiednią strukturę – co po czym następuje. To wymaga 
autorefleksji, deklaracji, zapisów (w osobistym dzienniczku) zadań i sposobów realizacji w przyjętych okresach 
czasu. Uczeń musi mieć mentalną mapę kroków do wykonania i czasową ścieżkę podejmowanych kroków. 
W zależności od gminy, lokalnych zadań, wyzwań i potrzeb – doradca/wolontariusz powinien mieć rozeznanie 
w lokalnej społeczności i przygotowywać takie zadania, które nie zniechęcą, ponieważ np. wymagają za dużo 
czasu, ale takie, które mogą motywować do podjęcia aktywności. Może np. pomóc komuś w potrzebie czy 
przyczynić się do organizacji dzielnicowego/wiejskiego festynu. Zasada – od małych zadań do większych może 
mieć szansę powodzenia. Inna zasada – nagroda/pochwała publicznie, kara/uwaga prywatnie, prowadzi do 
nabierania szacunku dla doradcy i motywuje do wysiłku. 

„Żywa historia”. Projekt polega na spisaniu historii mówionych przez babcie/dziadków. Niby prosta rzecz 
napisać to, co opowie babcia ze swojej młodości, ale efekty mogą mieć wiele twarzy i wielu aktorów ma tutaj 
do wykonania określone zadanie, czego uczeń jest świadomy. Nauczyciel określa zadanie/wywiad, tematykę, 
objętość, format itp. łącznie z wymaganiami gramatycznymi i edytorskimi. Wójt ma za zadanie zdobycie fun-
duszy na wydanie zbioru takich historii a w finale patronat nad spotkaniem kończącym mini-projekt. W sali 
parafialnej czy świetlicy mogą się odbywać spotkania autorów wywiadów z  koordynatorem wyznaczonym 
przez szkołę, gminę czy którąś z organizacji. 

Kolejnym krokiem jest to, że ma być osoba (zespół) odpowiedzialna za zebranie, opracowanie i powielenie 
(kserokopia) i opublikowanie całości. Finałem jest spotkanie, znowu koordynowane przez inną instytucję, np. 
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szkołę, koło gospodyń, czy klub strażacki, na którym przedstawiani są uczniowie i cały zespół wspólnej ścieżki 
realizującej projekt „Żywa historia”

Gdyby skoncentrować się na pracy samych uczniów, to widoczne w niej są różne elementy edukacyjno-wy-
chowawcze:

– odpowiedzialność za zadanie;
– zorganizowanie wywiadu z babcią/dziadkiem, lub kimś starszym w gminie; tu czasem jest konieczna pomoc 

osoby trzeciej;
– nagranie i zapis tekstu na magnetofon
– poprawa ortografii przy asyście kogoś, kto zna pisownię;
– nadanie tytułu historii co może być przedmiotem dyskusji na wybranej lekcji w szkole;
– współpraca z innymi autorami wywiadów i konstrukcja wizji broszury/książki;
– wspomnienie przez księdza czy osobę wyznaczoną o takiej inicjatywie (i ewentualne przedstawienie publicz-

ne uczniów – wykonawców) ;
 – troska o dekoracyjną grafikę, którą może wykonać inny uczeń, może lokalny artysta (student odpowiedniego 

kierunku) ;
– spotkania całego zespołu redakcyjnego na kilku etapach powstawania broszury;
– szukanie wiedzy na temat podobnych przedsięwzięć;
– zaproszenie kogoś, kto podobny projekt realizował;
– protokołowanie spotkań w sposób wcześniej zaaranżowany;
– wypracowanie strategii rozpowszechniania publikacji (sprzedaż po niskiej cenie, podarunek według wypra-

cowanego klucza itp.) ;
– ewentualny konkurs na najlepszy wywiad i nagroda przez gospodarza gminy, np. na końcowym spotkaniu;
– dzielenie się doświadczeniem wywiadu i wspólnej pracy nad wydaniem historii

Czego można oczekiwać pod mianem efektów powyższego zaangażowania ucznia? Wskażemy na kilka korzyści:

– dostrzeżenie, że działanie ma określone reguły, wymagania, standardy (czasowe, jakościowe, objętościowe) ;
– ujawnianie się różnych talentów organizacyjnych w  tworzonych przez koordynatora projektu sytuacjach 

i wskazywanie (wzmacnianie ich) , gdzie mogą być wykorzystane;
– międzypokoleniowa transmisja wartości, tradycji;
– poczucie sprawstwa – wykonanie zadania;
– poznanie standardów, np. poprawność gramatyczna;

Aby takie zadanie wychowawczo-edukacyjne zrealizować, muszą być opisane role poszczególnych instytucji, 
aktorów i na tym etapie określania ról uczniowie już mogą być zaangażowani po to, aby mieć wizję całości 
i uświadomić sobie to, ile powiązanych ze sobą kroków, ile czasu energii i ilu ludzi trzeba włączyć, aby na po-
zór taki „prosty” cel osiągnąć. Warto jeszcze uwzględnić to, że niektóre kroki w łańcuchu zdarzeń mogą być 
zrealizowane w domach uczniów, aby rodzina wiedziała, że ich młody członek bierze udział w ważnym i inte-
resującym dla niego a oczekiwanym społecznie projekcie

Uczeń ma być włączony w jakiś projekt, który powinien być doprowadzony do finału. Osiągnięty cel, nawet 
o średnim znaczeniu jest źródłem pozytywnych odczuć, podnosi wiarę w siebie i samoocenę – uczeń sam siebie 
bardziej dowartościowuje. 
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„Nauka języka obcego” w dobie, gdy nikt nie zaprzeczy użyteczności np. j. angielskiego, nawet jeśli nauka jest 
kosztowna. Począwszy od używania komputera, telefonu komórkowego, słuchania piosenek w tym języku, do 
czytania teksów a docelowo porozumiewania się w pracy zawodowej. Poza standardami dydaktycznymi stoso-
wanymi w tej materii pomocne staje się być wykorzystanie zainteresowań uczniów i kierowanie nauczania na 
obszary im bliskie, z którymi mają kontakt na co dzień. Na przykład korzystanie z tekstów piosenek, których 
słuchają z płyt, radia, TV, jest bezcenne i doradca winien to wykorzystywać. Sporadycznie można zaprosić 
obcokrajowca, który studiuje na którejś z  lubelskich uczelni albo rezydenta w Lublinie/regionie, po to aby 
słuchacze doświadczyli kontaktu z kimś, kto naturalnie posługuje się tym językiem jako swoim. To wzmacnia 
przekonanie, że język jest ważny choć trudny, bo także obcokrajowiec może zademonstrować, jakie ma prob-
lemy z językiem polskim, dla uczniów naturalnie łatwym. Co do stosowanych metod to zajęcia gramatyczne, 
recytowanie krótkich wierszyków, piosenek, haseł, pozdrowień, okazyjnie msza w j. obcym przez księdza z da-
nego kraju, słuchanie piosenek i tłumaczenie na polski oraz uczenie się ich oryginalnego tekstu. 

„Komputer”, zadanie polega na wykorzystaniu komputera do poszukiwania informacji potrzebnych, dla 
ścieżki zawodowej. Także analiza wypowiedzi na odpowiednim forum dyskusyjnym pomoże zorientować się 
jakie opinie towarzyszą danemu rodzajowi pracy, pracodawcy, firmie, czy możliwości dokształcania się. 

„Rozwój zainteresowań”. Po zidentyfikowaniu zainteresowań np. ogrodnictwo, uczeń ma zrobić zadanie po-
głębiające te zainteresowania. A więc kontakt, wizja lokalna u ogrodnika, kontakt z innymi via e-mail celem 
otrzymania materiałów informacyjnych (broszur, stron www) i zrobienia z tego pisemnego raportu, który zo-
stanie zreferowany w grupie. W celu pozytywnego modelowania wskazana jest zorganizowana wizyta w szkole 
wyższej, o czym było wcześniej powiedziane. 

Użytecznym zabiegiem jest dzienna obserwacja w zakładzie pracy. Doradca organizuje wizytę w szkole wyż-
szej, w zakładzie produkcyjnym, usługowym, aby uczeń bezpośrednio zobaczył, na czym polega praca w danej 
instytucji, aby mógł zadać pytanie jej przedstawicielowi. Potem ma za zadanie napisać krótki raport co mu się 
podobało, a co nie podobało, co zrobiło największe wrażenie pozytywne/negatywne i na jakim stanowisku, 
w jakim charakterze chciałby sam pracować. 

„Spotkanie z  osobą znaczącą, z  autorytetem” – chodzi o  kogoś z  lokalnej społeczności, o  którym może 
uczeń słyszał, a kto odniósł osobisty sukces jako sportowiec, przedsiębiorca, lekarz itp. (w miarę dostępności) 
. Doradca winien mieć sieć ludzi z rożnych dziedzin (artysta, bankowiec, student kierunku/dziedziny, który 
interesuje się uczeń, aby można go było zaprosić a zaproszenie formułują z uczniem, jakby nic jeszcze nie było 
wstępnie przygotowane. To zadanie przygotowuje do samodzielnego starania się o różne dobra: praca, odszko-
dowanie, pomoc, zwolnienia itp. Uczeń ma tak być w zadanie zaangażowany (wciągnięty) , aby czul się (i był 
przekonany o) autorem listu, petycji, wniosku, raportu, informacji, doniesienia o zdarzeniu. 

Spotkanie z kimś ważnym (bankowiec, przedsiębiorca, sportowiec wywoła u ucznia też poczucie ważności, 
docenienia, bo tak znacząca osoba chciała się z nim spotkać, aby bez pouczania powiedzieć o swojej drodze 
życiowej, o życiu osobistym. 

Rozmowa z kimś, kto przeszedł sito (niepowodzenia, powodzenia, ostateczne podjęcie pracy) może przybliżyć 
drogę i czas poszukiwania pracy, podejmowane kroki, bariery, popełniane błędy w procesie rekrutacji, ocena 
pracodawców czyli osób rekrutujących i prowadzących rozmowy kwalifikacyjne. Wśród wniosków płynących 
z pracy młodzieżowych liderów na uwagę zasługują następujące: 1) Pokazanie (na piśmie, wypowiedzią, ry-
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sunkiem) kim się chce być. Najlepiej – przeprowadzić pracę w formie warsztatowej, gdzie uczestnicy robią coś 
czynnie a nie biernie słuchają „pouczeń”. 2) Innym krokiem jest próba napisania swojego CV i listu motywa-
cyjnego do potencjalnego pracodawcy, jak się dostać na studia czy do szkoły pomaturalnej. 3) Korzystne jest 
zaangażowanie przez lidera młodzieżowego (zwykle studenta) wyjścia na uczelnię, krótka rozmowa ze studenta-
mi, a w miarę możliwości z pracownikiem akademii. To co dla nich jest często niewyobrażalne, staje się bliskie, 
bardziej zrozumiałe, najczęściej to się podoba, podnosi u  odbiorców poczucie własnej wartości. Spotkanie 
z autorytetami, modelami muszą być przygotowane od strony merytorycznej; warto przygotować pytania i je 
przedyskutować w grupie. Stawianie pytań autorytetowi – to już samo w sobie wyróżnienie; mobilizuje, na-
kierowuje myślenie i zobowiązuje do roli interaktywnej z zaproszoną osobą. Jest to dobra metoda równania 
w górę, wzmacniająca osobistą ambicję. 

Zanim spotkanie uczeń ma przygotować na piśmie pytania, które chciałby zadać osobie znaczącej. Proste za-
danie a angażujące zasoby intelektualne i motywacyjne a przynoszące satysfakcję z tego, że odpowiedzi będą 
kierowane do niego/nich podczas bardziej otwartego/publicznego spotkania. 

„Mini savoire-vivre” – ćwiczenia indywidualne i grupowe dotyczą przyswojenia sobie reguł społecznego oby-
cia, autoprezentacji (formowanie próśb, asertywności, porządek przedstawiania się) . Można też przeanalizować 
sfilmowany „protokół” postępowania osób w wybranych obszarach społecznego funkcjonowania – polityków, 
gości weselnych, osób w sądzie. 

„Ogniwo wsparcia społecznego” – wspólne poszukiwanie i  angażowanie osób, aby po zakończeniu pro-
jektu odbiorca miał się z kim podzielić swoimi przyszłymi doświadczeniami, aby nie czuł zagubienia, żalu, 
osamotnienia a także by zmniejszyć tendencje powrotu do poprzedniego stanu pasywności czy ryzykownych 
zachowań aspołecznych. Poza zaangażowanymi osobami, wsparciem winni służyć – przygotowani przez użyt-
kowników – parafia, policja, pracownik socjalny, członkowie lokalnych stowarzyszeń/organizacji. 

„Aplikacja o prace”. Psychologicznie odbiorcy mogą nie być jeszcze przygotowani na myślenie o pracy ani 
na poszukiwanie pracy, ale warto ich do tego przygotowywać. Konkretnym krokiem jest wyszukanie ofert, 
czy potencjalnych pracodawców i przygotowanie całego dossier, czyli niezbędnych dokumentów i podania 
o przyjęcie do pracy. A więc życiorys, list motywacyjny, własne zainteresowania, autoprezentacja. To zadanie 
pozwoli na uświadomienie sobie współzawodnictwa na rynku pracy i konieczności spełniania określonych wy-
mogów przy zatrudnieniu. Z tym ;projektem można połączyć spotkanie z potencjalnymi pracodawcami, aby 
przedstawili w bezpośredni sposób zalety i wymagania stawiane kandydatom do zatrudnienia. Jednocześnie 
zaprezentują, na czym polega praca na rożnych stanowiskach. 

„Rola obywatela”. Jeszcze jeden ważny aspekt tej współpracy godny jest podkreślenia a mianowicie uczenie 
się odpowiedzialnych postaw obywatelskich, praw i obowiązków obywatela kraju. A chodzi o  szacunek do 
wspólnych dóbr, o aktywność obywatela w wyborach lokalnych, ogólnonarodowych czy europejskich. A to 
jest warunkiem integracji młodego człowieka ze społecznością lokalną, w której realizowane są wspólne cele. 
Kształtujemy autonomicznego, wolnego w decyzjach i odpowiedzialnego człowieka a  jednocześnie członka 
społeczności, w której ma się realizować. Taki cel ma przyświecać całej strategii; kosztownej, ale dającej szansę 
powodzenia a jednocześnie cechującej się nowym podejściem do budowania na podmiotowych zasobach ad-
olescentów. 
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„Wydarzenia kulturalne” – udział w wydarzeniu kulturalnym np. na wernisaż malarski, koncert chóru (aka-
demickiego) , wyjście do filharmonii, „wystawi” uczucia na świat wrażeń, innych ludzi, atmosfery duchowych 
wartości. Po wydarzeniu wskazana jest analiza przeżyć, wrażeń, co pozwoli na uświadomienie sobie wartości, 
które są realizowane w określonych miejscach i kręgach społecznych. 

Wspólne świętowanie urodzin czy jakiegoś osiągnięcia członków wspólnoty lokalnej, okazji rocznicowej – jest 
źródłem pozytywnych emocji, zatem warto włączać uczniów w czynny udział w przygotowaniu i organizacji ta-
kiego święta. Rodzaj aktywności zależy od potrzeb lokalnych, od zainteresowania ucznia oraz inwencji doradcy, 
bo trudno o gotowe, standardowe przepisy, choć określone zalecenia i kryteria winne by zawsze uwzględniane:

 – autonomiczna decyzja ucznia, co do zaangażowania w zadanie,
 – ocena szans na realizację i osiągnięcie oczekiwanego wyniku,
 – zadowolenie z wykonywanych czynności, poczucie własnej skuteczności
 – poczucie odpowiedzialności za wynik (pozytywny albo negatywny) ,
 – pesymizm/optymizm odnośnie własnego życia obecnie i w przyszłości. 

Powyższe aspekty mogą jednocześnie służyć do ewaluacji efektywności i siły woli; przez porównanie subiektyw-
nych ocen przed podjęciem się zadania i po jego zakończeniu. Jeżeli nie zmieni się u zagrożonego wystarczająco 
sposoby myślenia o  sobie i  o  otaczającej rzeczywistości, to trudno pokazać jakiekolwiek pozytywne efekty 
proponowanego oddziaływania. 
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K7.  PODRĘCZNIK DLA WSPÓŁPRACY INTERESARIUSZY I INSTYTUCJI 
(INSTITUTIONAL COOPERATION) 

Nie ma potrzeby argumentować za tym, że wspólna praca beneficjentów, doradców i lokalnych instytucji dla 
każdej strony jest owocna a mianowicie zmniejsza zagrożenie WS wśród adolescentów, polepsza współżycie 
ludzi tworzących lokalną społeczność. Osoby tworzące Centrum Osobistego Rozwoju, jako nieformalne ciało 
pośredniczą między zagrożonymi adolescentami a przedstawicielami lokalnych władz instytucji, stowarzyszeń, 
związków, parafii, znaczącymi osobami oraz przeciętnymi członkami społeczności lokalnej. 

Do przeprowadzenia działań rozwijających potrzebna jest przestrzeń lokalowa, fundusze w ramach budżetu 
gminy, czasami środek transportu, materiały takie jak papier, drzewo, styropian a także czasem boisko, sala 
gimnastyczna. Współpraca osób pełniących różne role instytucjonalne a jednocześnie cieszących się uznaniem 
jest dla beneficjentów projektu wskaźnikiem, że dla nich coś się robi, że obejmuje ich lokalna troska, że też są 
ważnymi członkami sieci społecznej, że mają w niej oparcie. To wszystko może zobowiązywać do przemyśleń 
i do decyzji lub prób zmiany postępowania. Wspólnie można zainicjować, przygotować i przeprowadzić działa-
nie korzystne zarówno dla zagrożonych WS jak i dla instytucji, np. organizacja dożynek czy rocznicy upamięt-
niającej wydarzenia historyczne. Strona instytucjonalna uświadamia sobie przez to zaangażowanie znaczenie 
zagrożenia i to, że jest o co walczyć i może zapewnić pomoc socjalną w zaspokajaniu potrzeb życiowych adole-
scentów. Przedstawiciele instytucji poznają potencjalne zdolności adolescentów, które mogą być wykorzystane 
kolejno przy zatrudnieniu i wykonywaniu przez nich pracy zawodowej w przyszłości. 

Współpraca interesariuszy/instytucji ukierunkowana na inicjowanie i realizowanie działań wczesnej interwencji 
socjalnej powinna być ukierunkowana na realizację określonych celów, od których zależy jakość działań 
realizowanych w ramach IPI1. Poniżej zostanie przedstawiona ich krótka charakterystyka6:

Pierwszy cel współpracy interesariuszy/instytucji w IPI1:

Dążenie do tego, aby uczestnicy programu realizowali: cele indywidualne, dotyczące zwiększania zasobów 
indywidualnych u odbiorców realizowanych działań – m. in. poczucia własnej skuteczności i korzystnej dys-
trybucji zasobów – po to, aby wzrosło natężenie podmiotowych zasobów ochraniających przed wykluczeniem 
społecznym z powodu zagrozenia niedostosowaniem szkolnym. 

Drugi cel współpracy interesariuszy/instytucji w IPI1:

6 J.  Coleman. Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press 1990, s. 306-321; R.  Putnam 
Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa Wyd. Akademickie 
i Profesjonalne 2008, s. 159-160. 
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Stworzenie więzi zaufania zarówno między osobami tworzącymi społeczność w ramach IPI1, jak również mię-
dzy tą zbiorowością a jej społecznym otoczeniem. 

Spełnienie wymienionego warunku wynika z  faktu sprzężenia zwrotnego między zaufaniem a  współpracą, 
ponieważ zaufanie napędza współpracę, z kolei konstruktywne współdziałanie powiększa zaufanie polegające 
na przekonaniu, że innych członków danej społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte 
na wspólnie wyznawanych normach. 

Trzeci cel współpracy interesariuszy/instytucji w IPI1:
Stworzenie kodu normatywnego, czyli zestawu reguł decydujących o tym, że człowiek podda się normatywne-
mu wymogowi, by działać na rzecz innych i/lub na rzecz dobra wspólnego. 

Poszukując wartości, z  którymi użytkownicy IPI1 (profesjonalni koordynatorzy i  beneficjenci) będą się 
identyfikowali, należy uwzględniać przede wszystkim wspólnotowe wartości i  normy etyczne. Wynika to 
z kilku przesłanek. Mianowicie, wspólnotowe wartości i normy etyczne:

 ¢ są gromadzone w długim okresie czasu
 ¢ motywują ludzi w długiej perspektywie czasowej do aktywności celowościowej 
 ¢ podlegają powolnym zmianom
 ¢ trzeba długiego okresu czasu, aby uległy całkowitemu zanikowi. 

Czwarty cel współpracy interesariuszy/instytucji w IPI1:
Zwiększanie intensywności kontaktów między osobami tworzącymi społeczność IPI1. Chodzi tu przede 
wszystkim o  pedagogów, nauczycieli, rodziców i  uczniów. Realizacja tego celu wynika z  prawidłowości 
polegającej na tym, że duża intensywność kontaktów między członkami sieci zwiększa prawdopodobieństwo, 
że osoby tworzące sieć będą w  stanie w  większym stopniu współpracować dla wspólnych korzyści. Silne 
związki między intensywnością kontaktów w sieci a obywatelskim zaangażowaniem wynika z dwóch ważnych 
przesłanek7: 

1. Z przekonania, że rezygnacja z realizacji określonej idei dla doraźnej korzyści może odbić się negatywnie na 
ważnych dla osoby relacjach społecznych, co w efekcie prowadzi do większych strat niż korzyści. 

2. Z przeświadczenia, że realizując ważne zadania w ramach sieci, osoba może liczyć na wsparcie ze strony 
społeczności – głównie ze względu na istnienie silnych norm wzajemności. 

Piąty cel współpracy interesariuszy/instytucji w IPI3:
Stymulowanie osób tworzących społeczność realizatorów programu wczesnej interwencji socjalnej do podej-
mowania zobowiązań wynikających z wzajemnego wsparcia w procesie uczenia się i realizacji kariery szkolnej. 
Przedstawiony postulat wynika z prawidłowości polegającej na tym, że osoba doświadczająca pomocy czuje 
się zobowiązana do udzielenia wsparcia zwrotnego. Zatem im bardziej działania młodzieży skupione wokół 
nauki własnej i aktywności szkolnej zależą od siebie nawzajem, tym bardziej zwiększają się szanse na sukces 
szkolny i kontynuowanie nauki na wyższych etapach kształcenia. Natomiast propagowanie samowystarczal-
ności sprzyja sytuacji, w której działania młodzieży skupionej wokół nauki będą coraz bardziej niezależne, co 
w konsekwencji zwiększa ryzyko ubytków w zakresie kapitału społecznego. 

7 Putnam, jw. s. 269-271. 
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K8.  PODRĘCZNIK I METODOLOGIA EWALUACJI EFEKTYWNOŚCI 
PROGRAMÓW (EVALUATION OF EFFICIENCY) 

Dla przeprowadzenia ewaluacji potrzebne jest określenie ocenianych treści. W  tej części projektu oceniane 
są efekty pomocy szkolnej oraz zmiany w mentalności i  zachowaniu (postawy, motywacja, zaangażowanie) 
obejmujące przyszłościową wizję własnego Ja i jej realizację w obecnych działaniach. Odnośnie do pierwszego 
aspektu, to można posłużyć się rejestrem wyników szkolnych i nie potrzeba opracowywać dodatkowych spe-
cjalnych metod ewaluacji. 

Odnośnie do obszaru azymut vita to najbardziej odpowiednia jest metodologia powtarzanego pomiaru we-
wnętrznego, to znaczy, że te same osoby będą oceniane na początku projektu (pomiar podstawowy) i po zakoń-
czeniu, choć można te oceny przeprowadzać, co pewien czas np. co pół roku i porównywać wyniki ze wskaź-
nikami podstawowymi. A chodzi tu o wymienione wcześniej kwestionariusze i skale subiektywnej samooceny. 
W ewaluacji chodzi o takie aspekty jak wysiłek, wytrwałość, poczucie skuteczności, nadzieja, zbliżanie się do 
postawionych sobie celów, nabyte kompetencje, stan zasobów, szczególnie podmiotowych i stanu. Poza tym 
w zależności od podejmowanych działań i ćwiczenia umiejętności i kompetencji specjalnych, ocenie będzie 
podlegać poziom ich osiągnięcia; na ile wzrosły w stosunku do podstawowego pomiaru. Każda zmiana w tym 
aspekcie będzie zyskiem dla adolescenta, czy to w ramach umiejętności społecznych, komunikacyjnych czy 
zawodowych. 

Metodologia badań ewaluacyjnych w  IPI1, podobnie jak w  IPI 1 i PIPI3, będzie bazowała na procedurze 
stepp, która zawiera 6 kroków potrzebnych do oceny skuteczności realizowanego programu oddziaływań wobec 
odbiorców8:

1. dobór zagadnień do oceny
2. opis procedury oceniania skuteczności
3. opis narzędzi pomiarowych
4. charakterystyka badanych osób
5. analiza uzyskanych wyników badań
6. rekomendacje wynikające z wyników badań ewaluacyjnych. 

8 J.  Hawkins, B.  Nederhood. Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Nadużywanie substancji uzależniających 
i inne problemy społeczne. Warszawa-Olsztryn: IPiN, PTP 1994. 



64 AZIMUTH VITA

8. 1. Dobór zagadnień do oceny ewaluacyjnej

Na podstawie przeprowadzonych badań wyodrębniono kilkanaście czynników ochraniających młodzież przed 
wykluczeniem społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie 
z problem alkoholowym. Realizacja autorskich programów wczesnej interwencji socjalnej w ramach IPI1 miała 
na celu wzmocnienie takich czynników wyodrębnionych w analizach empirycznych, dzięki którym młodzież 
może lepiej radzić sobie w wymogami procesu edukacji szkolnej, a tym samym zmniejszyć ryzyko marginalizacji 
społecznej. Działania edukacyjne były skierowane na:

1. wysoki poziom poczucia własnej skuteczności (rzadsze doświadczanie sytuacji trudnych, rzadsze prze-
żywanie porażek, częstsze odczuwanie sukcesów) , 

2. korzystną dystrybucję zasobów podmiotowych – przede wszystkim w aspekcie a)  przypisywania im 
dużego znaczenia, b)  spostrzegania dużych zysków, 

3. korzystną dystrybucję zasobów stanu – przede wszystkim w wymiarze a)  przypisywania im dużego 
znaczenia, b)  spostrzegania dużych zysków, c)  odczuwania niewielkich strat, 

4. korzystną dystrybucję zasobów energetycznych – głównie poprzez a)  przypisywanie im dużego znacze-
nia, b)  spostrzeganie zysków

5. wysoki poziom współpracy społecznej (konstruktywnej strategii zaradczej) , 
6. duże natężenie działań asertywnych (konstruktywnej strategii zaradczej) , 
7. wysoki poziom poszukiwania wsparcia społecznego (konstruktywnej strategii zaradczej) ,
8. wysokie natężenie działań przemyślanych (konstruktywnej strategii zaradczej) ,
9. niski poziom działań instynktownych (destrukcyjnej strategii zaradczej) , 

10. niewielkie nasilenie działań unikowych (destrukcyjnej strategii zaradczej) , 
11. małe nasilenie działań „nie wprost” (destrukcyjnej strategii zaradczej) , 
12. niski poziom działań antyspołecznych (destrukcyjnej strategii zaradczej) , 
13. niskie natężenie działań agresywnych (destrukcyjnej strategii zaradczej) . 

Kształtowanie wymienionych powyżej czynników ochraniających przed niedostosowaniem społecznym 
stanowi podstawę do sformułowania następujących kryteriów oceny skuteczności realizowanego programu 
w badaniach ewaluacyjnych: 

1. Poziom poczucia własnej skuteczności
2. Sposób dystrybucji zasobów podmiotowych (znaczenie, zyski, straty) 
3.  Sposób dystrybucji zasobów stanu (znaczenie, zyski, straty) 
4. Sposób dystrybucji zasobów energetycznych (znaczenie, zyski, straty) 
5. Nasilenie współpracy społecznej 
6. Poziom działań asertywnych
7. Natężenie poszukiwania społecznego wsparcia
8. Poziom działań przemyślanych
9. Nasilenie działań instynktownych

10. Natężenie działań unikowych
11. Nasilenie działań „nie wprost”
12. Poziom działań antyspołecznych
13. Natężenie działań agresywnych. 
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8. 2. Opis procedury oceniania skuteczności

Rozwiązanie, które pozwoli sprawdzić, w  jakim stopniu autorskie programy w  ramach IPI1 spowodowały 
obniżenie ryzyka wykluczenia społecznego z  powodu porażki szkolnej polega na przeprowadzeniu trzech 
rodzajów badań :

 ¢ Badanie I. : pomiar czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym u odbiorców 
przed ich uczestnictwem w autorskich programach wczesnej interwencji socjalnej (badanie diagnostyczne) 

 ¢ Badanie II. : pomiar czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym u odbiorców 
zaraz po zakończeniu ich uczestnictwa w autorskich programach wczesnej interwencji socjalnej (pierwsze 
badanie ewaluacyjne) 

 ¢ Badanie III. : pomiar czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym u odbiorców 
2 miesiące po zakończeniu ich uczestnictwa w autorskich programach wczesnej interwencji socjalnej (dru-
gie badanie ewaluacyjne) . 

8. 3. Opis narzędzia pomiarowego

Metoda pomiaru powinna służyć do badania zmian w natężeniu czynników ochraniających młodzież przed 
uzależnieniem – poczucia własnej skuteczności, dystrybucji zasobów (ich znaczenia, zysków i strat) o charakterze 
podmiotowym, stanu i  energetycznym, konstruktywnych strategii zaradczych w  sytuacjach trudnych 
(współpracy społecznej, działań asertywnych, poszukiwania społecznego wsparcia, działań przemyślanych) 
i destrukcyjnych strategii radzenia sobie z problemami (działań instynktownych, działań unikowych, działań 
„nie wprost”, działań antyspołecznych, działań agresywnych) . Dlatego w  trzech kolejnych badaniach – 
diagnostycznym, ewaluacyjnym bezpośrednim i ewaluacyjnym odroczonym – będzie wykorzystana ta sama 
metoda: Kwestionariusz Zasobów Przystosowawczych Młodzieży. Charakterystyka narzędzia została umieszczona 
w  podręczniku K0. Poniżej została zaprezentowana eksperymentalna wersja metody wykorzystywanej 
w badaniach diagnostycznych i ewaluacyjnych. 

Kwestionariusz Zasobów Młodzieży
(wersja eksperymentalna) 

Część I

Poniższe zdania opisują różne sytuacje w które mogą się zdarzyć w Twoim życiu. Proszę zakreślić kółkiem 
jedna cyfrę przy każdym stwierdzeniu. Cyfry odzwierciedlają częstotliwość Twoich doświadczeń związanych 
z  opisanymi sytuacjami. Cyfra 1 oznacza, że takiego doświadczenia nigdy nie było, 2 – bardzo rzadko 
(doświadczenie zaistniało kilka razy w życiu) , 3 – czasami (doświadczanie zdarza się kilka razy w roku) , 4 – 
często (doświadczenie zdarza się kilka razy w miesiącu) , 5 – bardzo często (doświadczenie zdarza się kilka razy 
w tygodniu) . 
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Rodzaj przeżywanych doświadczeń: nigdy bardzo rzadko czasami często bardzo 
często

1.  Jak często musisz wykonywać zadania przekra-
czające możliwości fizyczne lub psychiczne? 1 2 3 4 5

2.  Jak często przeżywasz konflikty wywołujące 
negatywne emocje? 1 2 3 4 5

3. Jak często przeżywasz poczucie zagrożenia? 1 2 3 4 5

4.  Jak często w Twoim życiu występują duże prze-
szkody w realizacji planów? 1 2 3 4 5

5.  Jak często znajdujesz się w okolicznościach, 
w których nie wiesz, co masz zrobić? 1 2 3 4 5

6.  Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie sukcesu osobistego? 1 2 3 4 5

7.  Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie sukcesu rodzinnego? 1 2 3 4 5

8.  Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie sukcesu szkolnego/zawodowego? 1 2 3 4 5

9.  Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie porażki osobistej? 1 2 3 4 5

10.  Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie porażki rodzinnej? 1 2 3 4 5

11.  Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie porażki szkolnej/zawodowej? 1 2 3 4 5

12.  Jak często wspólnie z kolegami podejmujesz 
się realizacji różnych zadań? 1 2 3 4 5

13.  Jak często poszukujesz innych ludzi, aby 
wspólnie rozwiązywać problemy? 1 2 3 4 5

14.  Jak często spotykasz się z innymi, aby omówić 
strategię różnych działań? 1 2 3 4 5

15. Jak często respektujesz opinie innych w czasie 
pracy/nauki? 1 2 3 4 5

16. Jak często okazujesz innym to, że chcesz 
z nimi współpracować? 1 2 3 4 5

17. Jak często okazujesz stanowczość, ale jedno-
cześnie nie krzywdzisz innych? 1 2 3 4 5

18. Jak często prezentujesz stanowisko, które 
różni się od stanowiska innych osób? 1 2 3 4 5

19. Jak często koledzy namawiają Ciebie do za-
chowań, których z reguły nie akceptujesz? 1 2 3 4 5

20. Jak często dbasz o zaspokojenie swoich 
potrzeb? 1 2 3 4 5

21. Jak często przeciwstawiasz się publicznie 
opiniom, których nie akceptujesz? 1 2 3 4 5

22. Jak często pytasz przyjaciół o zdanie na różne 
tematy? 1 2 3 4 5

23. Jak często pytasz przyjaciół o zdanie na różne 
tematy? 1 2 3 4 5
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Rodzaj przeżywanych doświadczeń: nigdy bardzo rzadko czasami często bardzo 
często

24. Jak często prosisz innych o pomoc? 1 2 3 4 5

25. Jak często radzisz się różnych osób? 1 2 3 4 5

26. Jak często prosisz najbliższych o wsparcie 
emocjonalne? 1 2 3 4 5

27. Jak często rozmawiasz z ludźmi po to, by 
poprawić sobie humor? 1 2 3 4 5

28. Jak często ostrożnie rozważasz różne możliwo-
ści rozwiązania problemu? 1 2 3 4 5

29. Jak często sprawdzasz okoliczności, w jakich 
się znalazłeś? 1 2 3 4 5

30. Jak często jesteś ostrożny wobec innych ludzi? 1 2 3 4 5

31. Jak często rozwiązujesz zadanie w ten sposób, 
że dzielisz go na etapy? 1 2 3 4 5

32. Jak często przy rozwiązywaniu problemu naj-
pierw starasz się ochłonąć, a następnie działać? 1 2 3 4 5

33. Jak często reagujesz odruchowo, a nie w spo-
sób przemyślany? 1 2 3 4 5

34. Jak często zawierzasz raczej intuicji, a nie 
rozumowi? 1 2 3 4 5

35. Jak często postępujesz zgodnie z pierwszą 
myślą, jaka przyjdzie Ci do głowy? 1 2 3 4 5

36. Jak często słuchasz „głosu” instynktu? 1 2 3 4 5

37. Jak często polegasz tylko na własnej ocenie 
sytuacji? 1 2 3 4 5

38. Jak często używasz alkoholu albo innej sub-
stancji, aby zapomnieć o problemie? 1 2 3 4 5

39. Jak często idziesz spać po to, aby zapomnieć 
o problemie? 1 2 3 4 5

40. Jak często zaczynasz chorować po to, aby nie 
rozwiązywać problemu? 1 2 3 4 5

41. Jak często się wycofujesz po to, aby problem 
przycichł? 1 2 3 4 5

42. Jak często wstrzymujesz się od działania po to, 
aby sytuacja sama się ustabilizowała? 1 2 3 4 5

43. Jak często chcesz kontrolować sytuację tak, 
aby inni ludzie o tym nie wiedzieli? 1 2 3 4 5

44. Jak często lawirujesz w sytuacji, gdy masz do 
wykonania określone zadanie? 1 2 3 4 5

45. Jak często manipulujesz innymi ludźmi? 1 2 3 4 5

46. Jak często zdarzało Ci się popełnić przestęp-
stwo? 1 2 3 4 5

47. Jak często szkodziłeś innym ludziom? 1 2 3 4 5

48. Jak często wyrządzałeś szkody w mieniu 
społecznym? 1 2 3 4 5
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Rodzaj przeżywanych doświadczeń: nigdy bardzo rzadko czasami często bardzo 
często

49. Jak często wykorzystywałeś innych ludzi? 1 2 3 4 5

50. Jak często „po trupach” dochodziłeś do celu? 1 2 3 4 5

51. Jak często stosujesz siłę w kontaktach z inny-
mi ludźmi? 1 2 3 4 5

52. Jak często stosujesz agresję do osiągania osobi-
stych celów? 1 2 3 4 5

53. Jak często jesteś agresywny, gdy ktoś Cię 
zdenerwuje? 1 2 3 4 5

54. Jak często atakujesz słownie innych ludzi? 1 2 3 4 5

55. Jak często okazujesz, ze jesteś „twardy” po-
przez stosowanie agresji? 1 2 3 4 5

56. Jak często członkowie Twojej rodziny używają 
alkoholu? 1 2 3 4 5

57. Jak często w Twojej rodzinie dochodzi do 
kłótni/konfliktów z powodu używania alko-
holu?

1 2 3 4 5

58. Jak często doświadczasz przemocy fizycznej 
w swojej rodzinie? 1 2 3 4 5

59. Jak często Twoja rodzina doświadcza proble-
mów materialnych? 1 2 3 4 5

60. Jak często członkowie Twojej rodziny do-
świadczają konfliktu z prawem? 1 2 3 4 5

61. Jak często masz poczucie porażki szkolnej? 1 2 3 4 5

62. Jak często wagarujesz? 1 2 3 4 5

63. Jak często dostajesz oceny niedostateczne? 1 2 3 4 5

64. Jak często dostajesz uwagi za niewłaściwe 
zachowanie na terenie szkoły? 1 2 3 4 5

65. Jak często byłeś zagrożony z różnych przed-
miotów? 1 2 3 4 5

Część II

Proszę oceń procesy, jakim podlegają posiadane przez Ciebie zasoby. 

Na początku ustosunkuj się do tego, jakie znaczenie mają dla Ciebie poszczególne zasoby. Do oceny zasobów 
zastosuj skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie posiada dla Ciebie wcale znaczenia, 2 – w małym stopniu, 
3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu) , 4 – w dużym stopniu, 5 – w bardzo dużym stopniu. 

Następnie proszę ustosunkuj się do w jak dużym stopniu pozyskałeś(aś) określony zasób w ostatnim roku. Do 
oceny zysków w zasobach zastosuj skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie został pozyskany wcale, 2 – 
w małym stopniu, 3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu) , 4 – w dużym stopniu, 5 – w bardzo 
dużym. 
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Na końcu proszę ustosunkuj się do w jak dużym stopniu P utraciłeś(aś) określony zasób w ostatnim roku. Do 
oceny strat w zasobach zastosuj skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie został utracony wcale, 2 – w małym 
stopniu, 3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu) , 4 – w dużym stopniu, 5 – w bardzo dużym. 

Przedstawiony powyżej sposób oceny zilustrowany został na poniższym przykładzie:
Zasób: Czas wolny
Subiektywne znaczenie zasobu: 3 [komentarz: czas wolny posiada dla mnie umiarkowane znaczenie]
Stopień zysku zasobu: 2 [komentarz: w ciągu ostatniego roku zyskałem około 30 minut dziennie, gdyż kupiłem 
zmywarkę i nie musze już ręcznie zmywać]
Stopień utraty zasobu: 5 [komentarz: w ciągu ostatniego roku straciłem mnóstwo wolnego czasu, gdyż podjąłem 
naukę w szkole językowej]

Oceń, jakie znaczenie mają dla Ciebie 
wymienione poniżej osoby/przeżycia/
zasoby:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

1. Poczucie, że wiedzie mi się 1 2 3 4 5

2. Umiejętność kontrolowania własnych 
emocji 1 2 3 4 5

3. Poczucie, że jestem wartościowy dla 
innych 1 2 3 4 5

4. Poczucie dumy z siebie 1 2 3 4 5

5. Poczucie, że realizuję moje cele 1 2 3 4 5

6. Nadzieja 1 2 3 4 5

7. Poczucie, że moje przyszłe powodzenie 
zależy ode mnie 1 2 3 4 5

8. Świadomość tego, co jest dla mnie ważne 1 2 3 4 5

9. Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

10. Poczucie humoru 1 2 3 4 5

11. Poczucie, że moje życie jest spokojne 1 2 3 4 5

12. Poczucie, że mam kontrolę nad swoim 
życiem 1 2 3 4 5

13. Umiejętność dobrego porozumiewania 
się 1 2 3 4 5

14. Umiejętności organizacyjne 1 2 3 4 5

15. Poczucie zaangażowania w rozwiązywa-
nie problemów społecznych 1 2 3 4 5

16. Samodyscyplina 1 2 3 4 5

17. Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5

18. Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

19. Poczucie, że moje życie ma sens/cel 1 2 3 4 5

20. Przyjaciele, na których zawsze mogę 
liczyć 1 2 3 4 5

21. Udane kontakty z ojcem 1 2 3 4 5

22. Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5
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Oceń, jakie znaczenie mają dla 
Ciebie wymienione poniżej osoby/
przeżycia/zasoby:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym stopniu

23. Bliskość z jedną lub wieloma osobami 
z mojej rodziny 1 2 3 4 5

24. Dobre relacje z matką 1 2 3 4 5

25. Odpowiednie kontakty z rówieśnikami 1 2 3 4 5

26. Poczucie bliskości z rodzeństwem 1 2 3 4 5

27. Pełnienie roli przywódcy 1 2 3 4 5

28. Uznanie dla moich osiągnięć 1 2 3 4 5

29. Zrozumienie ze strony nauczycieli, 
wychowawców 1 2 3 4 5

30. Wsparcie ze strony nauczycieli, wycho-
wawców 1 2 3 4 5

31. Towarzystwo 1 2 3 4 5

32. Przejawy pozytywnych uczuć od innych 1 2 3 4 5

33. Ludzie, od których mogę się uczyć 1 2 3 4 5

34. Pomoc w nauce 1 2 3 4 5

35. Możliwość działania w wolontariacie 1 2 3 4 5

36. Pomoc w realizowaniu zadań w domu 1 2 3 4 5

37. Lojalność przyjaciół 1 2 3 4 5

38. Przynależność do organizacji, w któ-
rych mogę dzielić z innymi moje 
zainteresowania

1 2 3 4 5

39. Pomoc w wyborze zawodu 1 2 3 4 5

40. Wystarczający czas na sen 1 2 3 4 5

41. Czas wolny 1 2 3 4 5

42. Czas na naukę 1 2 3 4 5

43. Dzielenie czasu z tymi, których kocham 1 2 3 4 5

44. Siły witalne/ wytrzymałość 1 2 3 4 5

45. Odpowiednie odżywianie się 1 2 3 4 5

46. Siła do zrealizowania podjętych zadań 1 2 3 4 5

47. Rozwijanie się poprzez edukację lub 
doskonalenie zawodowe 1 2 3 4 5

48. Sprawność fizyczna 1 2 3 4 5

49. Sprawność intelektualna 1 2 3 4 5

50. Sprzęt, książki potrzebne do nauki 1 2 3 4 5

51. Wyposażenie potrzebne w domu 1 2 3 4 5

52. Mieszkanie, które odpowiada Twoim 
potrzebom 1 2 3 4 5

53. Posiadanie kieszonkowego 1 2 3 4 5

54. Środki na uprawianie sportu 1 2 3 4 5
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Oceń, jakie znaczenie mają dla 
Ciebie wymienione poniżej osoby/
przeżycia/zasoby:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym stopniu

55. Pieniądze na przyjemności 1 2 3 4 5

56. Oszczędności lub pieniądze na nieprze-
widziane wydarzenia 1 2 3 4 5

57. Odpowiednie zabezpieczenie finansowe 1 2 3 4 5

58. Pieniądze na rozwój osobisty i samodo-
skonalenie 1 2 3 4 5

Oceń, w jakim stopniu 
wymienione poniżej zasoby 
„zwiększyły” się u Ciebie 
w ostatnim roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo dużym
stopniu

1. Poczucie, że wiedzie mi się 1 2 3 4 5

2. Umiejętność kontrolowania 
własnych emocji 1 2 3 4 5

3. Poczucie, że jestem wartościowy 
dla innych 1 2 3 4 5

4. Poczucie dumy z siebie 1 2 3 4 5

5. Poczucie, że realizuję moje cele 1 2 3 4 5

6. Nadzieja 1 2 3 4 5

7. Poczucie, że moje przyszłe po-
wodzenie zależy ode mnie 1 2 3 4 5

8. Świadomość tego, co jest dla 
mnie ważne 1 2 3 4 5

9. Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

10. Poczucie humoru 1 2 3 4 5

11. Poczucie, że moje życie jest 
spokojne 1 2 3 4 5

12. Poczucie, że mam kontrolę 
nad swoim życiem 1 2 3 4 5

13. Umiejętność dobrego porozu-
miewania się 1 2 3 4 5

14. Umiejętności organizacyjne 1 2 3 4 5

15. Poczucie zaangażowania 
w rozwiązywanie problemów 
społecznych

1 2 3 4 5

16. Samodyscyplina 1 2 3 4 5

17. Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5

18. Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

19. Poczucie, że moje życie ma 
sens/cel 1 2 3 4 5
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Oceń, w jakim stopniu 
wymienione poniżej zasoby 
„zwiększyły” się u Ciebie 
w ostatnim roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo dużym
stopniu

20. Przyjaciele, na których zawsze 
mogę liczyć 1 2 3 4 5

21. Udane kontakty z ojcem 1 2 3 4 5

22. Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

23. Bliskość z jedną lub wieloma 
osobami z mojej rodziny 1 2 3 4 5

24. Dobre relacje z matką 1 2 3 4 5

25. Odpowiednie kontakty z ró-
wieśnikami 1 2 3 4 5

26. Poczucie bliskości z rodzeń-
stwem 1 2 3 4 5

27. Pełnienie roli przywódcy 1 2 3 4 5

28. Uznanie dla moich osiągnięć 1 2 3 4 5

29. Zrozumienie ze strony nauczy-
cieli, wychowawców 1 2 3 4 5

30. Wsparcie ze strony nauczycie-
li, wychowawców 1 2 3 4 5

31. Towarzystwo 1 2 3 4 5

32. Przejawy pozytywnych uczuć 
od innych 1 2 3 4 5

33. Ludzie, od których mogę się 
uczyć 1 2 3 4 5

34. Pomoc w nauce 1 2 3 4 5

35. Możliwość działania w wolon-
tariacie 1 2 3 4 5

36. Pomoc w realizowaniu zadań 
w domu 1 2 3 4 5

37. Lojalność przyjaciół 1 2 3 4 5

38. Przynależność do organizacji, 
w których mogę dzielić z inny-
mi moje zainteresowania

1 2 3 4 5

39. Pomoc w wyborze zawodu 1 2 3 4 5

40. Wystarczający czas na sen 1 2 3 4 5

41. Czas wolny 1 2 3 4 5

42. Czas na naukę 1 2 3 4 5

43. Dzielenie czasu z tymi, któ-
rych kocham 1 2 3 4 5

44. Siły witalne/ wytrzymałość 1 2 3 4 5

45. Odpowiednie odżywianie się 1 2 3 4 5

46. Siła do zrealizowania podję-
tych zadań 1 2 3 4 5
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Oceń, w jakim stopniu 
wymienione poniżej zasoby 
„zwiększyły” się u Ciebie 
w ostatnim roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo dużym
stopniu

47. Rozwijanie się poprzez 
edukację lub doskonalenie 
zawodowe

1 2 3 4 5

48. Sprawność fizyczna 1 2 3 4 5

49. Sprawność intelektualna 1 2 3 4 5

50. Sprzęt, książki potrzebne do 
nauki 1 2 3 4 5

51. Wyposażenie potrzebne 
w domu 1 2 3 4 5

52. Mieszkanie, które odpowiada 
Twoim potrzebom 1 2 3 4 5

53. Posiadanie kieszonkowego 1 2 3 4 5

54. Środki na uprawianie sportu 1 2 3 4 5

55. Pieniądze na przyjemności 1 2 3 4 5

56. Oszczędności lub pieniądze na 
nieprzewidziane wydarzenia 1 2 3 4 5

57. Odpowiednie zabezpieczenie 
finansowe 1 2 3 4 5

58. Pieniądze na rozwój osobisty 
i samodoskonalenie 1 2 3 4 5

Oceń,
w jakim stopniu wymienione 
poniżej zasoby „zmniejszyły” się 
u Ciebie w ostatnim roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

1. Poczucie, że wiedzie mi się 1 2 3 4 5

2. Umiejętność kontrolowania własnych 
emocji 1 2 3 4 5

3. Poczucie, że jestem wartościowy dla 
innych 1 2 3 4 5

4. Poczucie dumy z siebie 1 2 3 4 5

5. Poczucie, że realizuję moje cele 1 2 3 4 5

6. Nadzieja 1 2 3 4 5

7. Poczucie, że moje przyszłe powodze-
nie zależy ode mnie 1 2 3 4 5

8. Świadomość tego, co jest dla mnie 
ważne 1 2 3 4 5

9. Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

10. Poczucie humoru 1 2 3 4 5

11. Poczucie, że moje życie jest spokojne 1 2 3 4 5

12. Poczucie, że mam kontrolę nad 
swoim życiem 1 2 3 4 5
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Oceń, w jakim stopniu wymienione 
poniżej zasoby „zwiększyły” się 
u Ciebie w ostatnim roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

13. Umiejętność dobrego porozumie-
wania się 1 2 3 4 5

14. Umiejętności organizacyjne 1 2 3 4 5

15. Poczucie zaangażowania w rozwią-
zywanie problemów społecznych 1 2 3 4 5

16. Samodyscyplina 1 2 3 4 5

17. Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5

18. Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

19. Poczucie, że moje życie ma sens/cel 1 2 3 4 5

20. Przyjaciele, na których zawsze mogę 
liczyć 1 2 3 4 5

21. Udane kontakty z ojcem 1 2 3 4 5

22. Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

23. Bliskość z jedną lub wieloma osoba-
mi z mojej rodziny 1 2 3 4 5

24. Dobre relacje z matką 1 2 3 4 5

25. Odpowiednie kontakty z rówieśni-
kami 1 2 3 4 5

26. Poczucie bliskości z rodzeństwem 1 2 3 4 5

27. Pełnienie roli przywódcy 1 2 3 4 5

28. Uznanie dla moich osiągnięć 1 2 3 4 5

29. Zrozumienie ze strony nauczycieli, 
wychowawców 1 2 3 4 5

30. Wsparcie ze strony nauczycieli, 
wychowawców 1 2 3 4 5

31. Towarzystwo 1 2 3 4 5

32. Przejawy pozytywnych uczuć od 
innych 1 2 3 4 5

33. Ludzie, od których mogę się uczyć 1 2 3 4 5

34. Pomoc w nauce 1 2 3 4 5

35. Możliwość działania w wolontariacie 1 2 3 4 5

36. Pomoc w realizowaniu zadań 
w domu 1 2 3 4 5

37. Lojalność przyjaciół 1 2 3 4 5

38. Przynależność do organizacji, w któ-
rych mogę dzielić z innymi moje 
zainteresowania

1 2 3 4 5

39. Pomoc w wyborze zawodu 1 2 3 4 5

40. Wystarczający czas na sen 1 2 3 4 5

41. Czas wolny 1 2 3 4 5

42. Czas na naukę 1 2 3 4 5



MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI 75

Oceń, w jakim stopniu wymienione 
poniżej zasoby „zwiększyły” się 
u Ciebie w ostatnim roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

43. Dzielenie czasu z tymi, których 
kocham 1 2 3 4 5

44. Siły witalne/ wytrzymałość 1 2 3 4 5

45. Odpowiednie odżywianie się 1 2 3 4 5

46. Siła do zrealizowania podjętych 
zadań 1 2 3 4 5

47. Rozwijanie się poprzez edukację lub 
doskonalenie zawodowe 1 2 3 4 5

48. Sprawność fizyczna 1 2 3 4 5

49. Sprawność intelektualna 1 2 3 4 5

50. Sprzęt, książki potrzebne do nauki 1 2 3 4 5

51. Wyposażenie potrzebne w domu 1 2 3 4 5

52. Mieszkanie, które odpowiada Two-
im potrzebom 1 2 3 4 5

53. Posiadanie kieszonkowego 1 2 3 4 5

54. Środki na uprawianie sportu 1 2 3 4 5

55. Pieniądze na przyjemności 1 2 3 4 5

56. Oszczędności lub pieniądze na 
nieprzewidziane wydarzenia 1 2 3 4 5

57. Odpowiednie zabezpieczenie finan-
sowe 1 2 3 4 5

58. Pieniądze na rozwój osobisty i sa-
modoskonalenie 1 2 3 4 5

8. 4. Charakterystyka badanych osób 

W  badaniu ewaluacyjnym brało udział 200 odbiorców IPI1. Ich krótki opis ze względu na występowanie 
obiektywnych czynników wykluczenia społecznego, płeć, miejsce zamieszkania oraz typ szkoły, do której 
uczęszczają został zaprezentowany poniżej. 

Charakterystyka odbiorców programu IPI1 ze względu na obiektywne czynniki ryzyka wykluczenia 
społecznego. Młodzież zakwalifikowana do udziału w  testowaniu jako odbiorcy programów wczesnej 
interwencji socjalnej charakteryzowała się następującymi zachowaniami decydującymi o podwyższonym lub 
wysokim ryzyku wykluczenia społecznego (Kamiński. Raport ewaluacyjny; Chwaszcz. Raport z testowania) :

 ¢ 14% przejawiało zachowania sprzeczne z normami prawnymi 
 ¢ od 5 do 7% badanych było zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnego. 

Na podstawie wymienionych przesłanek można stwierdzić, że odbiorcy biorący udział w testowaniu programów 
w ramach IPI1 stanowili grupę docelową oddziaływań profilaktyki selektywnej – wczesnej interwencji socjalnej. 
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Charakterystyka odbiorców pod względem płci. W  populacji, na której przeprowadzono testowanie 
skuteczności programów IPI dominowali chłopcy (62%) w stosunku do dziewcząt (38%) . Trafność doboru 
wynika z faktu, że zachowania ryzykowne są częstsze w populacji chłopców niż dziewcząt (Chwaszcz. Raport 
z testowania programów IPI) . 

Charakterystyka odbiorców pod względem miejsca zamieszkania. W grupie odbiorców znalazło się 48,9% 
osób zamieszkujących w Lublinie (dużym mieście) , 41,3% – na wsi oraz 9,8% zamieszkujących w małych 
miastach ((Kamiński. Raport ewaluacyjny; Chwaszcz. Raport z testowania) . 

Charakterystyka odbiorców pod względem uczęszczania do określonego typu szkoły. W  testowaniu 
brali udział przede wszystkim licealiści, gimnazjaliści (uczniowie trzecich klas) oraz osoby uczęszczające 
do technikum. Młodzież gimnazjalna klas trzecich oraz osoby uczęszczające do szkół średnich mieszczą się 
w przedziale 15-19 lat. Warto również podkreślić, że młodzież w tym wieku jest najbardziej narażona na rozwój 
zachowań dewiacyjnych (Kamiński. Raport ewaluacyjny; Chwaszcz. Raport z testowania) . 

8. 5. Wyniki badań ewaluacyjnych
Zmiany zachodzące we wskaźnikach skuteczności realizowanych programów wczesnej interwencji socjalnej 
w  ramach IPI1. Wskaźniki odnoszą się do 13 czynników ochraniających młodzież przed marginalizacją 
społeczną z  powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w  rodzinie z  problem 
alkoholowym. Zmiany we wskaźnikach skuteczności oddziaływań w ramach IPI zostały zaprezentowane na 
podstawie Raportu z testowania opracowanego przez J.  Chwascz i Raportu ewaluacyjnego, który został napisany 
przez J.  Kamińskiego. 

Wskaźnik 1. : Poziom poczucia własnej skuteczności 
 ¢ Udział w testowanych programach doprowadził u odbiorców do wzrostu poczucia własnej skuteczności. 
 ¢ Poczucie własnej skuteczności wzrosło u odbiorców – zmienna ta osiągnęła najwyższy wskaźnik bezpośred-

nio po testowaniu. W badaniu odroczonym uległo obniżeniu, co może być związane z:
 � związane jest z zaprzestaniem oddziaływań pozytywnych 
 � początkiem roku szkolnego i dominującym komponentem pracy na stracie 

Wskaźnik 2. : Dystrybucja zasobów podmiotowych 
 ¢ Zysk i utrata zasobów podmiotowych nie uległy zmianie. 
 ¢ W kolejnych badaniach nie zanotowano zmiany w zakresie dystrybucji zasobami podmiotowymi – zy-

skiem i utratą – przez młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Brak zmian w zarządzaniu (pozyski-
waniu/utracie) zasobami strategicznymi może wynikać ze zbyt krótkiego okresu uczestnictwa w programie 
wczesnej interwencji socjalnej. 

Wskaźnik 3: Dystrybucja zasobów stanu 
 ¢ Zysk i utrata zasobów stanu nie uległy zmianie. 
 ¢ W wyniku testowania nie zanotowano zmiany w zakresie dystrybucji zasobami stanu przez młodzież. Brak 

zmian w zarządzaniu zasobami może wynikać ze zbyt krótkiego okresu testowania. 
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Wskaźnik 4: Dystrybucja zasobów energetycznych 

 ¢ Zysk i utrata zasobów energetycznych nie uległy zmianie. 
 ¢ W wyniku testowania nie zanotowano zmiany w zakresie dystrybucji zasobami energii przez młodzież za-

grożoną wykluczeniem społecznym. Brak zmian w zarządzaniu zasobami może wynikać ze zbyt krótkiego 
okresu testowania. 

Wskaźnik 5: nasilenie konstruktywnej strategii zaradczej – współpracy społecznej
 ¢ W wyniku udziału w projekcie IPI1 wzrosło u odbiorców posługiwanie się strategią „współpraca społecz-

na”, przy czym przy tym wskaźniku można zauważyć występowanie utrwalonego efektu. 
 ¢ Większe nasilenie posługiwania się przez młodzież strategią zaradczą „współpraca społeczna” świadczy 

o zaistnieniu ważnych zmian w jej aktywności: o proaktywnym nastawieniu na cel, reaktywnym działaniu 
i umiejętności współpracy. Kompetencje te warunkują większe prawdopodobieństwo sukcesu szkolnego, 
społecznego i zawodowego. 

Wskaźnik 6: nasilenie konstruktywnej strategii zaradczej – działań asertywnych
 ¢ Wzrosła częstotliwość posługiwania się przez młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym działaniami 

asertywnymi bezpośrednio po testowaniu. Nie uzyskano jednak efektu utrwalonego, ponieważ w trzecim 
badaniu nie utrzymał się wyższy wskaźnik. 

 ¢ Wzrost asertywności wśród badanych odbiorców bezpośrednio po zakończeniu realizacji programów 
wczesnej interwencji socjalnej może świadczyć o wzroście przystosowania na poziomie osobistym i spo-
łecznym. 

Wskaźnik 7: nasilenie konstruktywnej strategii zaradczej – poszukiwanie wsparcia społecznego
 ¢ Wskaźnik wykazuje zmiany w kierunku pozytywnym. Poszukiwanie wsparcia społecznego zwiększyło się 

w badaniu odroczonym. 
 ¢ Poszukiwanie wsparcia społecznego w sytuacji trudnej świadczy o „dojrzałości” radzenia sobie, poszuki-

waniu nowych rozwiązań oraz z  przyjęciem autorytetu innej osoby. Stosowanie strategii poszukiwanie 
wsparcia wiąże się jednocześnie z obniżeniem/eliminowaniem z  repertuaru zachowań strategii destruk-
cyjnych – m. in. związanych z  używaniem środków psychoaktywnych, działaniami agresywnymi i/lub 
zachowaniami antyspołecznymi. 

Wskaźnik 8: nasilenie konstruktywnej strategii zaradczej – działań przemyślanych
 ¢ Analizowany wskaźnik wykazuje zmiany w pożądanym kierunku, lecz trzy pomiary zmiennej nie osiągają 

różnic istotnych statystycznie. Można powiedzieć, że dopiero zainicjowane zostały zmiany w kierunku 
pożądanym. 

 ¢ Nasilenie strategii działania przemyślane wiąże się z pozytywnymi zmianami adaptacyjnymi młodzieży. 
Brak istotnych różnic w pomiarach zmiennej. 
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Wskaźnik 9: nasilenie destrukcyjnej strategii zaradczej – działania instynktowne 
 ¢ Wskaźnik nie uległ zmianie podczas testowania. 
 ¢ Badania odbiorców nie wskazują na zmianę natężenia zachowań instynktownych przed i po testowaniu. 

Stałość działań instynktownych może być związana z procesem rozwojowym (zmianami bio-psycho-fizjo-
logicznymi) . Psychologia rozwojowa opisuje okres dorastania jako fazę rozwojową o dużych zaburzeniach 
emocjonalnych. 

Wskaźnik 10: nasilenie destrukcyjnej strategii zaradczej – działania unikowe
 ¢ Posługiwanie się przez młodzież strategiami unikowymi podczas testowania najpierw nieznacznie się obni-

żyło a następnie podwyższyło. Otrzymano wynik niezamierzony. 
 ¢ Posługiwanie się przez młodzież w wieku 15-19 lat strategiami unikowymi jest dość typowe. Grupa mło-

dzieży poddana testowaniu osiągnęła w tym wskaźniku wyniki przeciętne. Podjęte próby obniżenia strate-
gii unikowej podczas testowania nie powiodły się. 

Wskaźnik 11: nasilenie destrukcyjnej strategii zaradczej – działania „nie wprost”
 ¢ Wskaźnik został nieznacznie obniżony. Jednak wyniki w trzech pomiarach nie osiągają różnic istotnych 

statystycznie. 
 ¢ Uczestnictwo odbiorców w programie wczesnej interwencji socjalnej doprowadziło do obniżenia przeja-

wianych przez młodzież działań „nie wprost”, ale nie na poziomie istotnym. Można wnioskować o rozpo-
częciu procesu zmian polegających na zmniejszaniu częstotliwości tego typu postępowania. 

Wskaźnik 12: nasilenie destrukcyjnej strategii zaradczej – działania antyspołeczne
 ¢ Wskaźnik został nieznacznie obniżony, ale bez osiągnięcia różnicy na poziomie istotności statystycznej. 
 ¢ Można wnioskować o rozpoczęciu procesu zmian polegających na zmniejszaniu strategii działań antyspo-

łecznych w zachowaniach młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

Wskaźnik 13: nasilenie destrukcyjnej strategii zaradczej – działania agresywne
 ¢ Wskaźnik nie uległ zmianie pod wpływem uczestnictwa odbiorców w programie wczesnej interwencji 

socjalnej. 
 ¢ Brak zmian w zakresie częstotliwości stosowania zachowań agresywnych może być spowodowany krótkim 

okresem testowania. 

Podsumowując zmiany w  zakresie testowych wskaźników można wysunąć trzy konkluzje. Pierwsza z  nich 
polega na tym, że sześć czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym z  powodu 
używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w  rodzinie z problemem alkoholowym uległo 
wzmocnieniu. Do korzystnych zmian u odbiorców programów wczesnej interwencji socjalnej należy zaliczyć:

1. Wzrost poczucia własnej skuteczności
2. Zwiększenie nasilenia współpracy społecznej (konstruktywnej strategii zaradczej) 
3. Zwiększone natężenie działań asertywnych(konstruktywnej strategii zaradczej) 
4. Wzrost poziomu poszukiwania społecznego wsparcia (konstruktywnej strategii zaradczej) 
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5. Zwiększenie nasilenia działań przemyślanych (konstruktywnej strategii zaradczej) 
6. Zmniejszenie poziomu działań antyspołecznych (destrukcyjnej strategii zaradczej) . 

Wniosek drugi polega na tym, że część czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym – 
sześć wskaźników – nie uległa zmianie pod wpływem uczestnictwa w programie wczesnej interwencji socjalnej. 
Do tej grupy należą:

1. Dystrybucja zasobów podmiotowych
2. Dystrybucja zasobów stanu
3. Dystrybucja zasobów energetycznych
4. Częstotliwość stosowania działań instynktownych (destrukcyjnej strategii zaradczej) 
5. Częstotliwość stosowania działań „nie wprost” (destrukcyjnej strategii zaradczej) 
6. Częstotliwość stosowania działań agresywnych (destrukcyjnej strategii zaradczej) . 

Konkluzja trzecia odnosi się do tego, że jeden czynnik ochraniający młodzież przed wykluczeniem społecznym 
uległ osłabieniu podczas uczestnictwa odbiorców w programie wczesnej interwencji socjalnej. Mianowicie, 
u odbiorców działań prowadzonych w ramach IPI3 stwierdzono zwiększenie częstotliwości stosowania działań 
unikowych (destrukcyjnej strategii zaradczej) . 

8. 6. Rekomendacje wynikające z badań ewaluacyjnych
Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 1. – poziomu poczucia własnej skuteczności: Praca 
z młodzieżą na poziomie wczesnej interwencji socjalnej z wykorzystaniem programów wczesnej interwencji 
socjalnej powodowała u odbiorców istotne zmiany w czynniku poczucie własnej skuteczności. Zatem działania 
w  ramach programu IPI1 skutecznie wzmacniają czynnik ochraniający młodzież przed wykluczeniem 
społecznym w postaci doświadczania własnej skuteczności. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 2. – dystrybucji zasobów podmiotowych: Znaczenie 
oddziaływania programów realizowanych w  ramach IPI1 na kształtowanie korzystnej dystrybucji zasobów 
podmiotowych należy zweryfikować w dłuższym okresie czasu. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 3. – dystrybucji zasobów stanu. Wpływ realizowanych 
działań w  ramach IPI1 na zwiększenie zysków oraz na zmniejszenie strat w  zasobach stanu u  młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym należy badać w dłuższej perspektywie czasowej. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 4. – dystrybucji zasobów energetycznych: Analogicznie 
do uzyskania korzystnej dystrybucji zasobów podmiotowych i zasobów stanu, wpływ uczestnictwa w programach 
wczesnej interwencji socjalnej na formowanie korzystnej dystrybucji zasobów energetycznych powinien być 
wdrażany w dłuższym okresie czasu. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 5. – nasilenia współpracy społecznej (konstruktywnej 
strategii zaradczej) : U odbiorców programów IPI1 nastąpiło istotne zwiększenie częstotliwości radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych poprzez stosowanie skutecznych technik uczenia się, automotywacji, rozpoznawania 
własnych potrzeb edukacyjnych i zawodowych co potwierdza skuteczność realizowanych programów wczesnej 
interwencji socjalnej w analizowanym zakresie. 



80 AZIMUTH VITA

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 6. – nasilenia działań asertywnych (konstruktywnej 
strategii zaradczej) : Uzyskano korzystne zmiany w  analizowanym względzie u  odbiorców programów 
realizowanych w ramach IPI1, ale potrzeba dłuższego okresu oddziaływań pozytywnych do tego, aby utrwalić 
osiągnięty efekt. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 7. – nasilenia poszukiwania wsparcia społecznego 
(konstruktywnej strategii zaradczej) : W repertuarze zachowań przystosowawczych młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym zaczęły dominować strategie pozytywne, w  tym również strategia polegająca na 
poszukiwaniu wsparcia społecznego. Działania prowadzone w  ramach IPI1 okazały się zatem skuteczne 
w zakresie kształtowania tego czynnika ochraniającego młodzież przed marginalizacją. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 8. – działań przemyślanych (konstruktywnej strategii 
zaradczej) : Pod wpływem uczestnictwa w  programie zaznacza się korzystny kierunek zmian w  zakresie 
częstotliwości stosowania działań przemyślanych. W  celu weryfikacji wskaźnika, a  jednocześnie po to, aby 
umocnić czynnik ochraniający młodzież przed wykluczeniem społecznym, należałoby wydłużyć okres 
wdrażania oddziaływań prowadzonych w  ramach wczesnej interwencji socjalnej na zwiększenie nasilenia 
działań przemyślanych. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 9. – nasilenia działań instynktownych (destrukcyjnej 
strategii zaradczej) : Wskaźnik nie ulega zmianom pod wpływem strategii realizowanych w  programach 
wczesnej interwencji socjalnej skierowanej do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Możliwe jest 
to, że wskaźnik polegający na działaniach instynktownych jest nieodpowiedni do badania konstruktywnych 
zmian w zachowaniu w okresie dorastania, dla którego charakterystyczne są wzmożone przemiany o charakterze 
biologicznym, psychicznym i społecznym. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 10. – nasilenia działań unikowych (destrukcyjnej 
strategii zaradczej) : W analizowanym wskaźniku zaistniała niepożądana zmiana. Aby ustalić przyczyny tego 
typy zmiany należy badać w dłuższej perspektywie czasowej związki między strategiami stosowanymi w obrębie 
wczesnej interwencji socjalnej a częstotliwością stosowania działań unikowych. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 11. – nasilenia działań „nie wprost” (destrukcyjnej 
strategii zaradczej) : Zaznacza się tendencja do osłabiania tego rodzaju strategii zaradczej u  odbiorców 
programów IPI1. Jednak wskaźnik ten należałoby monitorować przez dłuższy okres czasu, aby zweryfikować 
istotność zaistniałej zmiany. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 12. – nasilenia działań antyspołecznych (destrukcyjnej 
strategii) : Analogicznie do zamian zachodzących w działaniach „nie wprost”, pod wpływem uczestnictwa 
w programach wczesnej interwencji socjalnej u odbiorców dochodzi do zmniejszenia częstotliwości stosowania 
działań antyspołecznych. Wskaźnik należałoby jednak monitorować w dłuższej perspektywie czasowej po to, 
aby zweryfikować istotność korzystnej zmiany. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 13. – nasilenia działań agresywnych (destrukcyjnej 
strategii zaradczej) : Wskaźnik nie zmienia się w badaniach ewaluacyjnych. Uzyskane wyniki wskazują, że 
związki między uczestnictwem w  programach wczesnej interwencji socjalnej a  częstotliwością stosowania 
działań agresywnych powinny być wdrażane w dłuższej perspektywie czasowej. 
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K9. PRZEWODNIK POTENCJAŁU ROZGŁOSU, PROMOCJI 
I WŁĄCZENIA W GŁÓWNY NURT POLITYKI WRAZ ZE STRATEGIĄ 
UPOWSZECHNIENIA (PUBLICITY AND MAINSTREAMING) 

Odpowiednie informowanie lokalnej społeczności, społeczeństwa, regionu o projekcie jest uzasadnione i ko-
rzystne. Chodzi bowiem o promowanie wartości (drogich każdemu człowiekowi) . Upowszechnianie projektu 
winno przebiegać w kilku etapach:

a. inicjatywa działań prewencyjnych WS młodzieży
b. realizacja projektu z aktywnym włączeniem instytucji i lokalnej społeczności
c. wyniki działań – korzyści dla zainteresowanych beneficjentów oraz dla lokalnej społeczności

Spotkanie zespołu przygotowującego i mającego realizować model prewencji WS są początkowym krokiem 
promocji projektu. Dalsze są następujące: angażowanie kuratora oświaty, organizacji młodzieżowych, poza-
rządowych, kościoła jest ważne dla modelu i te instytucje mogą wiele wnieść przez wspieranie działań, przez 
samą wiedzę o podejmowanych wysiłkach. Za pomocą programów radiowych, TV i prasy należałoby włączać 
gospodarzy gmin, którzy w miarę możliwości mogą włączyć się w realizację modelu i informować inne gminy 
na spotkaniach ich przedstawicieli poświęconych problemom polityki społecznej, pracy a  także na spotka-
niach miast/gmin siostrzanych z UE. Wymiana doświadczeń na poziomie międzynarodowym może być tylko 
z korzyścią dla modelu. Dzielenie się założeniami, praktyką, informacjami zwrotnymi, opiniami społecznymi 
i eksperckimi może służyć, jako podłoże konstruktywnych modyfikacji samego modelu, który musi nadążać za 
zjawiskami z życia młodzieży i możliwościami przeciwdziałania zjawiskom dysfunkcjonalnym i patologicznym. 

Jeżeli niewiele da się mówić o efektach szkolnych w przypadku osób zagrożonych WS, to np. media mogły-
by poświęcić więcej miejsca sprawie pracy, zatrudnienia ich, więzi społecznych, programów gminnych, akcji 
z okazji rocznic, wydarzeń państwowych, spotkań kulturalnych, spotkań z  zaproszonymi przedstawicielami 
sportu, kultury i nauki. Za wskazane uważam np. wywiady (raporty) z beneficjentami programu, aby podzielili 
się swoimi doświadczeniami. W ten sposób można zaszczepić ideę „azymut vita” młodzieży niezagrożonej WS 
a potrzebującej dla swego rozwoju takich modeli wychowawczych. 

Nic nie stoi na przeszkodzie a wręcz wartościowe byłoby nagłośnienie tego modelu na obszarze kraju via pro-
gramy TV dla młodzieży. 
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K10.  PRAKTYCZNY PRZEWODNIK OKREŚLAJĄCY ZASTOSOWANIE, 
SPOSÓB WDRAŻANIA I STOSOWANIA PROGRAMU 
(SUCCESS AND USAGE) 

Na poziomie gminy zorganizowanie Centrum Osobistego Rozwoju, jako nieinstytucjonalna grupa będzie 
zmaterializowaniem modelu wczesnej interwencji. Musi być osoba (osoby) , która przedstawi gospodarzom 
gminy model, czyli założenia, określi grupę beneficjentów, korzyści dla gminnej społeczności, strukturę zespo-
łu wykonawczego, potrzeby lokalowe, materiałowe i finansowe do zaakceptowania i ujęcie projektu w ramy 
finansowe oraz w opiekę z nadzorem wykonania. Na tym etapie następuje ukształtowanie zespołu doradczo – 
wykonawczego, czyli psycholog, pedagog, renciści, wolontariusze. Jeżeli chodzi o wolontariuszy, to głównym 
terenem ich werbunku są studenci różnych kierunków, dla potrzeb pomocy z przedmiotów szkolnych oraz 
studenci starszych lat psychologii i pedagogiki, jako doradcy w strategii Azymut Vita. Po odpowiednim prze-
szkoleniu mogą pełnić role doradców (coachów) . 

Drugim krokiem jest identyfikacja i wybór grupy beneficjentów we współpracy ze szkołą i rodzicami uczniów. 

Kolejna faza rozciągnięta w czasie, to realizacja modelu za pomocą przedstawionych działań, rozwiązań, zadań 
i spotkań. Specyfika środowiska danego ucznia będzie wymaga plastyczności w oszukiwaniu odpowiedniego 
podejścia. 

W fazach ewaluacji będzie można ocenić wyniki modelu, podzielić się nimi na spotkaniach, wywiadówkach, 
w mediach i notach kierowanych do odpowiednich instytucji. Zmiany zaszłe u beneficjentów będą też zauwa-
żalne przez członków danej społeczności lokalnej, a najbardziej doceniają je sami beneficjenci. 

Poniżej prezentujemy praktyczny podręcznik dla realizatorów programu AZIMUTH VITA. Jest to program 
informacyjno-edukacyjny dla młodzieży z  trudnościami edukacyjnymi przedwcześnie opuszczającej system 
edukacji, złożony z trzech komplementarnych modułów:

 ¢ moduł I. Wiem i potrafię czyli jak skutecznie się uczyć?
 ¢ moduł II. Chcę i działam czyli o motywacji do nauki szkolnej?
 ¢ moduł III. Osiągam sukcesy czyli o roli zainteresowań zawodowych?

Każdy z modułów może być realizowany w szkołach i/lub placówkach wychowawczych. Zaletą programu jest 
to, że poszczególne moduły – bloki tematyczne mogą stanowić odrębne całości realizowane w  jednym lub 
w kilku semestrach nauki szkolnej. Także ich czas realizacji może być dostosowany do potrzeb i możliwości 
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edukacyjnych beneficjentów, jednak nie może być krótszy niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego bloku. Łączny 
czas realizacji programu to 60 godzin zajęć edukacyjnych o charakterze treningu umiejętności. Realizatorami 
programu powinni być specjalnie przygotowani osoby. 



PODRĘCZNIK DLA REALIZATORÓW

PROGRAM INFORMACYJNO-EDUKACYJNY

dla młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i przedwcześnie

opuszczającej system edukacji

Azimuth Vita
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CZĘŚĆ I.  
WIEM I POTRAFIĘ CZYLI JAK SKUTECZNIE SIĘ UCZYĆ?

WSTĘP
Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, mamy szeroki wachlarz możliwości zarówno nauki jak i pracy. Reforma 
systemu edukacji nakłada na szkolnictwo obowiązek stosowania takich form i  metod, które pozwolą na 
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niedostosowanej społecznie oraz rozbudzanie ambicji uczniów 
do kształcenia. Zmiana mentalności jest to jednak proces długotrwały, ale warto podejmować wezwania 
i zaszczepić je młodemu pokoleniu. 

Katie Chernoff tak pięknie powiedziała „wyobraźmy sobie jak cicho byłoby w  lesie gdyby śpiewały tylko 
najzdolniejsze ptaki?”(R. W. Sparks, 1994) . Miała rację, nie każdy ma zdolności, ale może on nabyć umiejętności 
w procesie uczenia. 

Przedstawiony, w  ramach projektu program informacyjno-edukacyjny na celu podnoszenie aspiracji 
edukacyjnych i inspirowanie do nauki celem przezwyciężenia trudności w nauce. Jest kierowany do młodzieży 
niedostosowanej społecznie, przedwcześnie wypadającej z systemu edukacji. 

Jego konstrukcja zakłada możliwość uzupełnienia go stosownie do wynikających potrzeb. Możliwe jest też 
elastyczne dostosowanie do pracy i rodzaju zaangażowania rodziców, kuratorów i nauczycieli. 

WSTĘPNA IDENTYFIKACJA PROBLEMU
W  oparciu o  obserwację zachowań młodzieży niedostosowanej społecznie i  analizę ich karier szkolnych 
wyodrębniono następujące problemy, które są objawami świadczącymi o problemach szkolnych. Uczniowie ci 
nie odrabiają pracy domowej, mają obojętny stosunek do nauki – niski poziom aspiracji uczniów, nie czytają 
lektur szkolnych, wagarują, unikają zajęć szkolnych nie biorą udziału w życiu klasy i szkoły. Istotny jest także 
pomocy ze strony rodziców (dyscyplina, motywowanie, poziom wspierania, aspiracji) . 

Warto postawić pytanie, dlaczego często zdolni uczniowie nie odrabiają pracy domowej co powoduje, że 
mają obojętny stosunek do nauki – niski poziom aspiracji, nie dbają o  estetykę zeszytów i  podręczników, 
nie czytają książek, wagarują – zaiste jest to sposób manifestowania solidarności z  rówieśnikami w  celu 
pozyskania przynależności do tej grupy, ponadto są to działania ukierunkowane na redukcje lęku, frustracji 
obaw związanych z niepowodzeniami szkolnymi. 

Rodzice tych uczniów nie wspierają też swoich dzieci, być może nie potrafią, nie posiadają takich wiadomości 
i umiejętności w dyscyplinowaniu, motywowaniu, wspieraniu. 
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Poniżej dokonano szczegółowej analizy czynników niszczących i sprzyjających, związanych zarówno z jednostką, 
jak i  z  rodziną, z  grupa rówieśniczą, szkołą oraz z  lokalną społecznością, które mają wpływ na trudności 
edukacyjne i załamywanie się karier szkolnych młodych ludzi. 

FORMY 
ODDZIAŁYWAŃ

CZYNNIKI NISZCZĄCE 
(SPRZYJAJĄCE DYSFUNKCJI) CZYNIKI SPRZYJAJĄCE (SPRZYJAJĄCE ZDROWIU) 

ZDROWIE 
FIZYCZNE

 ¢ niewłaściwe odżywianie
 ¢ otyłość
 ¢ niedowaga
 ¢ złe nawyki wyniesione z domu
 ¢ brak warunków do nauki
 ¢ zmęczenie (większe obcowanie 

w wirtualnym świecie

 ¢ zapewnienie podstawowych potrzeb
 ¢ zamiłowanie do sportu

ZDROWIE 
PSYCHICZNE

 ¢ brak znajomości technik skutecz-
nego uczenia się

 ¢ nieadekwatne reakcje, emocje do 
wieku – uczniowie wolą zaba-
wę niż naukę (brak motywacji 
zadaniowej) 

 ¢ brak odpowiedzialności
 ¢ pesymizm życia – nastawienie 

wyniesione z domu
 ¢ nadopiekuńczość rodziców
 ¢ błędy wychowawcze
 ¢ brak zainteresowań
 ¢ dysleksja – etykietowanie spo-

łeczne

 ¢ znajomość technik uczenia się np. kinezjologia 
edukacyjna i ćwiczenia z zakresu gimnastyki móz-
gu, mnemotechniki

 ¢ odpowiednie podejście nauczyciela (nauczyciel 
który motywuje sam musi być zmotywowany) 

 ¢ zachowanie nauczyciela zapewniające potrzeby 
dzieci np. poczucie bezpieczeństwa poprzez wyra-
żanie ciepłych uczuć

 ¢ ocena wspierająca ucznia:
 ) chwalenie ucznia;
 ) mówienie życzliwie, spokojnie;
 )  zauważanie i docenianie wysiłku wkładanego 
w przygotowanie się do zajęć;

 ) branie pod uwagę możliwości ucznia;
 ) ocenianie pracy a nie ucznia;
 ) zauważanie drobiazgów;
 ) wzmacnianie, zachęcanie, wspieranie psychicz-

ne;
 ) ocenianie różnych form aktywności;
 ) konsekwencja,

 ¢ skupianie uwagi uczniów na tych aspektach pracy, 
które są dla nich interesujące, dotyczą ich aktual-
nych potrzeb

 ¢ uruchomić instynkt eksploracji, uruchomić cieka-
wość uczniów

 ¢ stosowanie systemu kar i nagród zgodnie z WSO
 ¢ wprowadzanie na zajęciach elementów rywalizacji; 

zachęcanie do większego wysiłku
 ¢ zainteresowania, hobby
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ZDROWIE 
SPOŁECZNE

 ¢
 ¢ norma rówieśnicza – grupowa 

(po co będziesz się uczył?) 
 ¢ wpływ negatywnych wzorców 

społecznych w tym rodzinnych
 ¢ patologie, alkoholizm itp. 
 ¢ brak perspektyw społecznych
 ¢ niski poziom wykształcenia rodzi-

ców
 ¢ niewłaściwe motywowanie dzieci 

przez rodziców

 ¢ prawidłowe relacje w grupie – przynależność do 
grupy motywuje sprzyjające środowisko społeczne

 ¢ współuczestniczenie motywuje – pedagogizacja 
rodziców – mobilizowanie domu rodzinnego do 
utrwalania nabywanych wiadomości i umiejętno-
ści przez dzieci

 ¢ pozytywne wzorce społeczne
 ¢ dostępność materiałów

ZDROWIE 
OSOBISTE

 ¢ niska samoocena
 ¢ trudności w wartościowaniu
 ¢ brak celu w życiu
 ¢ bierność zadaniowa – lenistwo
 ¢ niewiedza na swój temat (brak 

samowiedzy) 

 ¢ dobre wyniki w nauce
 ¢ dostosowanie wymagań do możliwości umoż-

liwiających poznanie własnej osoby i uczących 
samoakceptacji, zwiększających poczucie własnej 
wartości oraz wiary w siebie i swoje możliwości

 ¢ podkreślenie mocnych stron uczniów

Identyfikacja trudności ukazała problem: braku motywacji edukacyjnych uczniów i wynikające z tego trudności 
w nauce. 

PODSTAWY TEORETYCZNE PROGRAMU
Wyżej wymienione zachowania problemowe oscylują głównie w  kategorii czynników poznawczo/
emocjonalnych (negatywne postawy wobec szkoły, niski rozwój poznawczy oraz niskie aspiracje w zakresie 
poziomu wykształcenia) (Z. Gaś, 2004 a) . 

Koncepcją, która stanowi bazę źródłową dla prezentowanego programu wczesnej interwencji jest podejście 
teoretyczne behawioralno–poznawcze – „przyjmujące, iż zarówno pojawienie się dysfunkcji, jak i eliminowanie 
zaburzeń dokonuje się w oparciu o prawidłowości rządzące procesem uczenia się i nabywania nowych zachowań” 
(Z. Gaś, 2004 b) . 

Koncepcja poznawcza wyjaśnia, iż „w toku życia człowiek przyjmuje, przechowuje, interpretuje, tworzy i przekazuje 
za pomocą języka informacje i nadaje im pewną wartość (znaczenie, sens) (...) Pewne zdarzenia staja się wartościowe 
w toku uczenia się; dzięki oddziaływaniom rodziny, szkoły, środków masowego przekazu czy propagandy i dzięki 
samodzielnej „wartościotwórczej”, człowiek kształtuje idiosynkratyczny system wartości, który może ulegać zmianie 
pod wpływem nowych okoliczności” (...) System indywidualnych wartości pełni ważne funkcje w życiu jednostki. 
Pozwala zdobyć orientację w świecie zewnętrznym i w świecie wewnętrznym. Pozwala odróżnić rzeczy dobre od 
złych, rzeczy cenne od zagrażających. Indywidualne wartości są niezbędne dla zrozumienia rzeczywistości i  dla 
racjonalnego w niej działania. Wyznaczają one drogę w życiu” (J. Kozielecki, 1998) . 

„Wartości odgrywają istotna role w rozwoju człowieka. Wywierają ważny wpływ na świadomy wybór celów 
i dążeń, ukierunkowują sposób postępowania ludzi. To, jakie wartości jednostka uznaje, nie jest kwestią wyłącznie 
jej wyboru, lecz jest częściowo uzależnione od wielu czynników kulturowych, społecznych, osobowościowych 
i sytuacyjnych” (patrz: Kwaśniewska w: M. Łobocki, 1998) . 
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Warto zwrócić też uwagę na „poznawcze modele motywacji, które zawierają pojęcie wzmocnienia, ale efekty 
wzmocnień ujmują przez pryzmat uczniowskich procesów poznawczych. Innymi słowy, stopień zaangażowania 
pod wpływem motywacyjnej siły wzmocnienia zależy od tego, jaka wartość dane wzmocnienie przedstawia 
dla uczniów, jak dalece są przekonani, ze po ich wykonaniu zadania otrzymają wzmocnienie, od wiary, że 
potrafią wykonać zadanie z powodzeniem, i przekonania, że wzmocnienie warte jest poświęconego czasu, pracy 
i rezygnacji na jego rzecz z innych zajęć” (J. Brophy, 2002) . 

W celu wyjaśnienia podstaw teoretycznych należy rozpatrzyć trzy zagadnienia:

I. uczenie się 
II. motywację uczenia się 
III. techniki skutecznego uczenia się. 

I.  DEFINICJA UCZENIA SIĘ
Uczenie się – jedno z podstawowych pojęć psychologii –„ to proces zdobywania wiadomości, nawyków spraw-
ności, prowadzący do stałych zmian w zachowaniu. Uczenie można rozpatrywać jako czynność lub jako proces: 
czynność – wtedy gdy chcemy sobie coś przyswoić np. wiersz; proces – to układy czynności (http://pl. wikipe-
dia. org/wiki/Uczenie_si%C4%99) . 

Powszechnie przyjmowana definicja określa:

„uczenie się jako proces, poprzez który, na skutek doświadczenia, zachodzą względnie trwałe zmiany w poten-
cjale zachowaniowym” (J.  R.  Anderson, 1998) . 

Przyjrzyjmy się dokładniej definicji:

„Uczenie się uwarunkowane jest wieloma czynnikami. W zależności od wieku człowieka zmienia się poziom 
dojrzałości układu nerwowego liczba komórek nerwowych. Istnieje korelacja między poziomem inteligencji 
a wynikami uczenia się, zwłaszcza gdy istotna jest logiczność i pamięć werbalna. Posiadana wiedza również 
decyduje o tym , jakie treści i w jaki sposób włączyć do systemu struktur poznawczych – szybciej uczymy się 
materiału ze znanej nam dziedziny” (M.  Samujło (w) red. T. Sokołowska – Dzioba, 2002) . 
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„Proces uczenia się posiada pewne cechy, przyczyny, skutki i przedmiot, poniższe ujęcie przedstawia szczegółowo 
owe elementy” (Cz. Kupisiewicz, 1996) . 

koordynator
psycholog/
pedagog

Proces – uczenie się 
na ogół odnosi się do 

procesu zmiany

Proces – uczenie się 
na ogół odnosi się do 

procesu zmiany

Proces – uczenie się 
na ogół odnosi się do 

procesu zmiany

Proces – uczenie się 
na ogół odnosi się do 

procesu zmiany

Dośwaidczenie- 
nasz potencjał 
zachowaniowy 

zmienia się wraz z 
naszymrozwojem.
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Tabela nr 1 Cechy, przyczyny, skutki i przedmiot procesu uczenia się (Cz. Kupisiewicz, 1996) 

Proces uczenia się

Cechy Planowość, systematyczność (w przypadku uczenia się okazjonalnego, przypadkowego, cechy 
te nie występują) , aktywność uczącego się podmiotu, „ukierunkowane na wynik”. 

Przyczyny Dostatecznie silne motywy, np. chęć zaspokojenia określonych potrzeb poznawczych, wyko-
nania tego lub innego zadania itp. 

Skutki Nabycie się przez uczący się podmiot pewnych wiadomości, umiejętności i nawyków jako 
podstawa modyfikacji dotyczących form zachowania lub ukształtowania form nowych. 

Przedmiot Rzeczywistość przyrodnicza, społeczna, techniczna, kulturowa. 

„Nasz mózg może nieustannie się uczyć – od urodzenia aż po kres życia” (M. Diamond w: Dryden, Vos, 2000) 
. 
Poniższy rysunek przedstawia różne funkcje poszczególnych części mózgu: 

(Rys. Dryden, Vos, 2000, s. 122 za: Healy) . 

KORA PODSTAWY PŁATA CZOŁOWEGO: jest odpowiedzialna za myślenie. 
STREFA RUCHOWA KORY MÓZGOWEJ (KORA RUCHOWA) : kieruje się ruchami dobrowolnymi. 
PŁAT SKRONIOWY: tu znajduje się ośrodek mowy. 
PŁAT CIEMIENIOWY: jest odpowiedzialny za nasze zdolności przestrzenne. 
PŁAT POTYLICZNY: zawiera ośrodek wzrokowy. 
MÓŻDZEK: odgrywa decydującą role w utrzymywaniu właściwej postawy i równowagi. Działa również jak 
„pilot automatyczny”, gdy wykonujemy wyuczone działania, takie jak jeżdżenie na rowerze lub pisanie na 
maszynie. 
„ODŹWIERNY”: w  zasadzie mamy trzech odźwiernych: ciało migdałowate, hipokamp i  jądro ogoniaste, 
wszystkie przekazują ważne informacje do różnych części mózgu. 
(Dryden, Vos, 2000 za: Healy) 
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Już Konfucjusz stwierdził „Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem”. Warto tu przytoczyć 
Dale’a, według którego ludzie generalnie pamiętają:

 10% tego, co czytają 

 20% tego co słyszą

 30% tego, co widzą 

 50% tego, co widza i słyszą

 70% tego, co mówią

 90% tego, co mówią podczas wykonywania (G. Dryden, J. Vos, 2002) . 

W najnowszym raporcie sporządzonym dla UNESCO przez Międzynarodowa Komisję do spraw Edukacji 
dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa zatytułowanym Edukacja – jest w niej ukryty skarb, 
zaakceptowano podstawowa ideą współczesnej edukacji powinno być kształcenie ustawiczne. Koncepcja 
edukacji przez całe życie to klucz do bram XXI wieku – twierdzą autorzy Raportu – stąd musi ona znaleźć 
się w centrum społeczeństwa wychowującego, opartego na nabywaniu, aktualizowaniu i stosowaniu wiedzy. 
Najważniejsze tezy Raportu stanowią strategiczne cele edukacji XXI wieku, nazywane przez autorów swoistymi 
filarami nauczania i wychowania bieżącego stulecia. Są to ogólne cele kształcenia:

I. Uczyć się, aby wiedzieć (wiedza) 
II. Uczyć się , aby działać (umiejętności) 
III. Uczyć się, aby być (system wartości i postaw) ,
IV.  Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie całej ludzkości) (W. Stry-

kokowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, 2003) . 
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Nie można też lekceważyć etapów procesu uczenia się. Nadmienię, że „początkiem uczenia się jest stan świa-
domej niekompetencji (wiem, że nic (tego) nie wiem) . 

rys. Model W i K (Wiedzy i Kompetencji) (materiały ze szkolenia) 

STADIA W PROCESIE UCZENIA SIĘ CHARAKTERYSTYKA

Nieświadoma niekompetencja Nie wiem, czego nie potrafię. 

Świadoma niekompetencja Wiem, czego nie potrafię i chcę się tego nauczyć. 

Świadoma kompetencja Wiem, w jaki sposób cos robię, świadomie kontroluje proces. 

Nieświadoma kompetencja Robię to automatycznie. 

 Świadomość swoich braków jest dla wielu czynnikiem motywującym do uzupełnienia luk, czy poszukiwania 
informacji. To uczenie się nie powinno kończyć się wraz z  osiągnięciem stanu nieświadomej kompetencji. 
Osiągnięcie tego pożądanego stadium winno aktywizować do poszukiwania kolejnych obszarów niekompeten-
cji. Tylko takie podjecie daje gwarancje permanentnego rozwoju. (B. Kubiczek, 2006) 

Istotna jest również znajomość „systemów reprezentacji poznawczej. Jednym ze sposobów rozpoznawania pre-
ferencji uczniów w  zakresie uczenia się jest rozmowa z nimi. Drugim obserwacja uczniów ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na sposób mówienia danej osoby oraz mowę ciała. Możemy wtedy ustalić, czy mam do 
czynienia z uczniem:

 ¢ wzrokowym – zazwyczaj siedzi wyprostowany i wodzi oczami za prowadzącymi zajęcia. Kiedy próbuje 
sobie przypomnieć potrzebna wiadomość, patrzy w górę, próbując sobie przypomnieć, na którym miejscu 
strony ona się znajduje, ma napięte mięśnie, wysoki, nosowy głos. Używa zwrotów: chyba to widzę, to mi 
dobrze wygląda, wyobraź to sobie itp. ;

 ¢ słuchowym (audytywnym) – często powtarza po cichu słowa wypowiadane przez prowadzącego lub ener-
gicznie kiwa potakująco głową. Kiedy próbuje sobie przypomnieć ważną informację, to jakby „odsłuchuje 
nagraną w głowie informację”, wpatrując sie niewidzącym wzrokiem przed siebie. Mówi głębokim, czy-
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stym, melodyjnym głosem, ma słabe napięcie mięśni. Używa zwrotów: słucham cię, to dobrze brzmi, gdzieś 
mi dzwoni, coś mi to mówi itp. ;

 ¢ kinestetycznym – słuchając, zazwyczaj swobodnie rozkłada się na krześle, lubi bawić się przedmiotami, 
włączać i wyłączać długopis, przekładając kartki itp. Kiedy próbuje sobie przypomnieć ważną informację, 
to patrzy w dół, wykazuje duża ruchliwość, mówi niskim głosem, oddycha głęboko. Używa zwrotów: nie 
czuje sie z tym dobrze, nie kontaktuję... , to mnie zniechęca, odpycha... itp. 

Zakłada się, iż systemy te występują proporcjonalnie, każdy mniej więcej u 1/3 populacji ludzkiej. W praktyce 
często spotykamy systemy mieszane, np. wzrokowo – kinestetyczny. (B. Kubiczek, 2006 za: A. Smith, 1997) 

Teorie uczenia się
 Prace badawcze nad uczeniem się i pamięcią rozpoczęli: H.  Ebbinghaus (1850-1909) – wprowadził on krzy-
wą przechowywania i uczenia się – do badań; Iwan Pietrewicz Pawłow (1849-1936) , który dokonał odkrycia 
odruchu warunkowego zwanego klasycznym; oraz Edward L. Thorndike (1874 – 1949) i jego praca nad pro-
cesem uczenia się zwana warunkowaniem instrumentalnym. 

Krzywe według H. Ebinghausa przedstawiają się następująco (por. : J.  R.  Anderson, 1998) :

„Krzywa przechowywania zwana jest krzywą zapominania, natomiast wykres na rysunku 1. 2 określa krzywą 
uczeni się. 

Funkcja przechowywania ujawnia początkowe szybkie zapominanie, po którym następuje stale zwalniające 
zapominanie” (...) . 

„Pamiętanie słabnie jako funkcja potęgowania czasu, przez który informacja jest przechowywana w pamięci” (...) . 

„Proces pamięciowy może być podzielony na etap nabywania, przechowywania i wydobywania” (...) . 
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Funkcjonują różnorakie koncepcje na temat uczenia się. 

1. Koncepcje asocjacjonistyczne
 „uczenie się przez bezpośrednie kojarzenie bodźców i reakcji (SR) ; polega na utrwalaniu związków między 

nimi poprzez powtórzenia i wzmocnienia prowadzące do zaspokojenia potrzeb osobnika” (Z. Uchnast, 2003) . 

„Ze względu na stopień złożoności można wyodrębnić elementarne rodzaje uczenia się oraz złożone formy 
uczenia się. Do elementarnych rodzajów uczenia się należą wymieniane wyżej:

 ¢ warunkowanie klasyczne;
 ¢ oraz warunkowanie instrumentalne, sprawcze. 

Warunkowanie klasyczne przebiega w postaci kojarzenia w czasie dwóch bodźców: obojętnego So, czyli takiego, 
który nie wywołuje specyficznej reakcji oraz bezwarunkowego Sb, który wywołuje wrodzoną specyficzną reakcję R. 

Na przykład dźwięk dzwonka jest bodźcem obojętnym, gdyż nie powoduje specyficznej dlań reakcji. 
Dmuchnięcie strumienia powietrza na rogówkę oka jest natomiast bodźcem bezwarunkowym. Wywołuje on 
reakcję zwaną bezwarunkową – mrugnięcie okiem. Badaniami nad odruchami warunkowymi zajmował się jak 
już wspomniano I. Pawłow (por. : W. Pielecka, G. Rudkowska, L. Wrona, 1998) . 

„Kolejnym rodzajem warunkowania jest warunkowanie instrumentalne zwane również sprawczym. Za 
odkrywcę tego rodzaju uczenia się uważa się E. L. Thorndike’a, choć polski neurofizjolog J. Konarski niemal 
równocześnie wykonał znacznie dokładniejsze badania nad tym warunkowaniem. Procedura warunkowania 
instrumentalnego przedstawia się następująco. Człowiek lub zwierzę znajduje się w  sytuacji bodźcowej S 
będącej zespołem bodźców reakcji R1, R2,... Rn. Jeśli wykona odpowiednią reakcje, na przykład R1, otrzymuje 
bodziec zwany wzmocnieniem” (W.  Pielecka, G. Rudkowska, L. Wrona, 1998) . 

2. „Poznawcze teorie uczenia się
 koncepcja Gestalt (badania Kőhlera nad wglądem) 
 uczenie – rozwój schematów poznawczych (teoria Piageta) ” (Z. Uchnast, 2003) . 

„W człowieku istnieje coś, w co nowe informacje muszą się włączać, czyli asymilować. Równocześnie musi 
istnieć coś, co będzie ulegało zmianie stosownie do nowych doświadczeń. To „coś” J. Piaget nazywa schematami. 
Jest to podstawowa jednostka wiedzy, która porządkuje nabyte doświadczenie i przygotowuje ramy rozumienia 
przyszłych doświadczeń. J. Piaget był przekonany, że dzieci konstruują swoje schematy poprzez interakcje ze 
środowiskiem” (G. Mietzel, 2002) . 

 ¢ „Jednostka uczy się znaczenia bodźców wiążąc je w określone struktury (związki między samymi bodźcami 
– SS) , gromadzi wiedze, która może być wykorzystywana w różnych sytuacjach zadaniowych;

 ¢ Występowanie procesów pośredniczących między powstałą sytuacja a zachowaniem podmiotu (np. pro-
cesy myślenia) 

 � uczenie się przez wgląd:
 ¢ od prób i błędów do zrozumienia całości;
 ¢ uchwycenie zależności między elementami, pomoce do rozwiązania problemu;

 ¢ uczenie się znaków wg Tolmana
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 � poszukiwanie wyjścia z sytuacji przy pomocy pamiętanych znaków z otoczenia;
 � oczekiwanie na określone bodźce (jeśli trzymają się danego sposobu działania) ;

 ¢ uczenie się przez rozwiązywanie problemów;
 ¢ nabywanie wiedzy (uczenie się pojęć) . 

Uczenie się własnych aktualizacji własnych potencjalności – podejście humanistyczne

 autentyczne uczenie się (stawania się osobą) – teoraia C. Rogersa

Proces samoaktualizacji ma podstawowe znaczenie w procesie rozwoju osobowości. Uczenie autentyczne – roz-
wój do bycia architektem swojego losu:

 ¢ uczenie stawania się osobą – bycia wolnym, odpowiedzialnym;
 ¢ bycia podmiotem swojego rozwoju;
 ¢ kształtowanie własnego obrazu siebie – kim jestem (dzięki temu wiedza o własnych możliwościach) ;
 ¢ zdanie sobie sprawy kim jestem i kim powinienem być. 

„Stawanie się osobą”, „odwaga istnienia, uczenie się jak być wolnym. Jest to przeżycie stawania się człowiekiem 
bardziej autonomicznym, bardziej polegającym na sobie. Jest to doświadczenie swobody, aby być sobą samym” 
(Z. Uchnast, 2003) . 

„Generalnie można stwierdzić, że wysoki poziom samoaktualizacji maja szanse osiągnąć osoby, których potrze-
by podstawowe, takie jak: bezpieczeństwo, przynależność, miłość, szacunek są stosunkowo dobrze zaspokojo-
ne, aby się w pełni mogła rozwinąć prawdziwa indywidualność” (J. Janowska, 1998) . 

II. MOTYWACJA UCZENIA SIĘ

„Bez motywacji nie można zrobić
 nic wielkiego ani nowego. 

Jest ona tym, 
co pcha człowieka do przodu”. 

Harry Custing

1.   Wyjaśnienie pojęcia „motyw” i „motywacja”
„Słowo „motyw” pochodzi od łacińskiego wyrazu „moveo”, co znaczy poruszać, dźwigać lub wprawiać w ruch. 

Według L. Niebrzydowskiego (1972) motywacja to inaczej: 

1.  motyw jako pobudzającą siłę wszelkiego działania,
2.  motyw jako pobudkę wyjściową dążności ludzkich zmierzających do zaspokojenia potrzeb materialnych 

i duchowych oraz
3.  motyw jako pobudkę popychającą do działania świadomego i celowego” . 
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„Siły które wpływają na jednostkę w proces jakiegokolwiek działania to siły, tworzące:

a) motywację zewnętrzną b) motywację wewnętrzną. 

Zmienność motywów jest zjawiskiem normalnym, wynikającym z  etapowych zadań i  celów, do których 
jednostka zmierza. Ale oprócz realizowanych zadań nie bez znaczenia jest również sam rozwój dziecka w sensie 
biologicznym, umysłowym i  społecznym. W okresie przedszkolnym (3-7 r. ż.) można mówić o wczesnych 
formach motywacji niezależnej od doświadczenia i  wychowania, charakteryzującej się występowaniem 
pojedynczego motywu, niejednokrotnie niezbyt wyraźnego i mało uświadomego. U dzieci młodszych wielką 
rolę odgrywają motywy o charakterze emocjonalnym. ” (jw.) 

Motywowanie, to nic innego jak inspirowanie nie tylko wyznaczamy cele, ale włączamy się w proces realizacji 
– osoba czuje się wspierana. 

2. Motywacja zewnętrzna w uczeniu się 
 Motywując innych, sami musimy mieć motywację – presja autorytetu, postawy wychowawczej 

i osobowości rodzica, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, animatora

Motywacja i przyjemne uczucia nie trwają wiecznie. Przypomina to nadmuchany balonik: jeżeli nie zawiążesz 
węzełka, powietrze z niego uleci. Motywowanie powinno i musi być ciągłym procesem. Nie jest to doładowanie 
energii, które wystarczy zorganizować raz na rok. 

W dobie problemów – żeby dziecko było wytrwałe nie łamało się. Dobrze jest wejść w świat dziecka (brak 
motywacji) dlaczego? Bo nie znajdziemy dobrej recepty. Co to znaczy wejść w świat dziecka? Czy my się nad 
tym zastanawiamy: Czy podstawowe potrzeby mojego dziecka są zaspokojone, czy jest najedzone, wypoczęte, 
odpowiednio ubrane? Czy czuje się bezpieczne? Czy dajemy mu prawi do popełniania błędów? W jaki sposób 
dbamy o to, aby porażki ucznia bardziej go motywowały do ponawiania prób niż zachęcamy? W jaki sposób 
nagradzamy wytrwałość dziecka? Czy doceniamy go? Bowiem zdarza się, że bałagan dziecka w pokoju zostaje 
przez nas okrzyczany, natomiast ładny porządek nigdy nie zauważony. 

„A. Maslow przedstawił pewien zakres ludzkich potrzeb i uporządkował je w hierarchię potrzeb, które stają się 
coraz bardziej specyficzne dla człowieka. 

Samoralizacji
Estetyczne Meta potrzeby (potrzeby wyższe) 
Poznawcze

Uznania i szacunku
Miłości i przynależności
Bezpieczeństwa Potrzeby niższe
Potrzeby organiczne

Hierarchia podstawowych potrzeb wg A. H. Maslowa (*za:a. A. H. Maslow, Motivation and Personality, 
Harper and Row, 2nd ed. , New York 1970) 

}Meta potrzeby (potrzeby wyższe) 

}Potrzeby niższe
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Zrelatywizowanie potrzeb poznawczych w stosunku do potrzeb podstawowych wydaje się oczywiste, jeśli roz-
ważymy konieczność zaspokojenia w I kolejności potrzeb podstawowych jako warunku dla aktywnego poszu-
kiwania satysfakcji z realizowania potrzeb pozostających na wyższych szczeblach hierarchii potrzeb. Dziecko 
głodne i przestraszone jest w mniejszym stopniu zdolne do przestrzegania wymagań szkolnych niż dziecko syte 
i z zaspokojonym poczuciem bezpieczeństwa” (W. Pilecka, G. Rudkowska, L. Wrona, 2004) . 

 „Pedagodzy często twierdza, że na gruncie szkolnym bardzo ważna jest maksymalizacja motywacji wewnętrznych 
(za Stipek, 1993) . Wiele zadań oferuje potencjalne nagrody wewnętrzne, jednak do ich wykonania niekiedy 
niezbędna jest motywacja zewnętrzna. Na przykład wiele osób nie korzystałoby z  komputera, siada przed 
nim niechętnie i  żeby w  ogóle zacząć się nim posługiwać, potrzebują zachęty ze strony nauczyciela lub 
pracodawcy. Chociaż później, gdy opanują podstawowe czynności, mogą wewnętrznie dostrzec uroki pracy 
z tym urządzeniem” (D. A. de Cartanzaro, tłum. A. Wojciechowski, 1999) . 

„Modelowanie to coś więcej niż podsuwanie uczniom przykładów lub zastosowań pojęć nauczanych w szkole. 
To funkcjonowanie jako model, to dzielenie się swoimi myślami o  tych przykładach i  zastosowaniach – 
demonstrowanie uczniom, jak wykształceni ludzie wykorzystują wiadomości i pojęcia nauczone w szkole po 
to, żeby rozumieć wiadomości o zdarzeniach bliskich i dalekich, rozumieć, co się dzieje w ich życiu i na to 
wszystko reagować”(J. Brophy, 2002) . 

M. Walkiewicz (2002) zauważa, iż w sytuacji procesu edukacyjnego w szkole, wpływ na motywację ucznia ma: 

 ocena szkolna

Słuszna i prawidłowa ocena osiągnięć uczniów – to kwestia ważna i zarazem trudna. 

Każdy uczeń cieszy się z piątki lub szóstki. Zastanówmy się jak oceny niedostateczne wpływają na naszych 
podopiecznych. 

„Mobilizująca rola oceny niedostatecznej wystąpić może jedynie wówczas, gdy nauczyciel będzie ją odpowiednio 
stosował. Nawet wtedy, gdy uczeń otrzyma większą ilość ocen niedostatecznych i  jest bliski załamania się 
musi mieć nadzieje i wierzyć, ze kiedyś przyjdzie powodzenie. Nadzieja ucznia związana jest ściśle z nadzieją 
nauczyciela. Jeśli nauczyciel nie stracił wiary w ucznia, uczniowi przyjdzie łatwiej nadrobić zaległości i usunięcie 
niedociągnięć, jeśli nauczyciel nie będzie wierzył w możliwości ucznia, to sprawę można uważać za przegraną. 
W okresie niepowodzenia przyszły pomyślny wynik może stać się jednym z silniejszych motywów uczenia się. 
W takich momentach uczeń może za wszelką cenę starać się udowodnić, że zamierzony cel zostanie przez niego 
osiągnięty. Jeżeli uczeń otrzyma szereg ocen niedostatecznych i jest bliski załamania, obowiązkiem nauczyciela 
jest tak skonstruować pytania, by uwierzył w możliwości polepszenia swojej sytuacji. Tu zupełnie jak z chorym, 
należy unikać metod zniechęcających. (...) Niepokój płynący z obawy przed możliwością otrzymania oceny 
niedostatecznej może okazać się twórczy” (L. Niebrzydowski, 1972) . 

Niezmiernie ważna jest pochwała, zarówno ta werbalna od nauczyciela, dyrektora indywidualna lub na forum 
klasy a nawet szkoły podczas apelu, ważna jest tez forma pisemna, może to być wpis do dzienniczka jako 
informacja do rodziców. Istotne jest okazanie uznania i podziwu przez nauczyciela. „Ważne jest , żeby pochwale 
nadać formę informacji zwrotnej a nie wypowiedzi oceniającej. Skuteczna pochwała wyraża uznanie dla pracy 
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ucznia lub podziw dla jej wyniku i kieruje uwagę na włożony wysiłek i osiągnięcie, a nie na to, że ucieszyły one 
nauczyciela”(J. Brophy, 2002) . 

 kara i nagroda

„Czy dostarczenie nagród zmniejsza, czy też zwiększa motywację wewnętrzną człowieka w  porównaniu 
z warunkami, gdy tego „nacisku” nie stosuje się. 

Badania H. Harlow, M. Harlow, Meyer (1950) nad małpami dowiodły, iż nagradzanie zwierząt za wykonanie 
pewnych działań na specjalnej aparaturze prowadzi do większej ilości błędów niż w przypadku małp, które nie 
były nagradzane. 

 sytuacja rodzinna

„Jeżeli w postawie rodziców dziecko wyczuwa obojętny lub mało poważny stosunek do szkoły i nauczyciela, 
jeśli dom rodzinny traktuje szkołę jako zło konieczne, którego dziecko nie może uniknąć, dopóki nie wypełni 
formalnego obowiązku szkolnego, to jego zainteresowanie sprawami szkoły słabnie, a aktywność nierzadko 
spada do zera” (L. Niebrzydowski, 1972) . 

 warto zauważyć iż przynależność do grupy motywuje – tzw. wspomaganie przez rówieśników

Każdy wiek ma swoje prawa, którymi się rządzi. Dzieci w wieku szkolnym, którym poświęcony jest ten program 
– jest to klasa VI szkoły podstawowej są pod silnym wpływem rówieśników, ma to swoje plusy i minusy. 
Zauważmy, ze niski poziom motywacji do nauki w klasie szkolnej, wpłynie niekorzystnie na członków tej 
społeczności szkolnej, gdyż nasili się niechęć do obowiązków szkolnych, brak sytuacji współzawodnictwa. Ale 
może tez zaistnieć sytuacja odwrotna – pełnej mobilizacji. 

Istnieje wiele przesłanek za pomocą których nasze uczenie się może być efektywne. Każdy powinien odszukać 
i zbudować własną listę owych sposobów, bo jesteśmy różni i nie jednakowo mogą one wpływać na wszystkich. 

H. Hamer (1999) „proponuje, aby zadbać o zewnętrzne warunki, które sprzyjałyby skutecznej pracy mózgu, 
na które mamy wpływ. Proponuje ona, aby:

 ¢ stworzyć wokół siebie przyjazną przestrzeń;
 ¢ wywietrzyć pokój i zadbać o odpowiednią temperaturę;
 ¢ siedzieć na wygodnym krześle (o odpowiednim kształcie i wysokości – co odciąży kręgosłup, a prosty krę-

gosłup ułatwi prawidłowe oddychanie i dotlenienie mózgu) ;
 ¢ należy pielęgnować porządek w notatkach;
 ¢ oświetlenie lewostronne, nieintensywne – dzienne lub sztuczne;
 ¢ właściwe nasycenie dźwięków;
 ¢ pozbyć się osób, które przeszkadzają”. 
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3. Motywacja wewnętrzna w uczeniu się

„Człowiek może się rozwijać naprawdę tylko wówczas, 
gdy przyjmuje odpowiedzialność za samego siebie” 

K. Horney

 ¢ Potrzeby poznawcze

O  potrzebach według A. Maslowa wspomniano już wyżej. Uczniowie nie zawsze postępują zgodnie z  ta 
hierarchia, gdyż mogą zrezygnować ze snu, żeby przygotować się na sprawdzian. 

W sumie jednak hierarchia potrzeb według niegojest nader przydatnym modelem motywacji. (Brophy, 2002) . 

 ¢ Teoria autodeterminacji – kiedy ludzie są umotywowani, to zamierzają coś osiągnąć i podejmują z tym 
zamiarem działania ukierunkowane na cel. (...) W grę wchodzi ciekawość, postawa badawcza, spontanicz-
ność , zainteresowanie otoczeniem. 

 ¢ Zainteresowania – „uczniowie mogą wytworzyć sami motywację do nauki, jeśli na dane zagadnienie lub 
czynność spojrzą pod kątem własnych zainteresowań lub opinii. 

 ¢ Pozytywna samoocena i wiara w siebie są jednym z najważniejszych uwarunkowań przyśpieszonego ucze-
nia się, są siłą życiową oddziałującą na każdy aspekt naszej egzystencji. 

Aby uczenie się przyniosło efekty, osoba ucząca się musi: 

 − wierzyć w wartość zdobywanej wiedzy,
 − wierzyć, że jest w stanie ja posiąść. 

Takie myślenie:

 − wytwarza w uczącym się stan czujnej gotowości,
 − umożliwia mu wyznaczanie realistycznych celów uwzględniających zarówno mocne, jak i słabe jego strony,
 − zmniejsza wątpliwości,
 − obniża poziom stresu i częstotliwość występowania zachowań instynktownych,
 − zwiększa motywację i zaangażowanie w proces uczenia się” (B. Kubiczek, 2006) . 

 ¢ Aspiracje

„Uczeń musi widzieć celowość nauki. Będzie wtedy odpowiednio zmotywowany do wyznaczania sobie 
możliwych do osiągnięcia celów i brania odpowiedzialności za podejmowane w związku z nimi decyzje. 

Uczniowie z niskim poczuciem aspiracji:

 – wszelkie działania uważają za bezcelowe, nie umieją wyznaczać realistycznych celów,
 – są niezdolni do osiągania tych celów, które sobie wyznaczyli, 
 – wykazują brak samozaparcia,
 – poddają się chętnie woli innych,
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 – podejmują próbę zwrócenia na siebie uwagi,
 – są niechętni, a nawet niezdolni do zrozumienia konsekwencji płynących z ich zachowań” (B. Kubiczek, 2006) . 

III. WYBRANE TECHNIKI SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ

„Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco
 mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob”. 

Archimedes

1. Mnemotechniki

Szybszemu uczeniu się sprzyja stosowanie mnemotechnik, które są przydatne w  nauce chociażby takich 
przedmiotów jak język polski, historia, języki obce, geografia itd. Jest to fantastyczna „pomoc bez chemii” (J. 
Vertulani, 1998) . 

„Mnemonika (zwana mnemoniczną techniką) – zapamiętywanie, ogólny termin obejmujący wszelkie techniki 
służące zapamiętywaniu materiału lub doskonaleniu własnej pamięci. Mnemotechniki (jak się je skrótowo 
określa) mają długą historię – były już rozwijane przez greckich i rzymskich oratorów, którzy z racji swej pro-
fesji mieli ogromne obciążenia pamięciowe” (A. S. Reber, 2000) . 

„Nazwa wywodzi się od bogini pamięci Mnnemosyne” (Z. W. Brześkiewicz, 1997) . 

„Mnemotechnika miała licznych wyznawców i  propagatorów szczególnie zalecał ją najwybitniejszy mówca 
rzymski, Cycero i  w  swoim dziele De oratore opisał, jakie kierunki sam stosował. Gorącym zwolennikiem 
mnemotechniki był sam Św. , Tomasza z Akwinu, techniki te służyły do zapamiętywania katechizmu. Świat 
świecki zapoznał się z mnemotechnika z opublikowanej w ostatnim roku średniowiecza, 1491, książki Piotra 
z Rawenny „Feniks” (J. Vertulani, 1998) . 

Jest mnóstwo różnych sposobów tej techniki, między innymi:

 Pierwsze litery

Przykład 1. : 
„Polacy nie gęsi i swój język mają”, nie brak więc i polskich sztuczek mnemotechnicznych. Znany jest sposób 
na zapamiętanie kolorów tęczy. Tęcza jest zjawiskiem optycznym w atmosferze. Jest to łuk z barwą fioletową 
wewnątrz, a czerwoną na zewnątrz. Wierszyk brzmi następująco: Czemu patrzysz żabko zielona na głupiego 
fanfarona. 
Pierwsze litery wyrazów oznaczają kolory tęczy: 
c = czerwony , p = pomarańczowy , ż = żółty , z = zielony, n = niebieski , g = granatowy f = fioletowy” (http://
www. astronomia. pl/astrozarty/?id=2) . 

 Przykład 2. :
 „Kiepski humor dzisiaj mają dzieci cioci Madzi (skala wielokrotności metrycznych: kilo – , hekto – , deka – , 
metr – , decy – , centy – , mili –) . 
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 Akronimy znaczące
HOMES (domy) . Wielkie jeziora Ameryki Północnej: Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior. 

 Akronimy nieznaczące
MIGOSEPP – gałęzie psychologii: np. medycyna, itd. 

 Wierszyki (G. A. Dudley, 1994) . 
„Aby zapamiętać pewna sekwencję nazw nie tworzymy żadnych skojarzeń, ale np. z jednej sylaby tworzymy 
łatwa do zapamiętania rymowankę. Tak np. dziewięć muz możemy zapamiętać, jeżeli wkujemy rymowankę: 
„Kilo Mel Ter Tal, Er Eu Ur Pol Kal”. 
Chodzi oczywiście o Kilo, Melpomenę, Terpsychorę, Tyalie, Erato, Euterpe, Uranie, Polihymnie i Kaliope. 
Wierszyk łatwiej się zatrzyma niż dziewięć imion. Opiekunką pamięci była Mnemozyne (J. Vertulani, 1998) ”. 

 „Metoda historyjek: 
Jak można zapamiętać ciąg wyrazów? Na przykład dziewczyna, drzewo, parasol ... 
Wymyślamy – idąc przez park ujrzałam dziewczynę chodzącą na czworakach, która na mój widok weszła na 
drzewo. Koronę tego drzewa stanowił ogromny parasol. 

 Rysunkowy system cyfr (zwany systemem kołków czy zaczepiania) : tu cyfry coś oznaczają np. : 

 1 – świeczka;
 2 – łabędź;
 3 – piersi lub profil połowy jabłka;
 4 – żaglówka;
 5 – haczyk (na ryby) ;
 6 – słoń (trąba) ;
 7 – kosa;
 8 – bałwan;
 9 – słuchawka;
 10 – plecak ze stelażem (rycerz z tarczą i mieczem) 

Układamy skojarzenia i zapamiętujemy. (por. Z. W. Brześkiewicz, 1997) . 

Mnemotechnika haków przydatna jest podczas zapamiętywania danych (liczb, słów) według określonej ko-
lejności, na przykład: lista królów polskich, rzeki w Azji, bogactwa naturalne Chin itp. (por. : T. Sokołowska 
– Dzioba, 2002) 

„Metoda loci – inna klasyczna technika mnemoniczna, metoda loci, jest również efektywna dzięki promo-
waniu dobrej organizacji w sytuacjach odtwarzania. Metoda ta polega na na stosowaniu znanej z  życia co-
dziennego trasy i wiązaniu zapamiętanych elementów z określonymi lokalizacjami na tej trasie. Nas przykład 
można znać trasę biegnąca od stacji benzynowej przez posterunek policji, sklep, kino i restaurację na plaże. 
Przypuścimy, że chcesz użyć tej trasy, aby zapamiętać te samą listę 6 elementów: mleko, parówki, karma dla 
psa, pomidory, banany i  chleb. W wyobraźni przechodzi się trasą, tworząc wyobrażenia wzrokowe wiążące 
lokalizację i elementy do zapamiętania. Można wyobrazić sobie pracownika stacji benzynowej nalewającego 
z dystrybutora mleko, policjanta palącego na posterunku parówkę zamiast papierosa, manekina na wystawie 
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sklepu trzymającego karmę dla psa, plakat na kinie reklamujący „Atak śmiertelnych pomidorów”, spis potraw 
z restauracji napisany na bananie i bochenki chleba spychane przez fale na brzeg plaży. Aby kiedyś przypomnieć 
sobie te elementy, trzeba przejść w myślach tę trasę, ożywiając obrazy powiązane z lokalizacją. (...) Metoda loci 
okazała się skutecznym sposobem uczenia sie licznych list” (J. R. Anderson, 1998 za: Christen i Bjork, 1976; 
Ross i Lawrence, 1968) . 

Aby uczyć się z dobrym skutkiem, a w dodatku z przyjemnością, potrzebujemy odpowiednich narzędzi – kon-
kretnych sposobów uczenia się. Przykłady podano wyżej. 

2. Mind – Mapping – niekonwencjonalna technika 
zapisywania myśli, idei... czyli kreślenie map poznawczych

„Mind – Maping jest bardzo prosta metoda, choć nieco niekonwencjonalna techniką zapisywania myśli, 
idei, skojarzeń lub istotnych fragmentów rozmowy, pogadanki itp. (...) jest świetną forma uporządkowania 
pozornego chaosu skojarzeń poprzez odpowiedni ich zapis. (...) Jej  pomysłodawca jest Tony Buzan” (B. 
Wiśniewska, 1995) . 

Poniżej podaję przykłady takich map:

Drzewko myśli – jak efektywnie robić notatki? (Z. Bartkowicz, E. Hoffman, 1999) 
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„Tego typu notatki nielinearne są dobre dla dyslektyków, gdyż uwalniają od tyranii słowa pisanego na rzecz 
obrazu, koloru i symboli” (D. Kondrat, 2005) . 

J. Angiel „Wykorzystanie schematów mentalnych w edukacji geograficznej, ekologicznej i regionalnej” (http://www. 
trendy. codn. edu. pl/ – czasopismo internetowe nt. uczenia) 
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Mapa myśli (J. Jamruszkiewicz, 2002) 

Do wizualnych przedstawień myśli mogą posłużyć nam pewne graficzne formy, oto one:

Wybrane rodzaje uporządkowania graficznego (R. Fisher,1999) 

Pajęczyna

Powiązania

Kolejność lub pozycja (ranking) 

Układ całość – część

Łączenie w zbiory

Kolejne ogniwa
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3. Kinezjologia edukacyjna

„Zintegrowany ruch to świat radosnego uczenia się. ”
(P. E. Dennison, G. E. Dennison, 2004) 

(rysunek: por. okładka Paul E. Dennison, Gail E. Dennison, 2004) 

„Kinezjologia Edukacyjna jest to nauka zajmująca się ruchem i jego wpływem na uczenie się. Posługując się 
prostymi ćwiczeniami, wspiera naturalne zasoby człowieka. Wykorzystuje wzajemne zależności rozwoju fizycz-
nego, emocjonalnego i intelektualnego” (red. J. Zwoleńska, 2004) . 

„Celem Kinezjologii jest przekazywanie wiedzy i narzędzi do wykorzystywania potencjału, którym obdarzył 
nas natura, byśmy mogli z łatwością i w naturalny sposób uczyć się, rozwijać i zachowywać zdrowie” (Paul E. 
Dennison, Gail E. Dennison, 2004) . 

(Rys. Dryden, Vos, 2000, s. 124 za: Healy) . 
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„Kinezjologia Edukacyjna jest nauką o ściśle określonych działaniach i ćwiczeniach psychomotorycznych, któ-
re: uaktywniają system nerwowy, przywracają integracje obydwu półkul mózgu, rozładowują napięcia wywoła-
ne stresem, podnoszą energię. Kinezjologia Edukacyjna podważa opinię, że uczenie się jest wyłączną domeną 
mózgu. Myślenie i uczenie się jest bowiem złożonym procesem całego ciała i mózgu, które oddziaływają na 
siebie w sposób nierozerwalny. Wzrostowi fizycznemu dziecka towarzyszy wzrost możliwości intelektualnych, 
ponieważ uczenie to tworzenie, rozwój i nieustanne przeobrażanie sieci połączeń nerwowych od okresu no-
worodkowego przez całe życie. Aby mózg mógł efektywnie pracować, potrzebna jest odpowiednia ilość tlenu. 
Wiadomo, że to mózg przesyła do mięśnia określony sygnał, powodujący jego skurcz i w efekcie ruch, który 
jest dyspozycją mózgu. Kinezjologia Edukacyjna zakłada, że ciało i umysł działają na siebie wzajemnie, stąd 
też ściśle określony ruch, dotyk lub nacisk może przesłać do mózgu impuls wywołujący określoną, zamierzoną 
przez pedagoga reakcję” (K.  Kuryła, 2001) . 

Kinezjologia Edukacyjna jest kierunkiem, który powstał na podstawie prac z zakresu psychologii rozwojowej 
i eksperymentalnej oraz badań humanistów, takich jak: K. Rogers, H. Gardner, T. Armstrong, J. Ayeres, J. 
Piaget, C. Delakato, S. Orton, J.  Diamond. Największy udział w rozwoju, tworzeniu i propagowaniu tego 
kieruku miał dr Paul Dennison. Badania, które rozpoczął około 30 lat temu, przyniosły odkrycia dotyczące 
istnienia wzajemnych zależności między rozwojem fizycznym, opanowaniem języka a osiągnięciami szkolnymi 
dziecka. (...) 

Kinezjologia jest kierunkiem zatwierdzonym przez Międzynarodową Fundację Kinezjologii Edukacyjnej 
(USA) , Międzynarodowy College Kinezjologii (Szwajcaria) i inne uczelnie w różnych krajach. (...) W około 
osiemdziesięciu krajach na całym świecie Kinezjologia uznawana jest za metodę wspierającą proces uczenia się, 
rozwój i zdrowie. (...) W Polsce znana jest i stosowana od ponad 10 lat” (Paul E. Dennison, Gail E. Dennison, 
2004) . 

Poniżej przedstawiam „listę pozytywnych efektów stosowania metody Paula Dennisona w odniesieniu do ucz-
niów:

 poprawa wyników w nauce;

 obniżenie poziomu agresji;

 wspomaganie leczenia ADHD, nadruchliwości oraz autyzmu;

 skuteczna terapia dzieci z dysleksją;

 pełne ociągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej;

  znaczące rezultaty osiągane w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo oraz intelektualnie” 
(E. Bernaciak, 2004) . 

Poniżej prezentujemy propozycje typowych ćwiczeń, ich stosowanie może odbywać się podczas każdych zajęć, 
mądry pedagog będzie je wplatał pomiędzy tok zajęć, może uwzględnić ćwiczenia na początku lekcji, wtedy 
dzieci sprawniej będą się uczyć, nie zapomni też o przerwach sródzajęciowych. Przykładowymi ćwiczeniami są:
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 ¢ picie wody

„Pobudzanie energii. Woda jako 
najlepszy elektrolit zapewnia 
efektywne przyswajanie, 
przetwarzanie i przechowywanie 
zdobytych informacji, a także 
sprawny przebieg elektrycznych 
i chemicznych procesów w mózgu 
i całym ciele. 

Korzystnie jest pić 
dziennie około 25 ml 
wody na każdy kilogram 
masy ciała; w przypadku 
stresu lub wzmożonego 
wysiłku umysłowego – 
zdecydowanie więcej”. 

(red. J. Zwoleńska, 2004) 

 ¢  ruchy naprzemienne

„Poprawa następujących 
umiejętności szkolnych;
– literowanie
– pisanie
– słuchanie
– czytanie i rozumienie

Ćwiczenie to jest podobne 
do maszerowania w miejsc 
– uczeń kolejno porusza raz 
jedną ręką i przeciwległą do 
niej nogą, a raz drugą ręką 
i przeciwległą nogą. Ćwiczenie 
najlepiej wykonywać powoli, 
co najmniej przez minutę 
z jednoczesnym nachylaniem 
się, a potem wyprostem”. 

 ¢ punkty pozytywne

„Poprawa następujących 
umiejętności szkolnych:
zmniejszenie bloków 
pamięciowych (zapominanie 
w nieodpowiednim 
momencie) 
 – poprawa w tych sferach, 
gdzie potrzebna jest pamięć 
długoterminowa (przy nauce 
ortografii, matematyki itp.) 

Ćwiczenie łagodzi stres 
emocjonalny. Trzymamy 
punkty pozytywne, gdy 
jesteśmy zdenerwowani 
lub wystraszeni lub mamy 
tendencje do wycofywania 
sie z rozpoczętego 
zadania”. 

(I. Mańkowska, 2005) 
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Powyżej wymieniono tylko przykładowe metody, które warto stosować w pracy z uczniami o specyficznych 
trudnościach w nauce. 

OKREŚLENIE CELU PROGRAMU

Program dla młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i przedwcześnie opuszczającymi system edukacji Azimuth 
Vita, ma na celu podniesienie umiejętności uczenia się, rozwijanie motywacji do nauki szkolnej, podnoszenie 
aspiracji edukacyjnych a tym samym ograniczenie procesu niedostosowania społecznego. 

OKREŚLENIE ZADAŃ PROGRAMU

Zadaniem programu jest:

1. Organizowanie systematycznych i profilaktycznych zajęć edukacyjnych podnoszących poziom wiedzy i za-
kres umiejętności praktycznych stosowania różnorodnych technik skutecznego uczenia się. 

2. Nauka racjonalnego i efektywnego wykorzystania czasu wolnego poprzez jego planowanie oraz uczestni-
ctwo w  zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę (koła zainteresowań, zajęcia w  świetlicy, 
dyskoteki, wycieczki, imprezy okolicznościowe) – kształtowanie umiejętności podejmowania i realizowania 
własnych pomysłów. 

3. Wykształcenie umiejętności efektywnej komunikacji w celach społecznych, podejmowania decyzji oraz ra-
dzenia sobie ze stresem. 

4. Integrowanie społeczności szkolnej oraz stwarzanie systemu wsparcia dla młodzieży. 
5. Stała współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat działań skierowanych pod adresem 

dzieci oraz podnoszenie umiejętności wychowawczych. 
6. Utrwalanie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój. 
7. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w motywowaniu do zajęć – szkoleniowe rady pedagogiczne, dopo-

sażenie biblioteki szkolnej w materiały dotyczące publikacji profilaktycznych *aspiracji, motywacje, techni-
ki skutecznego uczenia sie itp. 

OKREŚLENIE STRUKTURY I ZAWARTOŚCI PROGRAMU

Matryca działań profilaktycznych

Rodzaj działań
Osoby objęte 
działaniami
Młodzież z problemami 
w nauce

Osoby znaczące dla 
klientów – propozycja 
dla rodziców

Osoby znaczące dla 
klientów – propozycja 
dla nauczycieli

Działania informacyjne

prelekcja wzorce senso-
ryczne
selekcjonowanie i porząd-
kowanie

mini wykład nt. model 
słonecznika – wyrabianie, 
podtrzymywanie pozytyw-
nych postaw wobec nauki 
szkolnej 
 – zwalczanie wirusa nega-
tywności 
 – psycholog, lekarz
ulotki

mini wykład nt. model 
słonecznika – wyrabianie, 
podtrzymywanie pozytyw-
nych postaw wobec nauki 
szkolnej 
 – zwalczanie wirusa nega-
tywności 
 – psycholog, lekarz, ulotki; 
dostarczanie literatury na 
temat pracy z dzieckiem
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Rodzaj działań
Osoby objęte 
działaniami
Młodzież z problemami 
w nauce

Osoby znaczące dla 
klientów – propozycja 
dla rodziców

Osoby znaczące dla 
klientów – propozycja 
dla nauczycieli

Działania edukacyjne

trening integracyjny
samoświadomość, samo-
ocena;
nabycie umiejętności 
prawidłowego komuniko-
wania się – komunikacja 
słowna i bezsłowna;
radzenie sobie w trudnych 
sytuacjach;
jestem niepowtarzalny;
poznanie technik uczenia 
się;
jak organizować czas 
wolny

mini warsztaty nt. rozma-
wiaj ze mną; motywowania 
dziecka do nauki – prawid-
łowe komunikowanie

motywowanie uczniów sła-
bych – o obniżonych moż-
liwościach – podniesienie 
kwalifikacji jako motywato-
ra – rada pedagogiczna;
jak uczyć najefektywniej? 
czyli jak organizować prze-
strzeń edukacyjną aktywno-
ści ucznia – warsztaty

Działania o charakterze 
alternatywnym

odwoływanie sie do 
autorytetów np. Małysza + 
dyskusje;
pokazanie alternatyw, koła 
zainteresowań typu pływa-
nie, śpiewanie, harcerstwo
dostarczenie możliwości 
gospodarowania czasem 
wolnym;
konkursy wiedzy; konkurs 
międzynarodowy z zakresu 
czytania 

koło śpiewacze zespół 
ludowy;
piłka nożna

Działania interwencyjne

umożliwienie uczniom 
nadrobienia zaległości 
i uzupełnienia
 braków 
w wiadomościach – zor-
ganizowanie pomocy 
koleżeńskiej dla uczniów 
słabszych lub praca 
z nauczycielem poszczegól-
nych przedmiotów, porady, 
wskazówki;
dostosowanie wymagań 
programowych do indy-
widualnych możliwości 
uczniów z uwzględnieniem
zaleceń Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej;
możliwość indywidualnych 
rozmów z nauczycielami, 
wychowawcami, pedago-
gami. 

Działania o charakterze 
zmiany przepisów 
społecznych

- - -

Zadania poszczególnych uczestników programu
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Osoby odpowiedzialne Rodzaj działań

Dyrekcja uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych, festiwalu możliwości, zapew-
nienie nagród w konkursach, drobnych upominków i dyplomów

Pedagog szkolny
koordynacja programu, czynny udział w działaniach typu biwak; zorganizowanie 
czytelniczego konkursu międzynarodowego we współpracy z bibliotekarzami np. 
biblioteki szkolnej i gminnej

Wychowawca klasy zebrania z rodzicami, czynny udział w działaniach typu festiwal, rajd

Nauczyciele udzielanie konsultacji porad uczniom, rodzicom; aktywny udział w biwaku – prowa-
dzenie zajęć

Rodzice udział w mini warsztatach, wspólna praca z dzieckiem, pomoc i udział w organizacji 
rajdu, biwaku, festiwalu

Liderzy klasowi udział w szkoleniu, prowadzenie w małych grupach ćwiczeń, koordynacja pracy 
grupy

Uczniowie udział w zajęciach, w wyborach liderów, przygotowanie rajdu, festiwalu możliwości

 
Osoby współpracujące – 
specjaliści

poprowadzenie mini warsztatów dla społeczności szkolnej, uczestnictwo w festiwalu 
możliwości, zapewnienie nagród i dyplomów np. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych bądź wójt Gminy; pomoc w organizacji konkursu czytel-
niczego – bibliotekarze

 OKREŚLENIE SPOSOBU REALIZACJI PROGRAMU

Cykl programu

 
1 tydzień                                                                                                                              12 

tydzień 
 

Spotkanie z nauczycielami – wdrożenie nauczycieli 
wsparcie w sojusznikach programu  
 
 

Spotkanie z rodzicami                         Cykl 5 zajęć        Przygotowanie        Wspólny wieczór              
do biwaku                   z rodzicami    

 – festiwal edukacyjny  
Inwestuj swój  

drogocenny czas 
Rajd                                                    fantastyczne możliwości 

                                                                                   
 Ankieta w klasie                                                        Spotkanie z  rodzicami 

celem wyłonienia 4-5 liderów                   Warsztat dla nli                      Warsztat dla nli 

                                    szkolenie liderów 
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1. SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI
Prezentacja programu i pozyskanie sojuszników. 

2. SPOTKANIE Z RODZICAMI
Przedstawienie koncepcji programu z zaproszeniem do włączenia się, ponieważ to gwarantuje tylko wówczas 
sukces, gdy rodzice aktywnie będą uczestniczyli w programie. Rozdanie listu do rodziców. 

Ustalenie wspólnie terminu spotkania rodziców„Jak motywować moje dziecko, aby uczenie się dało więcej 
radości i satysfakcji?” Mini warsztaty dla rodziców (na początku trwania programu) . 
Cel : udoskonalić swoje umiejętności wychowawcze, poprawić relacje „rodzic-dziecko”, podnieść samoświado-
mość własnej roli jako rodzica. 

3. ANKIETA
Ankieta w klasie celem wyłonienia 4-5 liderów: wykonujemy ćwiczenie BEZLUDNA WYSPA: Napiszcie kogo 
byście zabrali na bezludną wyspę z klasy, kogo lubicie i darzycie zaufaniem 2 chłopców i 2 dziewczynki. Analiza 
deklaracji, po czym następuje wyłonienie liderów. 

Szkolenie liderów: – spotkanie informacyjne i przygotowanie wspólnie zabaw integrujących klasę

Prezentowanie na forum kolejnych zagadnień, ćwiczeń, prowadzenie zajęć w grupach; przygotowanie pomocy 
dydaktycznych, przygotowanie spotkań typu – ustawienie krzesełek itp. 

4. SZKOLENIE LIDERÓW
Przedstawienie koncepcji programu i zadań liderów. 

5. ZAJĘCIA EDUKACYJNE

I. IMIENIOLANDIA
Cel: Integracja grupy – poprzez zabawy, stworzenie kontraktu

Przykładowe ćwiczenia: 

1. Uczniowie są podzieleni na grupy. Każdy przenosi się do swojego landu. Np. ja nazywam się Dorota, miesz-
kam zatem w D-landzie. Sformułujcie różne rzeczy. Chociażby: 

 ¢ mieszkam w Danii; lubię jeść dużo draży;
 ¢  moi rodzice są dobrymi ludźmi; mam deskorolkę. 

(Dzieci siedzą w kręgu i dzielą się swoimi pomysłami z rówieśnikami) . 

2. Historyjka z imienia

 –  Każdy z Was pisze pionowo swoje imię i spróbuje ułożyć historyjkę. Zdania rozpoczynają się na każda ko-
lejną literę imienia. Np. :
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Dawno, dawno temu za siedmioma górami i lasami żyła dziewczynka. 
Ola, bo tak miała na imię. 
Robiła różne ciekawe rzeczy. 
Oglądała kwiaty i drzewa, to było jej pasją. 
Tak je lubiła, że potem malowała je na płótnie. 
A obrazy rozdawała swoim bliskim znajomym. 

3. Praca plastyczna: „reklama własnego siebie” – moje dotychczasowe osiągnięcia. 

Dzieci wykonują reklamówki w pełni odzwierciedlające ich charaktery, to co lubią, czym się interesują. Tech-
nika wykonania: wydzieranka z kolorowych gazet. 

Swoje historyjki dzieci wkładają do reklamówek. Po wykonaniu przyczepiają je na sznurku przypinając spina-
czami. 

4. Pociąg (Borecka I, 2002) 

Składa się z trzech wagoników. Osoby na przedzie i w środku mają zamknięte oczy – to „wagoniki”. Osoba 
na końcu to maszynista prowadzący pociąg z  otwartymi oczyma, ale przekąszający informacje o  kierunku 
poruszania sie jedynie dotykiem przekazywanym osobie przed nim. Wszyscy uczestnicy zabawy musza być we 
wszystkich trzech rolach. 

5. Ewaluacja – TERMOMETR UCZUĆ:

–  Każdy z was otrzymuje słoneczko i chmurkę i kładzie ja w odpowiednim miejscu na termometrze, jednocześ-
nie uzasadnia swój wybór. 

 

  
 

 

  

Dorota 
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Słonce – podobało mi się w zajęciach to, że... 
Chmurka – nie podobało mi się w tych zajęciach, to, że... 

II. GRUPOLANDIA

Cel :Poznajemy siebie: samoocena – wykańczanie wykonywanej reklamy siebie, wzmacnianie poczucia własnej 
wartości

1. Podział na zespoły – doskonalenie komunikacji np. Żywy obraz, stop klatka
2.  komunikacja słowna i bezsłowna
3. Kapelusz

– Co chciałby powiedzieć innym na zakończenie, czego nie zdążyłem powiedzieć wcześniej?

Uczestnicy na kolorowych kartkach zapisują swoje uwagi a następnie wrzucają je do kapelusza. Po czym, każdy 
losuje jedną kartkę i odczytuje jej treść. 

III. WYBOROLANDIA

Cel:
– uświadomienie, czym jest stres, ogólne wiadomości o stresie,
– czynniki zew. i wew. wpływające na stres, radzenie sobie ze stresem – mind – mapinng 

Przykładowe ćwiczenia:
1. Zabawa ruchowa
Uczniowie stoją w rozsypce. 
– Za chwilę będziecie maszerować po dziwnych terenach i miejscach. Najpierw wyobrazimy sobie, że idziemy 
po gorącym piasku. Spróbujcie sobie przypomnieć, jak to jest gdy w stopy parzy was piasek. A więc idziemy 
boso po gorącym piasku. 

1. Idziemy po rzadkim błocie;
2. Idziemy boso po belce;
3. Idziemy po nie zastygłym jeszcze kiślu;
4. Idziemy wąską ścieżka nad przepaścią;
5. Idziemy po lodzie, wieje bardzo silny wiatr;
6. Idziemy z balonem, wieje silny wiatr;
7. Idziemy przez rwący strumyk przeskakując z kamienia na kamień;
8. Idziemy przez jesienny park, brnąc po kostki w suchych liściach kasztana;
9. Idziemy według pomysłu, który przyjdzie uczniom do głowy. 

2. Pogadanka dotycząca dokonywania właściwego wyboru. 
Prowadzący daje dzieciom do wyboru karteczki, jedną w kolorze czerwonym a drugą w kolorze niebieskim. 
Każdy uczestnik wybiera jedną a następnie rozmawiamy na temat przyczyn dokonania takiego wyboru:

– Czy patrzyłeś jaką karteczkę wybrał kolega, koleżanka?
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– Czy samodzielnie dokonałeś wyboru?

W życiu podejmujemy wiele decyzji, musimy to robić zgodnie z własnym sumieniem i ze sobą. Tutaj następuje 
nawiązanie do wcześniej poznanych sposobów skutecznego odmawiania. 

3. Tak – nie
Uczniowie ustawiają się w parach naprzeciwko siebie. Osoby A mówią TAK a osoby B – NIE. Przez określony 
czas (1 min) prowadzą dialog między sobą używając tylko tych słów. Następnie zamieniają się rolami. 

IV KOMUNIKOLANDIA

Jak porozumiewać się z innymi. Komunikacja werbalna i niewerbalna

Cel:
– przekazanie podstawowych informacji o komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
– szukanie kluczy do dobrej komunikacji, przedstawienie problemów związanych z komunikacji,
– nauczenie komunikatów„JA” odgrywanie scenek,
– rozwijanie i ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania 

Ćwiczenia:
1. Głuchy telefon. 
2. Rysunek. 

Ewaluacja: Dokończ zdanie:
– Najbardziej podobało mi się... 
– Najtrudniejsze było... 
– Najbardziej rozśmieszyło mnie. . 
– Dowiedziałem się, że... 

V. NOWOLANDIA – Mnemotechniki konkretnych przedmiotów

Cel. Uświadomienie uczestnikom o możliwości różnego sposobu zapamiętywania

1. Powitanie
Witam wszystkich:
1. którzy się wyspali;
2. te osoby, które mają zielone skarpetki;
3. tych, którzy mają coś zielonego przy sobie;
4. tych, którzy mają dobry humor;
5. te osoby które dziś są złe z jakiegoś powodu;
6. wszystkie dziewczyny; wszystkich chłopców. 
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2.  Techniki szybkiego uczenia się np. 
ZA POMOCA HAKOW ZAPAMIĘTUJEMY PIERWSZYCH 10 KRÓLÓW:

10. MIESZKO I – nad świeca jest mieszek pieniędzy, ogień przepala nam go;
11. BOLESŁAW CHROBRY – miał koronę po raz pierwszy, łabędziowi zakładamy koronę;
12. MIESZKO II – mama dała mieszek pieniędzy aby na straganie kupić jabłka;
13. KAZIMIERZ ODNOWICIEL – na krześle dajemy mu pędzel i on maluje nam nasze mieszkanie;
14. BOLESŁAW ŚMIAŁY – Bolek jest bardzo odważny i wdrapuje się na szczyt dźwigu;
15. WŁADYSŁAW HERMAN – Her (po niemiecku) pod krawatem wśród baranów;
16. BOLESŁAW KRZYWOUSTY – w wannie krzywi usta od mydła;
17. WŁADYSŁAW WYGNANIEC – bałwanek przegania wymiatuje miotłą wiosnę;
18. MIESZKO STARY – mamy stary balon, który trzyma mieszek pieniędzy;
19. KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY –jakiś chłopiec zostaje napadnięty rycerz Kazio staje w jego obronie. 

JAK ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚĆ KREATYWNEGO MYŚLENIA? (CZ. 1) 

I.  Czas zajęć: 90 minut (2 jednostki lekcyjne) 
II.  Prowadzący: psycholog
III.  Cele szczegółowe: 
POZNAWCZE: 
– Uczeń definiuje pojęcie kreatywności. 
– Uczeń rozumie na czym polega abstrahowanie. 
EMOCJONALNE: 
-Uczeń jest zainteresowany rozwijaniem kreatywnego myślenia. 
PRAKTYCZNE: 
– Uczeń potrafi abstrahować. 
– Uczeń tworzy alfabetyczny autoportret. 
– Uczeń wyróżnia w obiektach określone cechy, z pominięciem innych. 
– Uczeń tworzy nieograniczoną ilość definicji zaczynającą się od słów „but jest to…”. 
– Uczeń kategoryzuje obiekty według kliku kryteriów jednocześnie. 
– Uczeń abstrahuje wspólne cechy poszczególnych obiektów, w celu określenia ich podobieństwa. 
– Uczeń wyróżnia w obiektach określone cechy, z pominięciem innych. 
Metody: mini wykład, ćwiczenia praktyczne
Forma pracy: zindywidualizowana, grupowa
VIII. Materiały: długopisy, karteczki, szary papier, flamastry, pudełko, wydrukowane materiały, 
IX. Aranżacja przestrzeni: krzesła ustawione w okrąg
X. Przebieg zajęć:

 1. Tworzymy definicję pojęcia kreatywność (Czas trwania ok. 10 minut) 
Każdy z uczniów dostaje małą karteczkę, na której ma za zadanie napisać swoja definicję pojęcia: kreatywność, 
z czym mu się kojarzy, na czym polega myślenie kreatywne. 

Następnie prowadzący zajęcia zbiera wszystkie karteczki do pudełka, miesza karteczki i uczniowie losują po 
jednej karteczce, następnie po kolei odczytują. 



118 AZIMUTH VITA

Uwagi: Zadaniem prowadzącego jest stworzyć wspólną definicję „klasową” pojęcia kreatywność, wzbogacając 
ją o elementy, które zostały pominięte przez uczniów. 

2. Psychotest : Jaki jesteś? (czas trwania ok. 20 minut) 
Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzić jaki typ osoby (emocjonalny, praktyczny, kreatywny, odpowiedzialny) 
u nich dominuje (Załącznik 5) 
Uwagi:
Każdy uczeń rozwiązuje tą psychozabawę indywidualnie, następnie uzupełnia tabelkę i zlicza punkty. 
Nauczyciel czyta uczniom po kolei charakterystykę osób z przewagą określonych liter (Zał. 2) . 
Na zakończenie może zapytać na ile opis danego profilu zgadzał się z tym jak spostrzegają siebie uczniowie. 
Zachęca do podzielenia się wrażeniami. Wypowiadają się osoby chętne. 

3. Abstrahowanie – Mini wykład – Co to znaczy abstrahować? (czas trwania ok. 5 minut) 
Abstrahować tzn. umieć wyróżniać lub pomijać pewne elementy jakiejś całości. Dzięki takim operacjom 
potrafimy klasyfikować rzeczy według podobieństwa pewnych cech, według mniej lub bardziej typowych 
kryteriów, znajdywać punkty wspólne. Może to nam ułatwiać analizę problemu oraz stawianie rozwiązania. 

Abstrahowanie pozwala nam dostrzec pewne rzeczy nie jako nierozerwalną całość, lecz jako zbiór cech 
i  elementów, a  więc jest to umiejętność, bez której twórcze myślenie byłoby bardzo ograniczone, jeśli nie 
niemożliwe. 

Abstrahowanie to również pomijanie tego, co w danym momencie nie jest istotne, a co przykrywa nam sedno 
problemu. 

Za chwilę będziecie mieli możliwość przekonać się, jak każdy z was radzi sobie z abstrahowaniem. Na początek, 
na rozgrzewkę zrobimy dwa ćwiczenia, które są tylko pozornie prostą zabawą. 

4. Alfabetyczny autoportret (czas trwania ok. 15 min) 
Zasady tego ćwiczenia zmuszą wasz umysł do intensywnej pracy, pobudzając odpowiednie obszary myślenia. 

Stworzycie teraz, każdy indywidualnie coś w rodzaju autoportretu. Nieważne jest tutaj, czy potraficie rysować… 
Ważniejsze będzie, czy potraficie wyłuskać swoje cechy charakterystyczne. 

Każdy z was ma za zadanie wypisać listę cech, które cię charakteryzują (twoim zdaniem lub w opinii osób 
dobrze Cię znających) tak, by kolejne przymiotniki zaczynały się na kolejną literę alfabetu. 

Uwagi:
– każdy uczestnik dostaje kartkę z wydrukowanymi literami alfabetu; (Załącznik 7) . 

– w przypadku trudności ze znalezieniem cechy charakteru na dana literę alfabetu, mogą wymienić jakieś swoje 
zainteresowanie, ulubione zwierzę itp. 

Po stworzeniu alfabetycznego autoportretu przedstawiają go pozostałym osobom z klasy. 
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 5. Kot ministra (Czas trwania ok. 15 min) 
Jeden z uczestników bezgłośnie wymienia kolejne litery alfabetu (zaczyna od wypowiedzianych na głos słów 
XYZ, aby wiadomo było w którym momencie rozpoczął) , natomiast drugi z uczestników w pewnym momencie 
mu przerywa, mówiąc: stop. Litera, przy której był pierwszy uczestnik w momencie przerwania, na przykład 
C, staje się pierwszą literą długiego ciągu wyrazów (mają to być przymiotniki) , którymi możemy określić 
tytułowego kota ministra. Na przykład:

Kot ministra jest czekoladowy
Kot ministra jest cierpki
Kot ministra jest czubaty
Kot ministra jest cykliczny
Kot ministra jest ciapowaty
Kot ministra jest cyfrowy
Kot ministra jest cytrynowy
Kot ministra jest cynamonowy

Należy pamiętać, żeby każde podawane kolejne określenie było przymiotnikiem, jeśli ktoś ma trudność 
z przypomnieniem sobie przymiotnika, może wymyślić swój przymiotnik. Należy do tego zachęcić młodzież. 

Zaczyna ten uczestnik, któremu przerwano recytowanie alfabetu, na przypadkowej literze. Uzupełniwszy 
zdanie wybranym określeniem kota ministra, wskazuje swojego następcę. Ten musi natychmiast znaleźć 
inne uzupełnienie, a jeśli tego nie potrafi, to odpada z gry. Tak czy inaczej podaje kolejną osobę, która musi 
natychmiast podać właściwe określenie, aby nie wypaść z gry i tak dalej. Moment w którym ktoś wygrywa, 
daje początek wymienianiu liter alfabetu przez jednego z uczestników i nowej serii określeń, zaczynających się 
inną literą. 

6.  Tysiąc definicji (czas trwania ok. 10 minut) 
Wybieramy obiekt, który będzie definiowany przez uczestników treningu. Obiekt ten uczestnicy powinni dobrze 
znać, więc najlepiej wybrać jakiś całkiem zwyczajny przedmiot (np. but, szkoła, dziecko) . Następnie uczniowie 
tworzą nieograniczoną ilość definicji, które muszą zaczynać się od słów: „(but, szkoła, dziecko) jest to…”

Można się umówić, co do kolejności obowiązującej członków grupy. Np. ze wskazaniem poprzez poprzednika. 

Nie ma ograniczonej liczby definicji, jaka maja podać uczestnicy. Nie wolno ćwiczenia przerwać zbyt 
wcześnie, gdyż tylko wtedy, możemy się doczekać definicji najbardziej zaskakujących, opartych na atrybutach 
wyabstrahowanych w niezwykły sposób. 

Na zakończenie ćwiczenia możemy zmodyfikować trochę ćwiczenie i wybrać jedną z definicji utworzonych 
przez uczestnika, która nam się wydała najciekawsza i tworzyć do niej jak najwięcej uzasadnień, według wzoru:

But jest to negatyw stopy, bo…

Podawane uzasadnienia mogą być irracjonalne – ważne, żeby nie były powierzchowne i banalne. 
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7. Podsumowanie zajęć (Czas trwania ok. 5 minut) 
JAK ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚĆ KREATYWNEGO MYŚLENIA? (CZ. 2) 

I. Czas zajęć: 90 minut (2 jednostki lekcyjne) 
II.  Prowadzący: wychowawca klasy
III.  Cele szczegółowe: 

POZNAWCZE: 
– Uczeń definiuje pojęcie metafory. 
– Uczeń rozumie na czym polega tworzenie metafory
– Uczeń rozumie na czym polega tworzenie symbolu. 
– Uczeń dokonuje oceny metafor stworzonych przez innych uczniów. 
EMOCJONALNE: 
– Uczeń jest zainteresowany rozwijaniem zdolności, które wpływają kreatywne myślenie. 
PRAKTYCZNE: 
– Uczeń abstrahuje wspólne cechy poszczególnych obiektów, w celu określenia ich podobieństwa. 
– Uczeń abstrahuje z danego przedmiotu jego funkcje. 
– Uczeń tworzy własną metaforę. 
– Uczeń tworzy symbole przedmiotów codziennego użytku. 
– Uczeń znajduje podobieństwa między różnymi obiektami. 
Metody: psychotest, mini wykład, ćwiczenia praktyczne
Forma pracy: zindywidualizowana, praca w parach, grupowa
VIII. Materiały: długopisy, karteczki, szary papier, flamastry, pudełko, psychotest: Jaki jesteś?, wydrukowane 
materiały, 
IX. Aranżacja przestrzeni: krzesła ustawione w okrąg
X. Przebieg zajęć:

1. Wyszukiwarka (Archiwum) – (czas trwania ok. 15 minut) 
W dzisiejszych czasach, szukając czegoś, np. książki czy płyty CD, korzystamy z komputera, który może wybrać 
grupę przedmiotów lub informacji według podanych przez nas warunków. W dobrym archiwum można wyszukać 
żądany dokument posługując się dowolnym kryterium. A można też przyjąć kilka kryteriów jednocześnie (np. 
praca w języku chińskim w nakładzie nie większym niż 500 egz. , wydana przed rokiem 1945) . 

Teraz przekonacie się, jak radzi sobie wasz umysł z wyszukiwaniem słów według kategorii?
Celem tego ćwiczenia będzie szukanie obiektów spełniających kilka kryteriów naraz. 
(Każdy dostaje kartę papieru, długopis) 

Wariant 1:
Pierwsze kryterium
Wypisz jak najwięcej nazw naturalnych rzeczy (występujących w przyrodzie) , które można wykorzystać do 
kolorowania, malowania; 

Drugie kryterium
Z przygotowanej listy wypisz teraz słowa, które oprócz pierwszego kryterium spełniają również warunek: są 
roślinami. 
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Jeśli przychodzą ci do głowy nowe nazwy, których nie zawarłeś w pierwszej liście, możesz je dopisywać (jeśli 
spełniają oba kryteria) . 

Trzecie kryterium
Sporządź listę rzeczy, które spełniają oba powyższe warunki i nadają się jednocześnie do jedzenia. 

Czwarte kryterium
Zredukuj listę do nazw obiektów spełniających dodatkowe kryterium: można uzyskać dzięki nim kolor zielony 
albo czerwony. 

Wariant 2:
Pierwsze kryterium: rzeczy białe
Drugie kryterium: rzeczy białe, a jednocześnie miękkie;
Trzecie kryterium: rzeczy białe, miękkie, a zarazem jadalne
Czwarte kryterium: jednocześnie być węglowodanami. 

Uwagi: Ćwiczenia kończymy porównywaniem, jakie rzeczy na poszczególnych etapach wymieniali uczestnicy 
warsztatu. 

2. Burza mózgów: czym jest metafora? (czas trwania ok. 5minut) 
Przytoczenie definicji ze Słownika Języka Polskiego metafora opiera się na skojarzeniu dwóch zjawisk, 
dostrzeżeniu ich podobieństwa lub innych cech wspólnych i przeniesieniu nazwy jednego zjawiska na drugie, 
np. , „stalowe nerwy”. 

Jakie znacie metafory? Wybranie jednej metafory i analiza jej znaczenia. 

Metafora, czyli inaczej możemy powiedzieć przenośnia… Ukazuje znany nam świat w nowym świetle. 

Osoba twórcza potrafi swobodnie budować metafory, dzięki czemu umie pełniej formułować swoje myśli 
i opisać uczucia. Metafora posiada również przekonującą moc. Suchy, dosłowny język często nie wystarczy, by 
przekonać kogoś do jakiejś idei. 

Natomiast z punktu widzenia celu naszego treningu metafora ma dwie najważniejsze zalety: jest niezwykle 
inspirująca oraz pozbawia mylnie ograniczeń. 

3. Fabryka marzeń (czas trwania ok. 20 minut) 
Każdy uczestnik będzie pracował indywidualnie. Uczniowie dostają kartki z  wydrukowanymi słowami 
(Załącznik 8) . 

Na kartkach macie kilka słów. Dodając do nich dowolnie wybrane drugie słowo, stwórzcie metaforę. Zestawienie 
tych dwóch słów powinno tworzyć nowy sens. Tak jak fabryka + marzenia; używane łącznie w odniesieniu do 
wytwórni filmowych w Hollywood. 

 – Określ metaforycznie znaną ci osobę, podkreślając jakąś cechę. 
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Przykład:

Inżynier czasu – ktoś zawsze zorganizowany, punktualny. 

Cesarz  ..............................

Wirtuoz  ...........................

Mecenas  ...........................

Sekretarz  ..........................

Sierżant  ............................

Znajdź określeni znanego ci miejsca, pod jakimś względem bardzo charakterystycznego. 

Przykład:

Giełda plotek – osiedlowa kawiarnia

Galaktyka  ..........................

Salon  .................................

Plantacja  ...........................

Wytwórnia .........................

Szklarnia  ...........................

Studio  ................................

Określ często powtarzające się zachowanie kogoś z twoich bliskich

Symfonia  ...........................

Spektakl  ............................

Rzeźbienie  .........................

Improwizacja  ....................

Rajd  ...................................  

Boks  ..................................
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Osoba chętna czyta swoje metafory. Następnie wskazuje osobę kolejną, która przedstawia swoje pomysły. 

Omówienie ćwiczenia. Czy mieli trudności z  tworzeniem metafor? Który przykład sprawił im najwięcej 
trudności?

4. Tworzenie metafor (Czas trwania ok. 15 minut) 
Życie jest jazdą na tygrysie, bo…

Problem jest jak dziura w skarpecie, bo…

Ćwiczenie polega na uzupełnianiu tytułowego zdania na wiele różnych sposobów. Tzn. macie odpowiedzieć, 
dlaczego życie jest jazdą na tygrysie. 

Dobierzcie się teraz dowolnie w pary. Pamiętajcie im więcej uzasadnień, tym lepiej. Każde kolejne uzasadnienie 
jest w istocie nową metaforą… Zapisujecie każdy pomysł, który przychodzi wam do głowy, nie oceniajcie ich 
od razu. 

Gdy uczestnicy nie będą już w stanie tworzyć nowych pomysłów (max po 5 min) , niech każdy zespól przedstawi 
innym swoje pomysły. Pomysły każdego zespołu powinny być poddane ocenie. 

Kryteria oceny:

 – czy metafora jest trafna?

 – czy metafora nie jest zbyt trywialna?(„…bo jest niebezpieczne”) 

 – czy jest oryginalna? („…bo wstrząsa cierpliwość do rzeczy dziwnych i niezwykłych”) 

 – czy metafora opiera się na jakiejś wyraźniej cesze nośnika (dodanej) , dzięki której dostrzegamy niezwykłe, 
ale mniej wyraźne cechy obiektu (np. „…bo pozwala odkryć istotę ucieczki”

5. Tworzenie nowych symboli (Czas trwania ok. 15 minut) 
Uczestnicy będą pracować w parach. 

Prowadzący ma za zadanie wypisać wcześniej nazwy przedmiotów, które będą losowane na małych karteczkach 
(kubek, gumkę do włosów, wałek do ciasta, ołówek, szklankę, gumkę do ścierania, spinacz do prania, korektor, 
klucze, sznurek) 

Wstęp – pewnie się nad tym nie zastanawialiście wcześnie, ale tworzenie symboli opiera się zazwyczaj na 
operacji metaforyzowania. 

Dobrze, trafnie dobrany symbol ma w sobie cząstkę obiektu, którego symbolizuje (np. biały gołąb symbol 
pokoju) . 
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W tym ćwiczeniu waszym zadaniem będzie wymyślenie, czego symbolem mogą być obiekty, które nie były 
dotąd przez nas traktowane symbolicznie. Każda osoba z pary losuje jakiś obiekt (kubek, gumkę do włosów, 
wałek do ciasta, ołówek, szklankę, gumkę do ścierania, spinacz do prania, korektor, klucze, sznurek) . 

Teraz waszym zadaniem będzie wypisać wszystkie możliwe funkcje danego przedmiotu. (np. wałek służy do 
wyrównania powierzchni) . Starajcie się wypisać jak najwięcej tych funkcji. 

Następnie musicie dla wybranych funkcji poszukać kolejnych znaczeń, które mogą mieć sens metaforyczny 
(np. , wyrównywanie powierzchni, nierówności – wyrównywanie rachunków) . 

Nakładając odległe skojarzenia na wybrany przedmiot, poszukujemy znaczenia zawartego między odkrytą 
ideą (wyrównywanie rachunków) a przedmiotem (wałek) . W ten oto sposób odkrywamy nowe symboliczne 
znaczenia pospolitych przedmiotów. 

Ćwiczenie można zakończyć rysowaniem na szarym papierze nowo utworzonych symboli i przedstawieniem, 
omówieniem przez każdą parę na forum. 

6. Podobieństwa (Czas trwania ok. 15 minut) 
Prowadzący przygotowuje zbiór słów, które wypisuje na kartkach, rozcina je i wrzuca do pudełka. (Załącznik 9) 

Kolejno osoby podchodzą i losują dwa słowa i pytamy ich w czym są one do siebie podobne obiekty opisywane 
przez te wyrazy. 

Podobieństwa te powinny się opierać na wspólnych cechach poszczególnych obiektów, w związku z czym te 
cechy należy uprzednio wyabstrahować, z każdego obiektu oddzielnie. 

Będą pojawiać się podobieństwa w budowie,, metaforyczne, skojarzeniowe – to dobrze mogą być ciekawe. 

Należy podkreślać, że najważniejsze są podobieństwa opierające się na rzeczywistych, ważnych , ale ukrytych 
wspólnych cechach obiektów. 

W dalszej części ćwiczenia możemy zwiększyć liczbę haseł do trzech. 

7.  Posumowanie zajęć (Czas trwania ok. 5 minut) 
CZY POTRAFIMY SIĘ UCZYĆ? WARUNKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ. 

I.  Czas zajęć: 90 minut. (2 jednostki lekcyjne) 
II.  Prowadzący: psycholog
III.  Cele szczegółowe: 

POZNAWCZE: – Uczeń wymienia pięć czynników wpływających na efektywne uczenie. 
– Uczeń potrafi uzasadnić, że w procesie uczenia się bardzo ważna rolę odgrywa motywacja, koncentracja uwagi na 
zadaniu, higiena pracy. 
– Uczeń wskazuje trzy czynniki zewnętrzne, związane z higieną pracy umysłowej, które wpływają na efektywność 
nauki. 
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EMOCJONALNE:
– Uczeń jest zainteresowany poszerzaniem wiedzy na temat efektywnego uczenia się. 

PRAKTYCZNE:
– Uczeń samodzielnie wymyśla i wykonuje ćwiczenia na zwiększenie koncentracji uwagi. 

IV.  Metody: psychozabawa (psychotest) , mini wykład, praktyczne ćwiczenia. 
V.  Forma pracy: zindywidualizowana, praca w parach, grupowa
VI.  Materiały: karteczki samoprzylepne, ankieta pt. ”Czy potrafisz się uczyć”, prezentacja multimedialna, 
VII.  Aranżacja przestrzeni: standardowy układ ławek
VIII.  Przebieg zajęć:

1.  Wprowadzenie. (Czas trwania ok. 5 minut) 
Prowadzący (wychowawca) zaznajamia uczniów z tematem, którym będą się zajmować na dzisiejszej i kolejnych 
lekcjach. Zwraca uwagę na to, że nauka / uczenie się jest nieodłącznym elementem życia młodego człowieka 
i warto wiedzieć jak to skutecznie robić. 

 2.  „Słoneczko” . (Czas trwania ok. 15 minut) 
Wychowawca rozdaje uczniom samoprzylepne karteczki, ich zadaniem jest dokończenie zdania: „Nauka/ 
Uczenie się to…” – napisanie pierwszego skojarzenia na karteczce i przyklejenie jej do tablicy. Odpowiedzi 
uczniów mają być ułożone w  okręgu (tak, aby tworzyły promienie słońca) – jeśli pojawią się skojarzenia 
identyczne lub bardzo podobne to przykleja się w  tej samej linii (muszą tworzyć jeden promień) – w  ten 
sposób można zaobserwować jakie skojarzenia pojawiają się najczęściej, np. czy są to skojarzenia pozytywne, 
czy negatywne. 

Wychowawca podsumowuje odpowiednio odpowiedzi uczniów. 

3.  Psychozabawa – „Czy umiesz uczyć się?” (Załącznik 10) (Czas trwania ok. 20 minut) 
Uczniowie otrzymują ankietę, którą wypełniają odpowiadając tak, nie lub ? (nie wiem) . 

Wyniki tej psychozabawy dadzą nam obraz, jaki jest stosunek uczniów do nauki i, ich umiejętność uczenia się, 
która zależy nie tylko od pamięci ale od koncentracji uwagi, sposobu organizowania nauki oraz motywacji do 
nauki. Omówienie i interpretacja wyników (Zał. 11) 

Podsumowanie prowadzącego w zależności od rozkładu wyników uzyskanych przez uczniów. 

4.  Podział klasy na 2 grupy: jedna grupa wymyśla czynniki wspomagające – a druga
czynniki zakłócające proces uczenia się – „burza mózgów” . Prezentacja na forum wyników pracy. (Czas trwania 
ok. 15 minut) 

5. Mini wykład (Zał. 12) na temat warunków efektywnego uczenia się – poparty prezentacją multimedialną 
(Zał. 13.) . (Czas trwania ok. 15 minut) 
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6. Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi:
 ¢ Instrukcja: „Zamknijcie oczy i spróbujcie sobie przypomnieć, co każdy z was dzisiaj robił od momentu 

wstania z łóżka aż do tej chwili, ale bardzo dokładnie, ze wszystkimi szczegółami. ” (Czas trwania ok. 5 
minut) 

 ¢ Instrukcja „Usiądźcie wygodnie. Teraz niech każdy z was wybierze sobie w tym pomieszczeniu dowolny, 
mało skomplikowany przedmiot. Przez 3-5 minut każdy będzie koncentrować się na wpatrywaniu się 
w wybrany przedmiot, starając się jednocześnie nie myśleć o niczym innym. (Czas trwania ok. 5 minut) . 

 ¢ Instrukcja: „Usiądźcie w parach plecami do siebie. Teraz kolejno, raz jedna osoba, raz druga, opiszcie jak 
najdokładniej, co partner ma na sobie, jak jest ubrana koleżanka, kolega za waszymi plecami. Macie na to 
5 minut. Teraz odwróćcie się i sprawdźcie, jak wam poszło. ” (Czas trwania ok. 5 minut) 

7. Podsumowanie zajęć (Czas trwania ok. 5 minut) 

TAJEMNICE PAMIĘCI. WYBRANE TECHNIKI PAMIĘCIOWE

I.  Adresat: klasa I-III szkoły średniej. 
II.  Czas zajęć: 90 minut (2 jednostki lekcyjne) 
III.  Prowadzący: wychowawca klasy. 
IV.  Cele szczegółowe:

POZNAWCZE:
– Uczeń wymienia 3 składniki pamięci. 
–  Uczeń wymienia pięć poznanych strategii pamięciowych. (grupowanie, akronimy, metoda słów wieszaków, 

łańcuszek skojarzeń, cyfry bliskie sercu) 
– Uczeń krótko opisuje każdą z pięciu strategii pamięciowych uwzględniając zasadę praktycznego ich wykorzystania. 

EMOCJONALNE:
–  Uczeń ocenia poznane metody pamięciowe uwzględniając własne możliwości i  dotychczasowe doświadczenie 

w tym zakresie. 

PRAKTYCZNE:
– Uczeń potrafi zastosować wybraną strategię pamięciową przy wykonywaniu konkretnego zadania. 

V.  Metody: pogadanka, mini wykład, „burza mózgów”, eksperyment, praktyczne ćwiczenie umiejętności. 
VI.  Forma pracy: zindywidualizowana, grupowa. 
VII.  Materiały: prezentacja multimedialna, kartki, szary papier, flamastry, , zegarek. 
VIII . Aranżacja przestrzeni: standardowe ustawienie ławek. 
IX.  Przebieg zajęć. 

Wprowadzenie w tematykę zajęć. (Czas trwania ok. 5 minut) 
Prowadzący podaje temat zajęć, podkreśla rolę pamięci w  życiu człowieka i w procesie uczenia się. Podaje 
przykłady kiedy pamięć nas zawodzi, np. :

Spotykamy na ulicy znajomego, witamy się :Paniczna myśl „Skąd ja go znam? Jak on ma na imię?”. 
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Wchodzimy do sklepu. Wprawdzie w domu, przed wyjściem ustaliliśmy co mamy kupić, no ale kto by tam notował, 
przecież zapamiętam. Kolejna alejka z kolejnymi produktami i myśl w głowie – „coś jeszcze miałem kupić, tylko co?”. 

To były drobiazgi, ale „pustka w głowie” zdarza się nam w bardziej nie sprzyjających okolicznościach: pytanie ustne, 
profesor zadaje pytania, a my... „Przecież się uczyłem, umiałem, już mam na końcu języka!”

2. Pogadanka. Odwołanie się do wspomnień uczniów „Czy pamięć kiedyś ich zawiodła”. W jakich sytuacjach?, 
itd. (Czas trwania ok. 5 – 10 minut) 

3. Mini wykład (Czas trwania ok. 5 – 10 minut) 
Podsumowanie rozmowy z uczniami i mini wykład na temat pamięci (Zał. 14.) 

4. Burza mózgów „Jakie znasz metody lepszego zapamiętywania?” (Czas trwania ok. 10 minut) 
Uczniowie w 4 osobowych grupach na szarym papierze wypisują wszystkie znane im sposoby służące lepszemu 
zapamiętywaniu, następnie z  listy wybierają 2, które członkowie ich grupy stosują najczęściej i  które ich 
zdaniem są najbardziej skuteczne. Prezentacja na forum, omówienie wymienionych sposobów skutecznego 
zapamiętywania. 

 5. Eksperyment, przeplatany z  mini wykładem na temat wybranej mnemotechniki – słowa haki. (Czas 
trwania ok. 25 minut) 

Prowadzący zaprasza uczniów do udziału w małym eksperymencie, składającym się z dwóch części. W pierwszej 
w nich zadaniem uczniów będzie zapamiętanie listy słów, stosując dowolny sposób (czyli sposób, który jest im 
pomocny przy codziennym uczeniu się) . (Zał. 15 – prezentacja 2) 

1 ETAP: prezentowana jest uczniom lista 13 słów (każde po kolei przez 8 sekund) ,
które mają zapamiętać (zarówno treść słowa jak i liczbę porządkową) – metodą dowolną. Po czym ich zadaniem 
jest wypisanie tego co zapamiętali – sprawdzamy poprawność. 

Następnie prowadzący wspomina, że oprócz wcześniej wymienionych sposobów zapamiętywania są też inne, 
np. słowa – haki, którą będą mieli okazję wykorzystać w drugiej części eksperymentu. Prowadzący krótko 
wyjaśnia na czym polega ta technika (Zał. 16) – na podstawie prezentacji i przykładów (Zał. 15 – prezentacja 
2) . Po czym przy pomocy prezentacji multimedialnej przeprowadza drugą część „mini eksperymentu”. 

2 ETAP: prowadzący prezentuje uczniom 13 obrazków (każdy przyporządkowany do
określonej liczby z którą może się kojarzyć) . Uczniowie zapamiętują te obrazki. Po czym prezentowana jest 
im nowa lista słów do zapamiętania (w  taki sposób jak poprzednio) z  tym, że tym razem, aby zapamiętać 
słowa i  ich kolejność mają wykorzystać skojarzenia – obrazka (odnoszącego się do konkretnej liczby) oraz 
słowa z odpowiednim numerem. Uczniowie wypisują, co zapamiętali i sprawdzamy poprawność (z założenia 
powinna być większa, niż w pierwszym przypadku) . 

Omówienie – prowadzący pyta uczniów: W  której części udało im się zapamiętać więcej słów? Jakie sposób 
zapamiętywania wykorzystali w pierwszej części? Co sądzą na temat przedstawionej mnemotechniki?, itp. 



128 AZIMUTH VITA

6. Mini wykład, na temat innych mnemotechnik – grupowanie, akronimy, akrostychy, cyfry bliskie sercu, 
łańcuch skojarzeń – podkreślenie ich skuteczności, przedstawienie przykładów na prezentacji multimedialnej 
(Zał. 15, prezentacja; Zał. 16.) (Czas trwania ok. 15 minut) . 

7. „Skojarzenia” (Czas trwania ok. 10 minut) 
Po omówieniu ostatniej mnemotechniki, którą jest łańcuch skojarzeń, prowadzący proponuje ćwiczenie na 
skojarzenia – ćwiczenie techniki łańcuch skojarzeń: uczestnicy proszeni są o napisanie na małych karteczkach 
jakiegoś niebanalnego przedmiotu a na drugiej innego, dowolnego rzeczownika. Karteczki są wrzucane do 
woreczka. Uczestnicy losują dwie karteczki. Zadaniem jest utworzenie jak najkrótszego łańcucha skojarzeń 
łączącego oba pojęcia. Prowadzący podaje przykład: starożytność i baran. Łańcuch skojarzeń: starożytność – 
Ateny – wzgórza – łąka – baran. Uczestnicy po kolei prezentują swoje łańcuchy skojarzeń. 

8. Podsumowanie – krótkie podsumowanie poznanych technik skutecznego uczenia, rozmowa z uczniami na 
temat ich wrażeń z zajęć – Co sądzą o poznanych technikach, Czy uważają, że warto je stosować? Czy wierzą w ich 
skuteczność? Czy zamierzają spróbować zastosować którąś technikę przed następnym sprawdzianem? (Czas trwania 
ok. 10 minut) 

 OKREŚLENIE STRATEGII EWALUACYJNEJ

EWALUACJA KSZTAŁTUJĄCA:

 −  uzyskanie informacji o  przebiegu realizacji programu, poznanie ewentualnych trudności – informacja 
zwrotna bezpośrednio po zajęciach, obserwacja. 

EWALUACJA KOŃCOWA: programu uzyskanie opinii o wartości zrealizowanego programu profilaktycznego 
od uczestników i przedstawicieli programu profilaktycznego zastosowanie dyferencjału. Procedura ewaluacyjna 
skoncentrowana na opisie wyników badan testowych dotyczących samoopisu uczniów przed i po zakończeniu 
programu przewiduje przeprowadzenie badan ewaluacyjnych w  1 miesiącu po zakończeniu programu 
w oparciu o test „Moja motywacja: H. . Hamer. Źródłem informacji o skuteczności i efektywności wyników 
programu będzie porównanie wyników w zakresie diagnozowanych wymiarów jakie uczniowie uzyskali przed 
i po programie. 
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CZĘŚĆ II.  
CHCĘ I DZIAŁAM CZYLI O MOTYWACJI DO NAUKI SZKOLNEJ?

WSTĘP
Współczesna młodzież wykazuje niechęć do nauki szkolnej, do odrabiania pracy domowej, czytania lektur 
i uczenia się, a nauczyciele, rodzice, pedagodzy czy kuratorzy nie mają dość przekonujących argumentów za 
tym, aby przekonać młodych ludzi do kontynuowania nauki, nie porzucania szkoły czy uczenia się na miarę 
swoich możliwości intelektualnych. Dlatego druga część programu Azimuth Vita przedstawia istotę motywacji 
szkolnej, jej czynniki i  ograniczenia, a  także zadania, które pomogą młodzieży niedostosowanej społecznie 
zmienić nastawienie do podejmowania czynności uczenia się i kontynuowania nauki w szkole. 

WSTĘPNA IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Reforma systemu edukacji wprowadza coraz to nowe zmiany dzięki pogarszającym się wynikom egzaminów 
gimnazjalnych, oraz w  obawie o  to, że młodzież nie będzie w  stanie konkurować na światowych rynkach 
XXI wieku. Dlatego też narzuca bardziej rygorystyczne standardy osiągnięć w nauce, oraz powierza zarówno 
nauczycielom jak i uczniom odpowiedzialność za uzyskanie wyższego poziomu nauczania. W tym celu zmusza 
się szkoły do bardziej wytężonej pracy, zadawania uczniom więcej prac domowych, oraz przeprowadzania 
większej liczby testów i sprawdzianów. To sprawiło, że zarówno przed uczniami jak i nauczycielami stanęły 
nowe zadania. Uczniowie muszą się uczyć więcej i z większą efektywnością, a nauczyciele mają uczyć tak, aby 
wiedza i umiejętności zdobyte w szkole były przydatne w środowisku pozaszkolnym i inspirowały uczniów do 
samokształcenia, a tym samym wzbudzać ich zainteresowanie nauką. Skuteczność uczniów zależy od podejścia 
do procesu nauczania, a  nauczyciel ma stworzyć warunki sprzyjające wydobyciu i  wzmacnianiu tego, co 
w uczniu jest najlepsze (Harmin, 2004) . 

Z  drugiej strony, coraz większej grupie uczniów brakuje energii i  mobilizacji do tego, aby kontynuować 
naukę szkolną. Młodzi ludzie przyjmują coraz mniejszą odpowiedzialność za swoje działania i motywy do 
nauki. Rodzice również odgrywają ogromną rolę, ponieważ wciąż zabiegani, zapracowani nie mają czasu, 
aby przeanalizować sytuację dziecka w szkole. Poświęcają zbyt mało uwagi swoim dorastającym dzieciom, co 
prowadzi do niewiedzy na temat problemów, jakie narastają w ciągu roku. 

Każdy nauczyciel ma ogromny wpływ, który może wywrzeć na dalsze życie swojego ucznia a  także na jego 
funkcjonowanie w społeczeństwie. Jednak praca z uczniem nie jest łatwa zwłaszcza, jeśli nie ma on motywacji 
do nauki, a  szkoła jest dla niego karą. Brak wsparcia ze strony rodziców również nie ułatwia osiągnięcia 
oczekiwanych efektów pracy nauczyciela. Dlatego opracowaliśmy program, który pomoże wyeliminować 
czynniki ryzyka zachowań dysfunkcjonalnych przyczyniających się do rezygnacji z nauki szkolnej , a są nimi: 
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 ¢ lenistwo uczniów,
 ¢ brak kontroli ze strony rodziców
 ¢ nadmierny stres
 ¢ niska samoocena,
 ¢ brak pewności siebie,
 ¢ standardowe (nudne) lekcje,
 ¢ brak celów życiowych i edukacyjnych,
 ¢ brak poczucia odpowiedzialności za swoją przyszłość,
 ¢ brak integracji w grupach,

Przedstawiony program pomoże również wzmocnić czynniki chroniące, które sprzyjają prawidłowemu 
funkcjonowaniu młodzieży w rolach szkolnych, do których zaliczyć można: 

 ¢ konstruktywne zainteresowania uczniów i udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 ¢ pozytywny stosunek do nauczycieli,
 ¢ dobry klimat szkoły
 ¢ pomysłowość uczniów,
 ¢ system wartości oparty na wierze,
 ¢ dobre relacje z rówieśnikami,
 ¢ duży dostęp do pomocy naukowych,
 ¢ duże poczucie bezpieczeństwa w szkole,
 ¢ mało liczne grupy,

PODSTAWY TEORETYCZNE PROGRAMU
Każde dziecko ma wrodzone pragnienie zdobywania wiedzy. Dzieci idą do szkoły podekscytowane. Cieszą się, 
że nauczą się czytać, pisać i że będą poznawać świat. Jednak ich ekscytacja nauką mija od około trzeciej klasy 
szkoły podstawowej i stale się obniża. Już wtedy postrzegają naukę jako mozolną pracę a nie szansę rozwoju. 
Zmienia się ich podejście do uczenia się – szkoła staje się nudna i frustrująca, uczniowie przychodzą do szkoły, 
bo muszą, aby uczyć się czegoś, co nie wydaje im się ani potrzebne, ani sensowne. Nauka przestaje im sprawiać 
przyjemność, zmienia się ich podejście do uczenia się. Brakuje im motywacji do nauki. 

Co to jest „motywacja do nauki”?
J. Brophy (2002) „motywację do nauki” rozumie jako tendencję ucznia do przyjmowania czynności szkolnego 
uczenia się za sensowne i  istotne, i  do szukania w  nich zamierzonych pożytków. Jest przede wszystkim 
reakcją poznawczą, która zmierza do nadawania sensu czynności, przyswojenia wiedzy, jaką czynność niesie 
i opanowania umiejętności, do jakich sposobi. 

Motywacja szkolna dotyczy subiektywnych doznań ucznia, zwłaszcza jego chęci zaangażowania się w lekcję 
i czynności uczenia się, oraz powodów takiego zaangażowania. 

Pojęcie motywacji odpowiada na odwieczne pytanie o to, dlaczego człowiek zachowuje się w ten, a nie inny 
sposób? Dlaczego uczeń ignoruje jedno zadanie a chce pracować nad innym? Dlaczego ten sam uczeń nad 
wybranym zadaniem pracuje dłużej i z większym zaangażowaniem? Dlaczego jedni uczniowie potrafią długo 
wytrwać w pracy a inni w pewnym momencie rezygnują?
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Okazuje się, że preferencje, poziom energii i wytrwałość zależą od motywacji do nauki. Niektórzy uczniowie 
uczą się wyłącznie dla natychmiastowych, konkretnych zysków i przestają się starać, gdy zostają pozbawieni 
tego rodzaju nagród. Inni traktują naukę w  szkole jako zawody w  których „zwycięzca zgarnia wszystko”, 
i  dają się zmotywować tylko wtedy, gdy stwierdzą, że mają szansę zdobyć przewagę nad kolegami. Jeszcze 
innych pociągają tylko te zadania, w  których poprzez własną kreatywność mogą wyrazić siebie, a  które 
w konwencjonalnym sensie nigdy nie mogą zostać zakończone. Przykłady te pokazują, że to właśnie powody, 
dla których dziecko się uczy, w dużej mierze determinują, ile wiedzy zdoła ono przyswoić, w jakim stopniu 
uda mu się ją zachować, i czy wiedza ta przyczyni się do wzmocnienia czy też osłabienia w nim wiary w siebie 
i chęci, by pogłębiać swoje wiadomości. 

Zatem pojęcie „motywacji” rozumiane jest jako konstrukt teoretyczny, którym tłumaczy się wywołanie 
zachowania, jego ukierunkowanie i trwanie – zwłaszcza zachowania nastawionego na cel. 

Behawioryści na plan pierwszy wysuwają wzmocnienie jako główny mechanizm wywołujący dane zachowanie 
i  utrzymujący je. Bodziec wzmacniający definiują jako cokolwiek, co podnosi lub utrzymuje częstość 
zachowania, kiedy styka się z przejawem tego zachowania. Na przykład pilna i zakończona sukcesem praca 
nad zadaniem może być wzmocniona przez ustne lub pisemne pochwały, dobre stopnie, odznaki, przywileje, 
nagrody rzeczowe, sukces w  rywalizacji lub jakikolwiek inny sposób wynagrodzenia za wkład pracy, przez 
wyrażenie uczniom uznania za osiągnięcia lub przyznanie cenionych przez nich nagród. 

Kiedy ludzie są umotywowani, to zamierzają coś osiągnąć i podejmują z tym zamiarem działania ukierunkowane 
na cel. Działania mogą być motywowane przez samego ucznia jako wynik swobodnego i osobistego wyboru, 
albo kontrolowane z zewnątrz, jako np. nacisk stawiany przez nauczyciela lub rodzica. 

Istnieją dwa rodzaje motywacji:
1. Motywacja wewnętrzna,
2. Motywacja zewnętrzna. 

 Motywacja wewnętrzna rozumiana jako tendencja do podejmowania (i kontynuowania) działania ze względu 
na jego treść. Związana jest z  potrzebą samodeterminacji, oraz z  potrzebą skuteczności działania. Cechą 
określającą motywację wewnętrzną jest ciekawość, która pobudza do działania; ma wartości sama w sobie, jej 
przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie do czegoś. 

Zatem motywacja wewnętrzna wiąże się z przyjemnością czerpaną z nauki, większą 

ciekawością świata i zainteresowaniem otoczeniem, postawą badawczą, spontanicznością z niższym poziomem 
lęku przed szkołą, tendencją do głębszego przetwarzania informacji, angażowania do tego lepszych strategii, 
skłonnością do podejmowania zadań stanowiących wyzwanie dla człowieka i  w  konsekwencji lepszymi 
osiągnięciami w nauce. 

M. Węglińska (1999) za niemieckim psychologiem G. Rosenfeldem podaje 8 grup motywów uczenia się dzieci 
i młodzieży, należą do nich:
1. Uczenie się dla uczenia,
2.  Uczenie się w celach korzyści osobistych,



134 AZIMUTH VITA

3. Uczenie się ze względu na utożsamianie się z grupą,
4. Pragnienie osiągnięcia powodzenia i uniknięcia niepowodzenia,
5. Uczenie się ze względu na nacisk i przymus,
6. Poczucie obowiązku,
7. Praktyczne cele życiowe,
8. Uczenie się ze względu na potrzebę społeczną. 

Doznawana motywacja wewnętrzna wspiera zaspokojenie potrzeb kompetencji, autonomii i włączenia. Jeśli 
takiego wsparcia brakuje, uczniowie czuja się kontrolowani zewnętrznie a ich motywacja będzie miała również 
zewnętrzny charakter (K. Kruszewski, 2004) 

Motywacja zewnętrzna jest to „tendencja do podejmowania (i kontynuowania) działań ze względu na pewne 
konsekwencje, do których one prowadzą (uzyskanie nagrody lub innej uchwytnej korzyści) ” (K. Kruszewski, 
2004, s. 253) . 

Motywacja zewnętrzna zatem stwarza zachętę do działania, które jest w jakiś sposób nagradzane lub pozwala 
uniknąć kary. W szkole takiej motywacji sprzyja system nagród i kar, oraz cały zbiór przepisów regulujących 
tok nauki. Wiąże się ona z uczeniem się bez zwracania większej uwagi na przydatność przyswajanych treści, 
brakiem przyjemności z uczenia się, preferowaniem zadań o niskim poziomie trudności, aby poradzić sobie 
z nimi bez zbytniego wysiłku, ze skupieniem uwagi na zdobywaniu konkretnych ocen i na celu (uzyskanie 
nagrody, uniknięcie kary) , do którego zmierza, mniej zaś samej pracy. 

Motywacja do nauki wiąże się z różnymi potrzebami, które mają wpływ na jej powodzenie. Potrzeby zaś mogą 
być albo wrodzone i uniwersalne (np. instynkt samozachowawczy, głód, pragnienie) , albo wyuczone poprzez 
uczestnictwo w kulturze i w różnym stopniu rozwinięte u różnych ludzi (potrzeba osiągnięć, afiliacji, władzy) . 

Maslow wskazał, że funkcjonowanie potrzeb tworzy pewną hierarchię ważności:
1. Potrzeby fizjologiczne (sen, pokarm) ;
2. Potrzeby bezpieczeństwa (brak zagrożenia niebezpieczeństwem, lękiem, groźbą) ;
3. Potrzeby miłości (akceptacja ze strony rodziców, nauczycieli, rówieśników) ;
4. Potrzeby szacunku (osiągnięcia, wiara w swoje zdolności) ;
5. Potrzeby samorealizacji (ekspresja twórcza, zaspokojenie ciekawości) ;

Ważne jest to, aby potrzeby były zaspokajane w odpowiednim porządku. Podstawowe znaczenie dla przetrwania 
mają potrzeby fizjologiczne i to one stanowią motyw zachowania. Gdy je zaspokoimy uwaga może przenieść się 
na potrzeby wyższe, po zaspokojeniu których ludziom zaczyna zależeć na ciepłych stosunkach z innymi, więc 
motywem ich zachowania stanie się potrzeba miłości. Jeśli i ta potrzeba zostanie zaspokojona, wówczas ludzie 
rozglądają się za potrzebą szacunku i w konsekwencji za potrzebą samorealizacji. 

Jeśli przełożymy tę hierarchię do realiów szkolnych okaże się, że nie należy oczekiwać zaangażowania w pracę na 
lekcji od uczniów, którzy są głodni lub zmęczeni; uczniowie nie są skłonni do podejmowania intelektualnego 
ryzyka z pokonywaniem intelektualnych trudności i poznaniem, którzy czują się zagrożeni lub odrzuceni; nie 
będą także twórczo pracować nad powierzonymi im zadaniami. 
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Pomimo, że potrzeby Maslowa są bardzo przydatnym modelem motywacji, uczniowie nie zawsze postępują 
zgodnie z ich hierarchią. Mogą zrezygnować ze snu, żeby przygotować się do klasówki, lub tak bardzo wciągnąć 
się w jakąś pracę, że zapomną o głodzie, zmęczeniu, czy kłopotach osobistych (Brophy 2002) . 

Silnej motywacji do nauki sprzyja zainteresowanie tym, czego dziecko się uczy. Chęć uczenia się możemy 
wykształcić w dziecku np. poprzez:

1. Wskazanie powiązań wiedzy książkowej z codzienną rzeczywistością :
 ¢ powiązanie wiadomości z fizyki, chemii biologii z naturalnymi zjawiskami, 
 ¢ odniesienie wiedzy historycznej do współczesnych wydarzeń,
 ¢ wskazanie na podobieństwa literatury do życiowych wydarzeń i problemów ;

2.  Poszerzenie wiedzy zdobywanej w szkole (muzeum, wycieczki krajoznawcze, gry edukacyjne , czasopisma, 
programy edukacyjne w TV,) ;

3. Rozbudzanie pozaszkolnych pasji i zainteresowań; 
4.  Zademonstrowanie na własnym przykładzie entuzjazmu do uczenia się, zdobywania nowych wiadomości 

– tu : wspólna rozmowa np. na temat obejrzanego programu czy przeczytanego artykułu, dzielenie się 
różnymi ciekawostkami. 

Na motywację ucznia, ale i każdego z nas, silnie wpływa poczucie kompetencji, lubimy robić to, co z czym 
sobie dobrze radzimy. Na kształtowanie poczucia kompetencji wpływają zadania „w  sam raz” : ani nie za 
trudne, które wywołują zniechęcenie, ani nie za łatwe, które nie wywołują uczucia dumy czy satysfakcji. 
Większość dzieci niechętnie przyznaje się do niekompetencji: obiecują, że wezmą się do pracy, ale tego nie 
robią, narzekają, że zadania są za nudne lub głupie. Zdarza się jednak także, iż dzieci przyznają, iż nie wiedzą 
jak wykonać zadania lub oświadczają, że jest ono dla nich zbyt trudne. 

Co możemy zrobić w takiej sytuacji ?
1.  Możemy zapytać co uczeń ma dokładnie zrobić, czy rozumie na czym polega zadanie. Czasem niechęć do 

pracy wynika nie tyle z braku umiejętności, ale właśnie z faktu, iż uczeń nie wie co ma zrobić. 
2.  Jeśli uczeń rozumie zadanie, ale twierdzi, że nie potrafi go wykonać, warto nakłonić go do rozpoczęcia 

pracy, aby zorientować się co potrafi, a czego nie. Możemy zadać konkretne pytania: „Czego potrzebujesz 
by rozwiązać to zadanie?”, „Która część zadania sprawia ci największy kłopot?”. 

3.  Gdy uczeń jest przerażony wielkością lub skomplikowaniem zadania, możemy zaproponować podzielenie 
go na mniejsze części (np. zrobienie najpierw łatwiejszych równań z matematyki, czytanie określonej liczby 
stron książki przez pewien okres) . 

Na wspomniane powyżej poczucie kompetencji istotny wpływ ma również wiara ucznia we własne siły. 
Możemy pomóc uwierzyć uczniowi, że może odnieść sukces w szkole, poprzez przekazywanie pozytywnych 
informacji zwrotnych oraz pochwał. 

Skuteczna i wartościowa pochwała zawiera konkretne i precyzyjne informacje, które dokładnie wskazują, co 
dziecko osiągnęło, w czym się poprawiło, np. „Uważam, że dobrałeś ciekawe i przekonywujące argumenty do 
uzasadnienia tezy tej rozprawki”. Ważne jest także docenianie nie tylko końcowego efektu, ale również wysiłku, 
wytrwałości jaką dziecko wykazało podczas wykonywania zadania („Widzę, ze bardzo się starałeś i włożyłeś 
dużo wysiłku w przygotowanie tego projektu”) . 
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Wiarę we własne siły możemy wzmocnić u ucznia także poprzez :
 ¢ odwoływanie się do wcześniejszych, pozytywnych doświadczeń ucznia, np. sytuacji gdy poradził sobie 

z prostszą wersją aktualnego zadania,
 ¢ przypominanie o tym, co już wie i potrafi,
 ¢ wyraźne komunikowanie, że wierzymy w dziecko (wsparcie emocjonalne) . 

Przy wyrażaniu pochwał należy z kolei unikać :
 ¢ nieszczerych pochwał tylko po to by uczeń poczuł się lepiej,
 ¢ zbyt częstego chwalenia,
 ¢ komunikatów sprawiających, że uczeń będzie czuł się kontrolowany lub manipulowany, np. „dobrze, zro-

biłeś dokładnie to co chciałam”. 
 ¢ ogólnikowych zwrotów w stylu: „ dobra robota”, „świetnie ci poszło”. 

Nagrody choć same w  sobie nie są złe, to jednak nagminne nagradzanie dziecka za to że się uczy może 
spowodować zanik zainteresowania nauką, rzeczywistą chęć zdobycia wiedzy czy umiejętności – dziecko będzie 
uczyło się tylko w celu zdobycia nagrody, a nie dlatego że mu zależy by dowiedzieć się czegoś nowego. Ponadto 
przekupstwa mogą spowodować osłabienie samodzielności dziecka, sprawiając, iż czuje się kontrolowane przez 
osobę nagradzającą. Nagrody należy stosować sporadycznie i z umiarem, jeśli zawiodą już wszelkie sposoby 
nakłonienia dziecka do nauki. 

Szczególnie dużą wartość mają nagrody podkreślające kompetencje dziecka – certyfikaty, oznaki lub takie, które 
sprzyjają wzbudzaniu zainteresowania nauką – ciekawy edukacyjny program komputerowy, nowa książka, 
wyście na wystawę. 

Ważne jest natomiast, by zaprzestać nagradzania za coś, co dziecko i tak już interesuje lub co lubi wykonywać 
z własnej woli. 

Wielokrotne badania wykazują, iż dzieci stawiające sobie za cel zdobycie wiedzy i umiejętności lepiej się uczą 
oraz czerpią większą przyjemność z  przyswajania wiedzy w porównaniu z dziećmi, którym bardziej niż na 
wiedzy zależy na wynikach, dobrych ocenach. 

Dzieci które bardziej skupiają się na zdobywaniu wiedzy niż wynikach :
 ¢ mają lepszą wewnętrzną motywację do nauki,
 ¢ uczą się bardziej aktywnie,
 ¢ przeżywają mniejszy stres,
 ¢ mają szerszy zakres zainteresowań,
 ¢ wykazują większą gotowość by prosić o pomoc , wyjaśnienie. 

Możemy pokazać dziecku, że cenimy stawanie się mądrym i zdobywanie wiedzy poprzez :
 ¢ podkreślanie znaczenia nauki jako celu,
 ¢ podkreślanie, że zdobycie wiedzy i nowych umiejętności jest ważniejsze niż oceny, (np. zamiast pytania :” 

Jaką ocenę dostałeś ?”, lepiej zapytać :” Czego dowiedziałeś się dzisiaj w szkole ?”) ,
 ¢ wykorzystywanie błędów w procesie zdobywania wiedzy :

 � tłumaczenie, iż błędy są naturalną częścią procesu nauki,
 � opowiadanie o własnych błędach, które były dla nas dobrą lekcją,
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 � pomaganie dziecku w uczeniu się na błędach i ich poprawianiu,
 � niedopuszczanie do wyśmiewania się z błędów dziecka. 

Motywacji do nauki sprzyjają w znacznym stopniu także odpowiednie warunki pracy, które z kolei wpływają 
na koncentrację dziecka, niezbędną dla efektywności pracy. Ważne jest tu :

 ¢ zapewnienie – w miarę możliwości – stałego miejsca odrabiania lekcji,
 ¢ ustalenie pory i  zasad odrabiania lekcji (tu : ważna jest wspólna dyskusja i pewna swoboda wyboru ze 

strony dziecka sprzyjająca automotywacji) , a także konsekwencji łamania zasad, 
 ¢ usunięcie zakłóceń : hałas, nieporządek na miejscu pracy,
 ¢ wcześniejsze przygotowanie potrzebnych materiałów i przyborów (celem uniknięcia stałego odrywania się 

od pracy) ,
 ¢ podzielenie czasu nauki w odcinki 40 minutowe, przedzielone krótkimi 5-6 minutowymi przerwami. 

Motywacja do nauki wiąże się z celami, jakie stawia sobie uczeń podczas uczenia się. 
Ford (1992) opracował teorię motywacji, która zawiera taksonomię 24 celów podzielonych na 6 kategorii:
1. Emocjonalne: rozrywka, spokój, zadowolenie, miłe doznania cielesne, dobrostan fizyczny. 
2.  Poznawcze: badanie w celu zaspokojenia ciekawości, dochodzenie do wiedzy o czymś, uprawianie twórczości 

umysłowej, utrzymywanie pozytywnej samooceny. 
3.  Subiektywnej harmonii: integralność (doświadczanie uczucia harmonii lub zespolenia z ludźmi, naturą lub 

mocą) , transcendentność (doznawanie uczucia doskonałego lub nadzwyczajnego funkcjonowania ponad 
zwyczajny poziom) . 

4.  Podporządkowania stosunków społecznych własnym interesom: doświadczanie własnej indywidualności, 
samostanowienie, wyższość (w porównaniu z  innymi) , otrzymywanie dóbr (materialnych i  społecznego 
poparcia) . 

5.  Integracji poprzez stosunki społeczne: przynależność, społeczne obowiązki (wypełnianie własnych moralnych 
i społecznych zobowiązań) , sprawiedliwość (działanie na rzecz uczciwości i legalizmu) , udostępnianie dóbr 
(dostarczanie innym dóbr materialnych i poparcia społecznego) . 

6.  Zadaniowe: mistrzostwo, oryginalność, zorganizowanie (sprawna i skuteczna realizacja codziennych zadań) 
(Brophy, 2002) . 

Można wyróżnić trzy rodzaje celów, które uczniowie przyjmują w sytuacji, kiedy należy coś osiągnąć. Są to:
 ¢ Cele dydaktyczne, zwane też celami biegłości lub zaangażowania w zadanie, skupiają się wówczas na na-

uczeniu się tego, co wiedzieć (umieć) powinni, żeby wykonać pomyślnie zadanie. 
 ¢ Cele popisowe, zwane także celami angażującymi ego. Wtedy koncentrują się bardziej na sobie niż na 

zadaniu, zwłaszcza jeśli spotka ich niepowodzenie. Bardziej interesuje ich utrzymanie własnego wizerunku 
w swoich oczach i reputacji osoby zdolnej niż nauczenie się tego, czego wymaga zadanie. 

 ¢ Cele unikowe, odmawiają podjęcia wyzwania – osiągnięć określonym zadaniem, a tylko zminimalizować 
czas pracy i wysiłek poświęcony na wykonanie zadania. 

W przypadku motywacji wewnętrznej tym celem jest przede wszystkim zwiększenie swoich kompetencji, co 
powoduje:

 ¢ szukanie zadań – intelektualnych wyzwań,
 ¢ wytrzymałość i wytrwałość przy wykonywaniu zadań,
 ¢ w obliczu przeszkód wzmożenie swoich wysiłków i analizowanie  

dotychczasowych strategii w celu umiejętności,
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 ¢ podtrzymywanie motywacji wewnętrznej. 
W przypadku zaś motywacji zewnętrznej celem jest uzyskanie pozytywnej i uniknięcie negatywnej oceny 
swoich kompetencji, co powoduje:

 ¢ unikanie porażek,
 ¢ mała wytrwałość podczas wykonywania zadań,
 ¢ niewykorzystanie w pełni swoich zdolności, w obliczu przeszkód,
 ¢ skłonność do lęków i negatywnego spostrzegania samego siebie,
 ¢ przypisywanie popełnianych błędów brakowi zdolności,
 ¢ niepewność, co do jakości efektu końcowego. 

Zatem przebieg i  rezultaty uczenia się człowieka zależą w znacznym stopniu od jego cech indywidualnych, 
zdolności poznawczych oraz cech charakteru. 

 2. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki w motywacji szkolnej. 

Nie ulega wątpliwości, że czynniki motywacyjne w  procesie kształcenia uczniów odgrywają trojaką rolę: 
aktywizują organizm, zmieniają percepcję i zwiększają intensywność działania. 

M. Nagajowa (1990) motywy szkolnego uczenia się klasyfikuje następująco:

1.  Motywacja zewnętrzna
 ¢ nagrody i kary,
 ¢ oceny szkolne,
 ¢ osobowość nauczyciela,
 ¢ wpływ klasy,
 ¢ otoczenie rodzinne,

2.  Motywacja wewnętrzna
 ¢ potrzeba zdobywania wiedzy,
 ¢ zainteresowanie nauką szkolną,
 ¢ ambicja,
 ¢ dążenia życiowe uczniów,
 ¢ przekonanie o praktycznej przydatności nauki szkolnej (Węglińska, s. 16) . 

W szkole stosuje się wiele rodzajów bodźców, od jak najbardziej materialnych, takich jak: rzeczowe (pieniądze, 
przedmioty, smakołyki) ; poprzez wzmocnienie pozycji społecznej: dynamiczne i przywileje (zorganizowanie 
gier i zabaw, dostęp do specjalnej aparatury, swoboda wyboru zajęcia) , oceny i wyróżnienia (odznaki, publiczny 
pokaz) , społeczne (uznanie, obdarzenie funkcją) , interakcje z  nauczycielem (specjalne zainteresowanie, 
prywatny charakter interakcji, wspólne wybranie się gdzieś lub wspólne wykonanie czegoś) ; 

Do nagród niematerialnych, które są nieodłącznie związane z  samym procesem uczenia się: satysfakcja 
z zaspokojenia własnej ciekawości. 
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Nagrody powinny służyć uczniom jako merytoryczna informacja zwrotna i bodziec, żeby za ważne dla siebie 
uznali postępy w przyswajaniu wiadomości i umiejętności, zamiast myśleć jedynie o nagrodach. Jeśli obietnica 
nagrody ma służyć jako zachęta, to główne cele dydaktyczne powinny wyznaczać kryteria oceny wykonania 
i wielkości nagrody. Należy nagradzać za pełne opanowanie umiejętności, lub postępy w ich opanowaniu, a nie 
po prostu za zajęcie się zadaniem. 

Jednym ze sposobów nagradzania uczniów są pochwały. Skuteczna pochwała wyraża uznanie dla pracy ucznia 
lub podziw dla jej wyniku i kieruje uwagę na włożony wysiłek i osiągnięcie, a nie to, że ucieszyły one nauczyciela. 
Zatem ważne jest, aby pochwale nadać formę informacji zwrotnej a nie wypowiedzi oceniającej. 

Aby pochwała odniosła pożądany skutek, powinna:
 ¢ następować po osiągnięciu i systematycznie;
 ¢ wskazywać konkretne zalety osiągnięcia;
 ¢ być wiarygodna, spontaniczna i zróżnicowana, wskazująca na zainteresowanie osiągnięciem ucznia;
 ¢ nagradzać za sprostanie określonym kryteriom (także pilności) ;
 ¢ informować ucznia o jego kompetencjach lub wartości jego osiągnięć;
 ¢ kierować uwagę ucznia na to, jak rozwiązywać zadania i jak podchodzić do problemu;
 ¢ wykorzystywać wcześniejsze osiągnięcia pochwalonego ucznia jako tło dla opisania danego osiągnięcia;
 ¢ być dowodem uznania za godną uwagi pracowitość lub pomyślne wykonanie trudnego zadania;
 ¢ przypisywać sukces pracy i zdolnościom, co wskazuje , że podobnych sukcesów należy oczekiwać i w przy-

szłości;
 ¢ wzmacniać atrybucje wewnętrzne (uczniowie wierzą, że gorliwie wykonywali swoje zadanie, gdyż podoba-

ło się im lub że chcieli opanować umiejętności potrzebne do wykonania zadania) ;
 ¢ wzmacniać pożądany stosunek do zadania po zakończeniu pracy i pożądane atrybucje dotyczące zadania 

oraz zachowania związane z zadaniem;

Włodkowski (1985) wyróżnia sześcioprzymiotnikową pochwałę, która powinna być:
 ¢ szczera,
 ¢ konkretna,
 ¢ proporcjonalna i
 ¢ trafnie przypisana
 ¢ wartościowemu osiągnięciu
 ¢ w sposób preferowany przez ucznia. 

Podsumowując, sięgając po nagrody i inne zewnętrzne zachęty, należy ich używać tak, aby uczniowie dochodzili 
do celów dydaktycznych, a nie mieli na względzie tylko nagrody. Jeśli uczniowie uświadomią sobie, że zajmują 
się zadaniem wyłącznie dla zdobycia nagrody, zwykle postarają się spełnić kryteria minimalne, zamiast wykonać 
pracę na wysokim poziomie (Brophy, 2002) . 

Główna pozycję wśród wszystkich stosowanych bodźców w  szkole stanowią oceny. Są najpowszechniej 
stosowanym wyznacznikiem ogólnie pojętego sukcesu lub niepowodzenia. Cieszą się ogromnym zaufaniem 
zarówno wśród rodziców jak i nauczycieli a wśród uczniów żaden inny czynnik tak bardzo nie przyczynia się 
w tak dużym stopniu do poczucia własnej wartości jak dobre świadectwo. To oceny szkolne decydują o tym, 
kto będzie mógł studiować a nawet na jakiej uczelni. 
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Ocenianie osiągnięć uczniów należyto najbardziej złożonych, spornych, a nawet bolesnych we współdziałaniu 
nauczycieli i uczniów. Obie strony mają często wzajemne pretensje o przebieg oceniania i obie mogą czuć się 
winne nieszczerości (Kruszewski, 2004,) 

Oceny szkolne stwarzają pewne zagrożenia dla procesu uczenia się:
 ¢ Zdobywanie dobrych ocen może stać się bardziej istotne od samego procesu uczenia się. Ocenianie może 

także zniechęcić ucznia do przejawiania kreatywności i podejmowania wyzwań intelektualnych;
 ¢ Stopnie mogą wywołać konflikt między nauczycielem i uczniem oraz wytworzyć atmosferę nieufności i po-

dejrzliwości, a prawdziwy proces uczenia się może rozwijać się jedynie w atmosferze zaufania i wsparcia;
 ¢ System oceniania za pomocą stopni może zachęcać uczniów do oszukiwania, gdyż czują oni presję, by 

prześcignąć innych za wszelką cenę;
 ¢ Oceny szkolne są bardzo subiektywne; czasami nie stawia się ich uczciwie lub nie ze słusznych pobudek. 

Na przykład nie zawsze są odzwierciedleniem osiągnięcia określonych celów nauczania, takich jak do-
skonalenie własnych umiejętności czy ostateczny poziom zdobytej wiedzy, a raczej stają się wskaźnikiem 
stopnia podporządkowania się ucznia i jego zachowania czy nawet świadectwem faworyzowania danego 
dziecka przez nauczyciela;

 ¢ Stopnie segregują uczniów w sztuczny sposób na grupy charakteryzujące się innym poziomem przygoto-
wania bądź też różniące się pod względem uzdolnień i umiejętności, co z czasem staje się podstawą stereo-
typów i uprzedzeń społecznych. 

System oceniania za pomocą stopni może zachęcać uczniów do oszukiwania, gdyż czują oni presję, by prześcignąć 
innych za wszelką cenę. A w wyścigu umiejętności przeszkodą do sukcesu stają się inni uczniowie. Konkurując 
o dobre stopnie, niektórzy są w stanie zrobić dosłownie wszystko, by osiągnąć sukces lub przeszkodzić w tym 
innym. Jednym ze sposobów są próby sabotażu wysiłku innych uczniów. Bywa, że uczniowie wypożyczają 
zadane lektury z biblioteki i nie oddają ich w wyznaczonym terminie lub wyrywają z książek najważniejsze 
strony, by utrudnić innym zrozumienie tekstu, albo utrudnić przeczytanie danej lektury. 

Do uczenia się może skłaniać człowieka wiele różnych motywów, a  ich wartość nie jest jednakowa. Wśród 
wielu czynników znaczące miejsce zajmuje osobowość nauczyciela, który powinien rozbudzać zainteresowania, 
motywację do konstruktywnej aktywności samowychowawczej, oraz rozwijać wrażliwość wychowanków. 
Osobę takiego wychowawcy powinny charakteryzować pewne cechy osobowościowe, które pozwolą mu 
stworzyć warunki do konstruktywnego realizowania zadań rozwojowych ucznia, a  tym samym osiągać jego 
cele. Tymi warunkami są: 

 ¢ poczucie bycia akceptowanym i szanowanym, 
 ¢ zaufanie, 
 ¢ świadomość granic i ograniczeń, 
 ¢ poczucie bezpieczeństwa i wolności, 
 ¢ poczucie odpowiedzialności za współtworzenie społeczności, 
 ¢ poczucie więzi uczuciowych z wychowawcą,
 ¢ otwartość we wzajemnych relacjach,

Aby takie warunki zostały utworzone nauczyciel powinien prezentować sześć cech osobistych, do których 
Z.  Gaś zalicza:
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 ¢ świadomość siebie i swojego systemu wartości,
 ¢ przeżywanie i okazywanie uczuć,
 ¢ bycie wzorem postaw i zachowań dla wychowanka,
 ¢ zainteresowanie ludźmi i sprawami społecznymi,
 ¢ jasne zasady etyczne,
 ¢ poczucie odpowiedzialności

Pomoc nauczyciela w rozwoju ucznia będzie tym bardziej skuteczna, im będzie on posiadał większe umiejętności 
profesjonalne, takie jak:

 ¢ rozumienie wychowanka oraz jego zachowań,
 ¢ zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych,
 ¢ sprzyjanie pozytywnemu działaniu (Gaś, 2004) 

Silnej motywacji dziecka do nauki sprzyjają bliskie i pozytywne relacje z rodzicami, 

oparte na akceptacji, zrozumieniu potrzeb i  uczuć dziecka, wsparciu, zainteresowaniu życiem dziecka. Te 
pozytywne relacje przejawiają się w następujący sposób:

1.  Bezwarunkowa akceptacja oznacza, że kochamy dziecko takim, jakie jest, a nie tylko wtedy gdy jest grzeczne 
czy przynosi same szóstki i piątki. 

2. Wsparcie emocjonalne jest szczególnie ważne w sytuacji niepowodzeń, porażek, frustracji . 
3.  Zainteresowanie i  zaangażowanie w życie dziecka poprzez wspólne rozmowy, rodzinne rytuały, wspólne 

spędzanie wolnego czasu, życzliwe, ale nie wścibskie pytanie o sprawy dziecka nie tylko dotyczące szkoły, 
lecz także jego zainteresowań, kolegów, marzeń. 

4.  Rozumienie i reagowanie na potrzeby oraz uczucia dziecka, czemu służy uważne słuchanie tego co dziecko 
mówi połączone z  obserwowaniem jego zachowania oraz odzwierciedlaniem jego emocji np. poprzez 
komunikaty typu : „Widzę, że jesteś smutny, niezadowolony”. 

Silna więź pomiędzy rodzicem i  dzieckiem stwarza poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa które z  kolei 
korzystnie wpływa na jego zdolności i  chęć poznawania otaczającego świata. Okazywane dziecku wsparcie 
pozwala mu podejmować różne wyzwania – istotne dla procesu zdobywania wiedzy – ponieważ wie, że 
będziemy przy nim niezależnie od tego, czy poniesie sukces, czy porażkę. Bliska więź z dzieckiem pozwala 
mu być otwartym i szczerze mówić o tym co robi, myśli, czuje, z czym ma problemy; zachęca do mówienia 
o swoich sukcesach ale i porażkach, a także poproszenia o pomoc. Relacje oparte na wzajemnym szacunku 
powodują, że dziecko uwewnętrznia nasze wartości, łącznie z przekonaniem, iż praca i nauka, zdobywanie 
wiedzy i nowych umiejętności jest w życiu bardzo ważne. Kształtuje się u nich wówczas potrzeba zdobywania 
wiedzy, czyli potrzeba samorealizacji, uznania, bezpieczeństwa. Wielu uczniów uczy się, by zyskać akceptację 
innych, znaleźć się w określonej grupie, spełnić swoje marzenia. Potrzeby motywowane wewnętrznie obejmują 
twórczą ekspresję, zaspokojenie ciekawości i  inne czynności nastawione na zdobywanie kompetencji, dzięki 
którym chcą skutecznie radzić sobie w otoczeniu, panować nad tym, co ich otacza. Potrzeba zdobywania wiedzy 
skłania uczniów do szukania nowych wyzwań, a  tym samym dążenia do osiągania celów, związanych z  ich 
ambicjami, pragnieniami i aspiracjami życiowymi. Jeżeli te cele mają dla nich określoną wartość i znaczenie, 
wówczas mają większy wpływ na takie działania, jak:
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 ¢ selekcjonowanie uwagi,
 ¢ mobilizację wysiłku,
 ¢ podtrzymywanie wytrwałości,
 ¢ wypracowanie optymalnych strategii

W  rezultacie u  ucznia pojawia się poczucie dumy, że osiągnął cel, oraz korzystna samoocena prowadząca 
do większej motywacji. Mobilizujące znaczenie celów wzrasta szczególnie wtedy, gdy są konkretne 
i krótkoterminowe, bo najtrudniejszym czynnikiem motywacji wewnętrznej jest rozumienie przez uczniów 
sensu podejmowanej aktywności edukacyjnej, oraz pracy nad własnym rozwojem, gdy perspektywa przydatności 
wiedzy i nauki szkolnej jest zbyt odległa (Turska, 2006) . 

Duży wpływ na kształtowanie się motywacji do nauki szkolnej ma klasa, jako grupa rówieśnicza. Obok rodziny 
jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym nie tylko na naukę, ale i  na kształtowanie się osobowości, 
a zwłaszcza takich cech jak odwaga, pewność siebie, śmiałość, samoakceptacja. Określając klasę szkolną można 
powiedzieć, że jest ona zespołem składającym się z uczniów wzajemnie na siebie oddziaływujących, którzy 
różnią się zajmowanymi w nim pozycjami i rolami, oraz mają wspólny system wartości i norm regulujących 
ich zachowanie się w  istotnych dla klasy sprawach. Każda klasa szkolna po pewnym czasie od chwili jej 
powstania charakteryzuje się dynamicznym układem procesów grupowych. W  zespole klasowym można 
wyodrębnić stosunki rzeczowe, oparte na wspólnym działaniu i poczuciu odpowiedzialności za wyniki pracy 
zespołowej, oraz stosunki osobowe w szczególności koleżeńskie i przyjacielskie. Układ stosunków i zależności 
między uczniami w klasie jest związany z ich rolami społecznymi, pozycją, popularnością, rangą w hierarchii 
społecznej uczniów. Układ ten można charakteryzować ponadto w wymiarach takich relacji międzyosobowych, 
jak dominowanie i podporządkowanie, rywalizacja i współpraca, akceptacja i odrzucanie, itp. Do określenia 
pozycji ucznia w klasie jest opracowana przez M. Pilkiewicza Socjometryczna Skala Akceptacji, która pozwala 
na przypisanie każdemu uczniowi w zespole określonej pozycji osoby:

 ¢ akceptowanej,
 ¢ akceptowanej przeciętnie,
 ¢ polaryzującej akceptację,
 ¢ izolowanej,
 ¢ odrzuconej,

Uczniowie należący do dwóch pierwszych grup wywołują u swoich kolegów postawę 

pozytywną, co sprzyja ich identyfikacji z grupą i czynnemu włączaniu się w życie klasy. Uczniowie akceptowani 
w klasie są przyjaźni, weseli, chętni do współpracy, mili dla innych, mają poczucie przynależności do grupy, 
uznania, bezpieczeństwa. Taka pozycja wpływa na ich życzliwość, koleżeństwo, opiekuńczość, przyjaźń, 
zaangażowanie. Uczniowie z  grupy trzeciej znajdują się w  pozycji konfliktowej i  cieszą się sympatią części 
kolegów, pozostali jednak ustosunkowują się do nich negatywnie. Uczniów izolowanych koledzy traktują 
obojętnie, odrzucani zaś – to ci, którzy budzą postawę negatywną w otoczeniu, co utrudnia zdecydowanie 
proces ich socjalizacji i współdziałanie z kolegami. W przypadku ucznia odrzuconego fakt, że nie jest lubiany 
wpływa na frustrację, niechęć do rówieśników, szkoły i nauki. Zdarza się, że jest izolowany, niezauważany przez 
rówieśników, obojętny, nikt go nie odrzuca, ale też nikt nie czuje potrzeby bycia z nim. Według Znanieckiego 
przez udział w  grupach młodzież rozwija samodzielnie dążenia i  osiąga cele, których nie może realizować 
w  innych formach aktywności przed osiągnięciem dojrzałości społecznej i  uznaniem jej pełnoprawnego 
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uczestnictwa w  życiu dorosłych. Grupy rówieśnicze stanowią więc naturalną drogę procesu uspołecznienia 
dzieci i młodzieży (Pilikiewicz, 1973) . 

Czynniki ograniczające motywację szkolną. 

Obecnie wiadomo, że motywacja szkolna odgrywa niezwykle ważna rolę w procesie uczenia się. Uczeń, który 
nie posiada żadnej motywacji do nauki, nie chce i nie lubi się uczyć, unika wysiłku i nie zależy mu na ocenach. 
Czynniki, które w dużej mierze ograniczają motywację dziecka do nauki szkolnej, to przede wszystkim:

 ¢ Brak energii, która jest niezbędna do odpowiedniej stymulacji do nauki, gdy nie ma właściwego pobu-
dzenia do pracy szkolnej (np. słabe zainteresowanie rodziców nauką dziecka, brak wiary w możliwości 
dziecka, zwątpienie i rezygnacja) ;

 ¢ Nieodpowiednia atmosfera w domu wywołana kłótnią, konfliktami;
 ¢ Nieodpowiednie podejście do szkoły, brak celów uczenia się, szkoła jest traktowana jako zło konieczne, 

a chodzenie do niej to strata czasu („po co się uczyć”) , brak szacunku do wykształcenie i poniżanie na-
uczycieli;

 ¢ Brak odpowiednich warunków socjalnych i organizacyjnych, brak własnego kącika do nauki, ciszy i spo-
koju w trakcie uczenia się, ustalonego harmonogramu dnia, czasu na odpoczynek i sen;

 ¢ Brak wytrwałości i konsekwencji w działaniu;
 ¢ Czynniki zdrowotne, upośledzenia narządu wzroku, słuchu, mikrouszkodzenia różnych ośrodków mózgo-

wych, problemy emocjonalne, zachowania nerwicowe i lękowe;
 ¢ Niewłaściwe stosunki między nauczycielem i dzieckiem, nieprawidłowe funkcjonowanie dziecka w klasie, 

negatywny wpływ grup rówieśniczych

Jak widać większość czynników, które ograniczają motywację do nauki szkolnej wiąże się z sytuacją rodzinną 
i domową. 

Atmosfera życia rodzinnego i sytuacja społeczna dziecka w rodzinie, mają silny wpływ na osobowość i poziom 
sprawności umysłowej wychowanka. Najbardziej niekorzystna dla dziecka jest taka struktura rodziny, która:

 ¢ powoduje obniżenie jej prestiżu w opinii społecznej (np. wychowywane przez samotną matkę) ; 
 ¢ wszelkie sytuacje rodzinne przez dłuższy czas nie unormowane (np. przedłużające się sprawy rozwodowe) ;
 ¢ duża liczba posiadanych dzieci jest dla nich niekorzystna, gdyż mniej pieniędzy przeznaczanych jest dla 

tych dzieci oraz mają one poświęcane mniej uwagi rodzicielskiej;
 ¢ ciągła nieobecność matki w domu, praca na zmiany;
 ¢ pijaństwo, przestępstwo, złe pożycie małżonków, brutalne środki wychowawcze lub nadopiekuńczość, 

brak zgodności między rodzicami co do sposobu wychowania, (Tyszkowa, 1964) ;
 ¢ zjawisko „dziecka niechcianego”;
 ¢ zbyt mocno wyczekiwane – rodzice takiej latorośli wykazują nadmierną pobłażliwość w stosunku do nie-

go, nadopiekuńczość;
 ¢ dziecko z problemami zdrowotnymi, (S. Rimm, 1994) . 
 ¢ Brak opieki rodzicielskiej, rozwód rodziców, kłótnie domowe, nieślubne pochodzenie dziecka, śmierci 

matki lub ojca to bardzo istotne czynniki wpływające na psychikę dziecka, a co za tym idzie – na jego 
wyniki w nauce (Kupisiewicz, 1970) ;

 ¢ Postawa rodziców wobec nauczycieli i szkoły. Uczniowie, którzy w domu 
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słyszą lekceważące komentarze pod adresem nauczycieli, uwagi podważające wartość nauki rzadko kiedy wyka-
zują wysoki poziom motywacji. Jeżeli rodzice maja pozytywna postawę wobec szkoły i nauki szkolnej oraz prze-
konani są o wartości zdobywanej przez dziecko wiedzy, a jednocześnie potrafią stworzyć klimat służący uczeniu 
się, to dziecku trudno jest oprzeć się temu oddziaływaniu. Ulega ono wówczas przekonaniu, że uczenie się jest 
źródłem przyjemnych doznań, a to z kolei sprzyjać będzie kształtowaniu pozytywnej motywacji do uczenia się. 

Motywację do nauki mogą ograniczać nie tylko czynniki występujące w domu, ale także w szkole. W każdej 
klasie szkolnej istnieje wewnętrzny system reguł, które określają, jak uczniowie będą oceniani i co muszą robić, 
jeśli chcą osiągać sukcesy. Czasem istnieją przeszkody, które trzeba pokonać, żeby te sukcesy osiągnąć. Wiele 
zasad obowiązujących w szkole zamienia proces nauki w „wyścig umiejętności”, co oznacza wprowadzenie mo-
tywacji niekoniecznie do nauki, ale do konkurowania z innymi po to, aby podtrzymać swoją reputację ucznia 
zdolnego, posiadającego wysokie umiejętności, lub popieranie motywacji mającej za podstawę strach, że innym 
pójdzie lepiej. W wyścigu umiejętności niekorzystne dla motywacji są następujące cechy:

 ¢ Sukces jest definiowany za pomocą dobrych stopni i uzyskiwania wyników lepszych niż inni uczniowie;
 ¢ Dużą wagę przykłada się do wąskiego zakresu zdolności i  umiejętności, a  nie do wysiłku wkładanego 

w proces uczenia się;
 ¢ Głównym źródłem dumy jest radzenie sobie lepiej od innych;
 ¢ Inni uczniowie są przeszkodą w drodze do sukcesu;
 ¢ Nauczyciel jest sędzią;
 ¢ Popełniane błędy i pomyłki traktuje się jako oznakę głupoty;

Tego rodzaju motywacje do nauki wpływają destrukcyjnie na ucznia, gdyż odciągają go od prawdziwych suk-
cesów, niwelują chęć podejmowania prób i sprzyjają krzywdzącemu porównywaniu uczniów. Tak więc prze-
szkodą do sukcesu stają się inni uczniowie. W takich okolicznościach uczenie się zaczyna być irytujące – na 
pewno nie jest czynnością, którą chciałoby się wykonywać choćby przez jeden dzień, nie mówiąc już o całym 
życiu (Covington, Teel, 2004) 

Zadania szkoły w przezwyciężaniu przeszkód na drodze ku zmianom, czyli jak motywować uczniów do 
nauki. 

Bezpośrednią przyczyną zmian w wiadomościach, umiejętnościach i systemie wartości ucznia jest uczenie się. 
Obowiązkiem nauczyciela jest doprowadzić do tego, aby uczeń uczył się wytrwale i z zapałem, że konsekwentnie 
będzie się starał wykonać zadania stawiane mu w  toku nauki. Jeśli nauczyciel zdoła zaszczepić i  utrzymać 
w swoich uczniach motywy uczenia się, wówczas obowiązek zostanie spełniony. Żeby uczeń uczył się tego , 
czego życzy sobie nauczyciel i w warunkach określonych przez nauczyciela, potrzebny jest zespół czynności 
dydaktycznych samych w sobie interesujących i przyjemnych dla ucznia. (Kruszewski, 2004) , (Brophy, 2002) 
Proces motywowania uczniów do lepszej pracy wymaga odpowiedniej staranności i konsekwencji. Działania 
nauczyciela muszą być zgodne z  zasadami dydaktycznymi, zwłaszcza związanymi z  motywacją, które K. 
Kruszewski sformułował następująco:

1.  Motywacja do wykonania danego zadania jest tym silniejsza, im mocniejsze ma uczeń przekonanie, że treść 
zadania, warunki jego wykonania i decyzja o postawieniu zadania zależą od niego. 

2.  Pozytywny stosunek do zadań podnosi motywację do ich wykonania, a  pozytywny stosunek do 
któregokolwiek elementu sytuacji, w której uczeń ma wykonać zadanie, łatwo przenosi się na samo zadanie. 
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3.  Zadania pobudzające ciekawość ucznia i  umożliwiające jej zaspokojenie wzbudzają motywację do ich 
wykonania. 

4.  Są uczniowie, dla których głównym źródłem motywacji do wykonania szkolnych zadań jest potrzeba 
akceptacji społecznej, przede wszystkim, ze strony nauczycieli, następnie rodziców i  kolegów. Zamiast 
potrzeby akceptacji, może wykształcić się potrzeba podporządkowania się nauczycielom, rodzicom albo 
kolegom, która może stać się ważnym czynnikiem motywującym do uczenia się. 

5.  Jeżeli uczeń uważa wykonania zadania za sukces, wzrasta motywacja wykonania zadania, natomiast jeśli 
uczeń traktuje niewykonanie zadania jako porażkę, również wzrasta motywacja wykonania zadania. 

6.  Motywacja do wykonania zadania szkolnego zależy od czasu trwania i siły napięcia, jakie wywołuje zadanie 
lub okoliczności mu towarzyszące. 

7.  nie tyle ze względu na poziom wykonania danego zadania, ile ze względu na szersze cele uczenia się należy 
dążyć do wzbudzenia w  uczniach motywacji wewnętrznej i/lub przekształcania motywacji zewnętrznej 
w wewnętrzną. 

Zdaniem J. Poplucza (za: Węglińska, 1999) motywować, to zachęcać, skłaniać do pokonywania oporów, 
ułatwiać wykonywanie zadań, nastawiać na pokonywanie trudności, łagodzić przymus towarzyszący pracy. 
Dużą rolę w motywowaniu uczniów do nauki odgrywa nauczyciel, a przede wszystkim jego postawa zachęcająca 
uczniów do pracy, jego osobowość, wiedza przedmiotowa i  ogólno pedagogiczna. Od ustosunkowania się 
nauczycieli do wychowanków uzależniona jest w znacznym stopniu siła i trwałość motywacji, co wpływa na 
postawę ucznia do nauki, przedmiotów nauczania, kolegów, na wszystko co się w szkole dzieje stwierdza, że 
to właśnie nauczyciel powinien stworzyć warunki, które wpływają głównie na pojawienie się pozytywnych 
przeżyć emocjonalnych ucznia wobec pracy szkolnej. chodzi tu o  uświadomieniu uczniom wartości nauki 
i pracy, jakiej wymaga się przy wypełnianiu wszelkich obowiązków szkolnych. Chodzi tu również o motywację 
nauczyciela, o to, aby zechciał realizować przedstawione przez I. Obuchowską [1977/78](za Węglińska, 1999) 
zasady motywowania, wzbogacając je własnymi i nadając im wartość działania:

 ¢ szacunek dla osobowości ucznia,
 ¢ zapewnienie prawidłowych stosunków między szkołą a domem,
 ¢ nastawienie na wywołanie sukcesu,
 ¢ jasność formułowania zadań i celów,
 ¢ dostrzeganie zmian występujących w pracy ucznia,
 ¢ skupianie uwagi i wywoływanie zainteresowania,
 ¢ wzmocnienia bezpośrednie (poprzez ocenianie) ,
 ¢ dodatnia wartość przeszkód,
 ¢ oddziaływanie polimotywacyjne, 
 ¢ samomotywacja. 

Według J. Poplucza [1981], stosowanie pewnych czynności ułatwia uczenie się młodzieży, zapobiega 
niedokładności w  opanowaniu treści szkolnych, natomiast ich brak wywołuje szereg niedociągnięć, które 
utrudniają proces uczenia się (Węglińska, 1999) . Do tych czynności należy zaliczyć:

 ¢ motywowanie w toku czynności organizacyjnych,
 ¢ przez informowanie (co i dlaczego) ,
 ¢ przez naprowadzanie,
 ¢ przez kontrolę i ocenę. 
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Właściwie ukształtowana motywacja szkolna jest źródłem sukcesów. Jeśli nauczyciel nie odnosi się do opisanych 
wcześniej zasad, wówczas może dojść do:

 ¢ demobilizacji,
 ¢ zniekształcenia relacji nauczyciel – uczniowie,
 ¢ schematyzmu i werbalizmu,
 ¢ braku systematycznej kontroli postępów,
 ¢ kalkulacyjnego nastawienia do nauczyciela. 

Kształtowanie motywacji ucznia wiąże się ze sztuką motywowania, która zależy przede wszystkim, oprócz 
wiedzy pedagogiczno-psychologicznej nauczyciela, od jego talentu pedagogicznego, oraz osobowości. Zatem 
oprócz motywowania uczniów, nauczyciel powinien także oddziaływać na rodziców swoich uczniów, zachęcając 
ich do odpowiedniej pracy wychowawczej. 

Nauczyciele mogą jednak pobudzać pozytywną motywację do uczenia się, tym samym zapewniając uczniom 
równe i uczciwe szanse na osiągnięcie sukcesu. Nazywamy to „grą równych szans”. Wyznacznikami gry równych 
szans są:

 ¢ zapewnienie równego dostępu do nagród;
 ¢ nagradzanie osiągnięć i ciekawości;
 ¢ docenianie wielu różnych umiejętności;
 ¢ oferowanie alternatywnych motywacji;
 ¢ proponowanie zadań angażujących uczestników;

W grze równych szans nagradzane są wysiłki mające na celu samodoskonalenie, a nie wygrywanie z innymi; 
promuje się pracę, a  nie wyolbrzymianie własnych zdolności; zachęca się uczniów do kreatywności, nie 
nagradzając podporządkowania. Jednak w  jaki sposób sprawić, aby te szanse były równe, jeśli powszechnie 
wiadomo, że uczniowie nie są jednakowi, różnią się pod wieloma względami, każdy zaczyna w szkole naukę 
z innego punktu: nie ma dwóch osób o takich samych talentach, każdy charakteryzuje się innymi zdolnościami 
do uczenia się. A jednak wszyscy mogą mieć taką sama motywację do nauki. Możliwości nauczyciela w tym 
zakresie to przede wszystkim określenie i  przestrzeganie bardzo jasnych reguł gry, sprawiedliwe ocenianie, 
jednakowe traktowanie wszystkich uczniów oraz życzliwość, a także uwzględnianie zróżnicowanych możliwości 
swoich uczniów. 

OKREŚLENIE CELU PROGRAMU

Głównym celem programu jest wspomaganie procesów nauczania i uczenia się, promowanie wśród uczniów 
chęci zdobywania wiedzy i woli dalszego kontynuowania nauki. 

Do celów szczegółowych należą:

1. Uczeń zna wartość i przydatność nauki, rozumie sens uczenia się;
2. Uczeń wie, jakie warunki sprzyjają uczeniu się, a jakie zakłócają ten proces;
3. Uczeń zna różne sposoby zdobywania wiedzy;
4. Uczeń wie jak sobie radzić w przypadku napotkania szczególnych trudności w opanowaniu wiedzy;
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5. Uczeń wie, gdzie może szukać pomocy w sytuacjach zagrażających jego pozycji w klasie;
6. Uczeń zna i potrafi zastosować techniki relaksacyjne w czasie dłuższej nauki;
7. Uczeń potrafi zorganizować sobie czas z podziałem na przerwy i warunki na naukę;
8. Uczeń umie zaplanować dzień i przygotować niezbędne rzeczy do odrabiania pracy domowej;
9.  Uczeń potrafi konstruktywnie porozumieć się z nauczycielem, a w razie konieczności poprosić o pomoc, 

bądź odpowiednie wskazówki;
10. Uczeń umie dokonać wyboru dotyczącego własnego rozwoju i kształcenia;

OKREŚLENIE ZADAŃ PROGRAMU

Do zadań programu zaliczyć należy:
1. Rozwijanie motywacji do uczenia się;
2. Kształtowanie motywacji do nauki jako dyspozycji ogólnej;
3. Zaangażowanie uczniów w czynności uczenia się;
4. Zwiększenie efektywności pracy uczniów;
5. Socjalizacja uczniów niezainteresowanych i zniechęconych nauką;
6. Wyzwalanie potrzeby samodoskonalenia i samowychowania;
7.  Niwelowanie niekorzystnych nawyków związanych z  procesem uczenia się, wyrównywanie braków 

w wiadomościach i umiejętnościach;
8. Wskazanie powiązań wiedzy książkowej z codzienną rzeczywistością;
9. Wzmacnianie wiary we własne siły;

10. Wzmacnianie mocnych stron i odkrywanie ukrytych talentów;
11. Kształtowanie w uczniach odpowiedzialności za własne podjęte decyzje (wybór kierunku kształcenia) ;
12. Koordynacja działań pomocowych;
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OKREŚLENIE STRATEGII, MONITORINGU I EWALUACJI PROGRAMU

Kto jest odpowiedzialny za realizację programu?

1. Dyrektor
 ¢ Informacja ogólna na temat realizacji programu „Motywowanie uczniów do nauki szkolnej”
 ¢ Uwzględnienie w harmonogramie doskonalenia wewnętrznego nauczycieli rad szkoleniowych o tematyce 

zawartej w programie
 ¢ Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, psychologiem, księdzem, samorządem szkolnym

2. Wychowawcy klas
 ¢ Współpraca z dyrektorem, psychologiem, nauczycielami, samorządem klasowym, rodzicami
 ¢ Prowadzenie zajęć warsztatowych zawartych w programie zgodnie ze scenariuszami
 ¢ Przekazanie rodzicom informacji o formach pomocy uczniom

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów
 ¢ Współpraca z wychowawcą i rodzicami
 ¢ Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i wycieczek
 ¢ Rozbudzanie szkolnych pasji i zainteresowań, organizowanie kółek przedmiotowych

4. Psycholog
 ¢ Szkolenia Rad Pedagogicznych na temat motywacji, lęku szkolnego i skutecznej komunikacji
 ¢ Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla rodziców
 ¢ Prowadzenie zajęć warsztatowych z młodzieżą według zapotrzebowania

Ewaluacja dokonywana będzie systematycznie w ciągu całego roku szkolnego z podsumowaniem pod koniec 
każdego semestru. Będzie obejmować

 ¢ Obserwacja uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych, oraz w czasie przerw międzylekcyjnych,
 ¢ Analizy osiągnięć szkolnych uczniów,
 ¢ Analizy dzienników lekcyjnych,
 ¢ Badania ankietowe,
 ¢ Konsultacje i rozmowy z nauczycielami i wychowawcami klas,
 ¢ Wywiady z rodzicami, uczniami, osobami wspomagającymi realizację programu, tj. : zdolnymi uczniami, 

samorządem szkolnym, działaczami WOPR, księdzem,
 ¢ Wnioski ogólne przedstawione na Radach Pedagogicznych poświęconych refleksjom indywidualnym

Zakładane efekty programu profilaktycznego:
 ¢ Wzrost poziom motywacji do nauki 
 ¢ Wzrost efekty nauczania potwierdzone wynikami zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów,
 ¢ wzrosły efekty olimpiad i konkursów 
 ¢ wzrosła aktywność uczniów na lekcjach
 ¢ wzmocniły się relacje wychowawców z wychowankami,
 ¢ poprawa współpracy nauczyciel – rodzic
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PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
SCENARIUSZ 1. 

Jak wzbudzić pozytywną motywację do nauki?
Cel: Zdobycie wiedzy na temat wzbudzania motywacji do nauki u własnych dzieci. 
Metody pracy: mini-wykład. 
Czas: 30 minut

Wstęp
Każdy człowiek ma wrodzone pragnienie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. W okresie przedszkolnym 
dzieci cieszą się, że nauczą się czytać i  pisać, że będą poznawać otaczający je świat. Tymczasem w  wieku 
szkolnym u wielu uczniów następuje zmiana ich postawy do nauki, którą zaczynają postrzegać jako mozolną 
pracę, nie dającą żadnej przyjemności. Wielu rodziców martwi się o to, by zapewnić swemu dziecku sukces 
w świecie ocen, świadectw semestralnych czy standardowych testów. Tymczasem wyniki wielu badań dowodzą, 
iż uczenie się ma wyższą jakość, gdy dziecko je lubi, gdy uczy się z własnej woli. Osoby z silną wewnętrzną 
motywacją uczą się lepiej, więcej rozumieją i na dłużej pamiętają to czego się nauczyły.  Dlatego też strategia 
pomocy dziecku, dzięki której będzie czerpało z nauki radość i dostrzegało jej wartość, jest zarazem najlepszym 
sposobem podnoszenia ocen i wyników.  

W poniższej prelekcji pragnę przedstawić wpływ jaki na motywację do nauki mają takie czynniki jak:
 ¢ zainteresowanie,
 ¢ poczucie kompetencji i wiara we własne siły, 
 ¢ pochwały, 
 ¢ stawianie sobie jako celu zdobycie wiedzy, 
 ¢ warunki nauki, 
 ¢ a w końcu pozytywne relacje dziecka z rodzicami

Czynniki wpływające na motywację dziecka do nauki

1. Rola zainteresowania i  zamiłowania do nauki – silnej motywacji do nauki sprzyja zainteresowanie tym, 
czego dziecko się uczy. Chęć uczenia się możemy wykształcić w dziecku np. poprzez : 

 ¢ wskazanie powiązań wiedzy książkowej z codzienną rzeczywistością :
 � powiązanie wiadomości z fizyki, chemii biologii z naturalnymi zjawiskami, 
 � odniesienie wiedzy historycznej do współczesnych wydarzeń,
 � wskazanie na podobieństwa literatury do życiowych wydarzeń i problemów ;

 ¢ poszerzenie wiedzy zdobywanej w szkole (muzeum, wycieczki krajoznawcze, gry edukacyjne , czasopisma, 
programy edukacyjne w TV,) ;

 ¢ rozbudzanie pozaszkolnych pasji i zainteresowań; 
 ¢ zademonstrowanie na własnym przykładzie entuzjazmu do uczenia się, zdobywania nowych wiadomości 

– tu : wspólna rozmowa np. na temat obejrzanego programu czy przeczytanego artykułu, dzielenie się 
różnymi ciekawostkami. 

2. Poczucie kompetencji – na motywację dziecka, ale i każdego z nas, silnie wpływa poczucie kompetencji – 
lubimy robić to, co z czym sobie dobrze radzimy. Na kształtowanie poczucia kompetencji wpływają zadania 
„w sam raz” : ani nie za trudne – te wywołują zniechęcenie, ani nie za łatwe – te nie wywołują uczucia dumy 
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czy satysfakcji.   Większość dzieci niechętnie przyznaje się do niekompetencji: obiecują, że wezmą się do 
pracy, ale tego nie robią; narzekają, że zadania są nudne lub głupie. Zdarza się jednak także, iż dzieci przy-
znają, iż nie wiedzą jak wykonać zadania lub oświadczają, że jest ono dla nich zbyt trudne.  

Co możemy zrobić w takiej sytuacji ?
 ¢ Możemy zapytać co dziecko ma dokładnie zrobić, czy rozumie na czym polega 
 ¢ zadanie – czasem niechęć do pracy wynika nie tyle z braku umiejętności, ale właśnie z faktu, iż uczeń nie 

wie co ma zrobić. 
 ¢ Jeśli dziecko rozumie zadanie, ale twierdzi, że nie potrafi go wykonać, warto nakłonić je do rozpoczęcia 

pracy, aby zorientować się czego potrafi, a czego nie. Możemy zadać konkretne pytania : „Czego potrzebu-
jesz by rozwiązać to zadanie?"; „Która część zadania sprawia ci największy kłopot ?"

 ¢ Gdy dziecko jest przerażone wielkością lub skomplikowaniem zadania, możemy zaproponować podziele-
nie go na mniejsze części (np. zrobienie najpierw łatwiejszych równań z matematyki, czytanie określonej 
liczby stron książki przez pewien okres) . 

3. Wpływ pochwały i nagrody – na wspomniane powyżej poczucie kompetencji 
istotny wpływ ma również wiara dziecka we własne siły. Możemy pomóc dziecku uwierzyć, że może odnieść 
sukces w  szkole, poprzez przekazywanie pozytywnych informacji zwrotnych oraz pochwał.   Skuteczna 
i  wartościowa pochwała zawiera konkretne i  precyzyjne informacje, które dokładnie wskazują, co dziecko 
osiągnęło, w  czym się poprawiło, np. „Uważam, że dobrałeś ciekawe i  przekonywujące argumenty do 
uzasadnienia tezy tej rozprawki”. Ważne jest także docenianie nie tylko końcowego efektu, ale również wysiłku, 
wytrwałości jaką dziecko wykazało podczas wykonywania zadania („Widzę, ze bardzo się starałeś i włożyłeś 
dużo wysiłku w przygotowanie tego projektu”) . Wiarę we własne siły możemy wzmocnić w dziecku także 
poprzez :

 ¢ odwoływanie się do wcześniejszych, pozytywnych doświadczeń dziecka, np. sytuacji, gdy dziecko poradzi-
ło sobie z prostszą wersją aktualnego zadania,

 ¢ przypominanie o tym, co już wie i potrafi,
 ¢ wyraźne komunikowanie, że wierzymy w dziecko (wsparcie emocjonalne) . Przy wyrażaniu pochwał należy 

z kolei unikać :
 ¢ nieszczerych pochwał tylko po to by dziecko poczuło się lepiej,
 ¢ zbyt częstego chwalenia,
 ¢ komunikatów sprawiających, że dziecko będzie czuło się kontrolowane lub manipulowane, np. „Dobrze, 

zrobiłeś dokładnie to co chciałam”.  
 ¢ ogólnikowych zwrotów w stylu : „ Dobra robota”, „Świetnie ci poszło !” 

Nagrody choć same w sobie nie są złe, to jednak nagminne nagradzanie dziecka za to że się uczy może spo-
wodować zanik zainteresowania nauką, rzeczywistą chęć zdobycia wiedzy czy umiejętności – dziecko będzie 
uczyło się tylko w celu zdobycia nagrody, a nie dlatego że mu zależy by dowiedzieć się czegoś nowego. Ponadto 
przekupstwa mogą spowodować osłabienie samodzielności dziecka, sprawiając, iż czuje się kontrolowane przez 
osobę nagradzającą.  Nagrody należy stosować sporadycznie i z umiarem, jeśli zawiodą już wszelkie sposoby 
nakłonienia dziecka do nauki.  Szczególnie dużą wartość mają nagrody podkreślające kompetencje dziecka – 
certyfikaty, oznaki lub takie, które sprzyjają wzbudzaniu zainteresowania nauką – ciekawy edukacyjny program 
komputerowy, nowa książka, wyście na wystawę.  Ważne jest natomiast, by zaprzestać nagradzania, za coś co 
dziecko i tak już interesuje lub co lubi wykonywać z własnej woli.  
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4. Zamiłowanie do nauki a cele związane z wynikami i cele związane z nauką. 
Wielokrotne badania wykazują, iż dzieci stawiające sobie za cel zdobycie wiedzy i umiejętności lepiej się uczą 
oraz czerpią większą przyjemność z  przyswajania wiedzy w porównaniu z dziećmi, którym bardziej niż na 
wiedzy zależy na wynikach, dobrych ocenach. Dzieci które bardziej skupiają się na zdobywaniu wiedzy niż 
wynikach :

 ¢ mają lepszą wewnętrzną motywację do nauki,
 ¢ uczą się bardziej aktywnie,
 ¢ przeżywają mniejszy stres,
 ¢ mają szerszy zakres zainteresowań,
 ¢ wykazują większą gotowość by prosić o pomoc, wyjaśnienie. 

Możemy pokazać dziecku, że cenimy stawanie się mądrym i zdobywanie wiedzy poprzez :
 ¢ podkreślanie znaczenia nauki jako celu,
 ¢ podkreślanie, że zdobycie wiedzy i nowych umiejętności jest ważniejsze niż oceny, (np. zamiast pytania :” 

Jaką ocenę dostałeś ?”, lepiej zapytać :” Czego dowiedziałeś się dzisiaj w szkole ?”) ,
 ¢ wykorzystywanie błędów w procesie zdobywania wiedzy :

 � tłumaczenie, iż błędy są naturalną częścią procesu nauki,
 � opowiadanie o własnych błędach, które były dla nas dobrą lekcją,
 � pomaganie dziecku w uczeniu się na błędach i ich poprawianiu,
 � niedopuszczanie do wyśmiewania się z błędów dziecka.  

5. Optymalne warunki do nauki – motywacji do nauki sprzyjają w znacznym stopniu 
także odpowiednie warunki pracy, które z kolei wpływają na koncentrację dziecka, niezbędną dla efektywności 
pracy. Ważne jest tu :

 ¢ zapewnienie – w miarę możliwości – stałego miejsca odrabiania lekcji,
 ¢ ustalenie pory i  zasad odrabiania lekcji (tu : ważna jest wspólna dyskusja i pewna swoboda wyboru ze 

strony dziecka sprzyjająca automotywacji) , a także konsekwencji łamania zasad, 
 ¢ usunięcie zakłóceń : hałas, nieporządek na miejscu pracy,
 ¢ wcześniejsze przygotowanie potrzebnych materiałów i przyborów (celem uniknięcia stałego odrywania się 

od pracy) ,
 ¢ podzielenie czasu nauki w odcinki 40 minutowe, przedzielone krótkimi 5-6 minutowymi przerwami

6. Rola pozytywnych relacji pomiędzy rodzicami i dzieckiem – silnej motywacji dziecka do nauki sprzyjają 
bliskie i pozytywne relacje z rodzicami, oparte na akceptacji, zrozumieniu potrzeb i uczuć dziecka, wspar-
ciu, zainteresowaniu życiem dziecka.  

 ¢ Bezwarunkowa akceptacja oznacza, że kochamy dziecko takim, jakie jest, a nie tylko wtedy gdy jest grzecz-
ne czy przynosi same szóstki i piątki. Warto mówić dziecku wyraźnie i wprost , że nam na nim zależy, a nie 
zakładać, że już zna nasze uczucia lub, że kupno prezentu będzie najlepszym świadectwem naszej miłości.  

 ¢ Wsparcie emocjonalne jest szczególnie ważne w sytuacji niepowodzeń, porażek, frustracji . Gdy dziecko 
wie, iż może nam zaufać, liczyć na pomoc i oparcie, będzie chciało dzielić z nami nie tylko swoje sukcesy 
i radości, ale również niepowodzenia, bez obawy iż spotka się z oskarżeniami i wyrzutami z naszej strony.  

 ¢ Zainteresowanie i zaangażowanie w życie dziecka poprzez wspólne rozmowy, rodzinne rytuały, wspólne 
spędzanie wolnego czasu, życzliwe, ale nie wścibskie pytanie o sprawy dziecka nie tylko dotyczące szkoły, 
lecz także jego zainteresowań, kolegów, marzeń.  
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 ¢ Rozumienie i reagowanie na potrzeby oraz uczucia dziecka czemu służy uważne słuchanie tego co dziecko 
mówi połączone z obserwowaniem jego zachowania oraz odzwierciedlaniem jego emocji np. poprzez ko-
munikaty typu : „Widzę, że jesteś smutny, niezadowolony” . Dziecko będzie czuło się zrozumiane jeśli po-
staramy się wczuć w jego sytuację („Próbuję sobie wyobrazić jak poczułeś się w tej sytuacji. To było chyba 
dla ciebie przykre doświadczenie”.) Często ulgę w trudnych sytuacjach przezywanych przez dziecko może 
mu przynieść odwoływanie się do naszych , podobnych doświadczeń z okresu dzieciństwa czy młodości 
(np. „Ja też się irytowałam, kiedy uczyłam się gramatyki”) .   

Silna więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem stwarza poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa które z kolei ko-
rzystnie wpływa na jego zdolności i chęć poznawania otaczającego świata. Okazywane dziecku wsparcie po-
zwala mu podejmować różne wyzwania – istotne dla procesu zdobywania wiedzy – ponieważ wie, że będziemy 
przy nim niezależnie od tego czy odniesie sukces czy porażkę.  

Bliska więź z dzieckiem pozwala mu być otwartym i szczerze mówić o tym co robi, myśli, czuje, z czym ma 
problemy; zachęca do mówienia o swoich sukcesach ale i porażkach, a także poproszenia o pomoc.  

Relacje oparte na wzajemnym szacunku powodują, że dziecko uwewnętrznia nasze wartości, łącznie 
z przekonaniem, iż praca i nauka, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności jest w życiu bardzo ważne

Zachowania i postawy rodziców wpływające negatywnie na motywację dziecka do nauki

Mówiąc o  czynnikach warunkujących motywację dziecka do nauki, warto sobie uświadomić, iż niektóre 
z  naszych postaw i  zachowań mogą wpływać negatywnie na stosunek naszych podopiecznych do kwestii 
uczenia się. W związku z tym powinniśmy unikać :

 ¢ grożenia i oskarżania , np. „Jeśli nie zabierzesz się do nauki, pożałujesz”, 
 ¢ wyrażania negatywnego podejścia do nauki w szkole. np. „ A kto powiedział ze nauka musi być zabawna ?”, 

„Matematyka jest nudna, ale musisz niestety przez nią przebrnąć” ,
 ¢ komentarzy, przestawiających naszą osobę jako wzór negatywny : „Ja tez nigdy nie umiałem matematyki” 

– takie wyznania mogą stanowić dla dziecka dobrą wymówkę, 
 ¢ porównywania mniej zdolnego dziecka z rodzeństwem – tu: ważne jest dostosowywanie swoich oczekiwań 

do każdego dziecka z osobna, na miarę jego możliwości i umiejętności,
 ¢ posiadania wygórowanych oczekiwań, nieadekwatnych do faktycznych możliwości dziecka – niemożność 

sprostania naszym ambicją może wpędzić dziecko w frustracje, poczucie winy i pogłębić niechęć do nauki.  
 ¢ zaprzeczania na siłę i mówienia, że zadanie jest bardzo łatwe, w sytuacji gdy dziecko twierdzi, że coś jest 

dla niego zbyt trudne – lepiej wyrazić wtedy zrozumienie dla trudności dziecka, spróbować zachęcić do 
podjęcia wysiłku, zaproponować własną pomoc,

 ¢ nadmiernego kontrolowania w czasie pracy, ciągłego „kręcenia się wokół dziecka”, zaglądania co chwilę 
przez ramię lub stałego pytania jak mu idzie – ludzie bardziej lubią naukę, gdy uczą się z własnej woli i nie 
są do tego przymuszani. 

Zakończenie
Na zakończenie rozważań na temat czynników wpływających na motywację dziecka do nauki, warto zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt. Niechęć dziecka do nauki nie zawsze wynika z jego lenistwa, złej woli 
czy po prostu specyfiki okresu dojrzewania. Zanim więc niesłusznie oskarżymy dziecko, warto spróbować 
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dojść do źródeł napotykanych przez nie trudności mogących wynikać przykładowo z ogólnie niższego poziomy 
intelektualnego, zaburzeń funkcji poznawczych istotnych w  procesie uczenia przy prawidłowym poziomie 
rozwoju intelektualnego (tu : dysleksja) , nieskorygowanych wad wzroku, słuchu czy chorób somatycznych.  

Z drugiej zaś strony u podłoża problemów dziecka z nauką może leżeć fakt niezaspokojenia tak podstawowych 
potrzeb człowieka jak potrzeby fizjologiczne, potrzeba bezpieczeństwa czy potrzeba miłości i przynależności. 
Stąd też trudno oczekiwać silnej motywacji do nauki od dziecka, które jest głodne, niewyspane czy zaniedbane 
wychowawczo. Uczeń egzystujący w niekorzystnej sytuacji rodzinnej np. ze względu na złe warunki materialne, 
brak odpowiedniego miejsca czy warunków do nauki, a wreszcie panującą w rodzinie przemoc czy alkoholizm; 
dziecko odczuwające strach, zagrożenie, mające poczucie braku akceptacji czy wręcz odrzucenia może przejawiać 
trudności w nauce, które wcale nie muszą wynikać z jego złej woli. 

SCENARIUSZ 2. 
Moja przyszłość to mój wybór

Cele zajęć:
1. Wprowadzenie uczniów w problematykę wyboru przyszłego zawodu
2. Poznanie przez młodzież własnych skłonności zawodowych, mocnych stron. 
3. Określenie dalszej drogi szkolnej i zawodowej. 
Metody: ankieta, burza mózgów, praca w grupach. 
Forma: grupowa
Pomoce dydaktyczne: kwestionariusze ankiet, plansze, kartki papieru. 
Adresat: uczestnicy programu
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie: Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego warto poświęcać czas i energię na wy-

bór przyszłego zawodu?” 
2. „Baza danych”
Przebieg: Uczniowie podpisują kartki swoimi imionami i wpisują odpowiedzi na pytania dotyczące swoich 
cech:

 ¢ Jakie cechy charakteru cenią u innych. 
 ¢ Kogo zabrałbym (-abym) na bezludną wyspę

3. Burza mózgów. Uczniowie podają słowo bądź zdanie z czym kojarzy im się 
słowo„zawód”. Jeden z  uczniów zapisuje wszystkie pomysły na tablicy. Prowadzący podaje definicję 
słowa„zawód” wg Encyklopedii PWN. 
4. Przedstawienie planszy dotyczącej rozpatrzenia problemu„Jak podjąć decyzję 
wyboru zawodu?”
5. Ćwiczenie–„Skojarzenia”
Materiały– zdjęcia ludzi wykonujących różne czynności. 
Uczniowie dzielą się na kilkuosobowe grupy. Prowadzący zadaje pytanie:„ Jaki zawód prezentuje osoba 
przedstawiona na ilustracji?”. Uczniowie uzasadniają dlaczego wybrali dla osoby przedstawionej na zdjęciu 
taki, a nie inny zawód. 
6. Uczniowie odpowiadają na pytania zawarte w ankiecie skłonności zawodowej. 
Odpowiedzi nanoszą na klucz odpowiedzi. Następnie prowadzący zajęcia omawia poszczególne grupy zawodów: 
człowiek-człowiek, człowiek-dane liczbowe, człowiek-przyroda, człowiek-technika, człowiek-obraz artystyczny. 
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7. Ćwiczenie:„Kim nie chciałbym być?”
Prowadzący zajęcia wyjaśnia uczestnikom, iż warto zastanowić się nad tym jakich zawodów nie chcielibyśmy 
wykonywać i  dlaczego. Uczniowie otrzymują listę zawodów i  zaznaczają, których zawodów nie chcieliby 
wykonywać i dlaczego . Następnie chętni uczniowie mówią o swoich wyborach. 
8. Ewaluacja-ankieta ewaluacyjna (Załącznik 1.) 

SCENARIUSZ 3. 
Jestem potrzebny w grupie. 
Cele: 

 ¢ uczeń wymienia cechy niezbędne ludziom do dobrego samopoczucia w grupie, 
 ¢ zna pozytywne cechy swoich kolegów

Metody: problemowa – burza mózgów. 
Formy pracy: indywidualna, zespołowa
Środki dydaktyczne: kartki z wyrazami
Czas: 45 minut
Przebieg zajęć
1. Rundka wstępna
Wszyscy siedzą w kręgu. Uczniowie określają swoje samopoczucie na podstawie skali termometru. 
1. Burza mózgów
Uczniowie wymieniają i zapisują na brystolu cechy, które są potrzebne ludziom, by dobrze czuli się w grupie. 
2. Zabawa – niedokończone zdania
Wszyscy w kręgu. Na środek wychodzi jedna osoba. Uczniowie kolejno się o niej wypowiadają, kończąc zdanie: 
Dobrze, że Kasia jest z nami, bo... 
3. Układanie opowiadania
Każdy uczeń losuje kartkę z 5 wyrazami. Zadaniem klasy jest wspólne wymyślenie opowiadania z uwzględnieniem 
wyrazów wymienionych na kartkach. Kolejne zdania musza tworzyć logiczną całość. 
4. Komplementy
Każdy uczeń podpisuje kartkę. Następnie uczniowie po kolei piszą swoim kolegom same dobre rzeczy, np. 
dlaczego lubimy te osobę. 
5. Zakończenie zajęć. 
Uczniowie kończą zdanie: Lubię, gdy moi koledzy... 

SCENARIUSZ 4. 
Nauka, umiejętności, praca = sukces

Cele: 

 ¢ Dostrzeganie wartości pracy w życiu każdego człowieka; 
 ¢ Rozumienie potrzeby rozwoju własnych zainteresowań

Metoda: drama, pogadanka

Czas: 45 minut
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Przebieg zajęć:

1. Pogadanka na temat znaczenia zainteresowań, hobby, pasji młodych ludzi, które mogą być wskaźnikiem 
wyboru zawodu. Uczniowie odpowiadająca pytania i prezentują autorzeźbę, którą omawia wychowawca. 

 ¢ Jakie zajęcie, czynność sprawia ci najwięcej zadowolenia?
 ¢ Czym interesujesz się, pasjonujesz obecnie?
 ¢ Wykonaj stojąc lub siedząc – autorzeźbę. Uplastycznij swoje ciało wg polecenia A w ciągu 1 minuty i po 

omówieniu przez wychowawcę polecenia B też w ciągu 1 minuty. 

A – pracuję w swoim wymarzonym zawodzie, zgodnym z moimi zainteresowaniami;
B –  pracuję w zawodzie, którego nie lubię, bo nie jest zgodny z moimi zainteresowaniami, ale muszę utrzymać 

rodzinę. 

Nauczyciel podczas ćwiczenia A wybiera kilka autorzeźb, ożywia je i pozwala mówić zadając pytania. Co Autor 
rzeźby wyraził i dlaczego w  taki sposób? Można zapytać o wewnętrzne odczucia ucznia w  tej roli. Podczas 
ćwiczenia B wybieramy kilka autorzeźb i omawiamy podobnie jak autorzeźbę z ćwiczenia A. 

Podsumowując porównujemy obie autorzeźby. Można wybrać jedną autorzeźbę A – wyrażając radość, dynamizm 
ciała i jedną autorzeźbę B – wyrażającą smutek, pochyloną sylwetkę. Zwrócić uwagę podczas porównywania 
rzeźb na bardzo ważną sprawę, jaką jest wybór zawodu zgodnego z  zainteresowaniem i  znalezienie pracy 
zgodnej z wyuczonym zawodem. Można nadmienić, że wielu rodziców pracuje niezgodnie z zawodem i pasją, 
aby dzieci rozumiały to, że są oni czasem rozdrażnieni. 

2. Wspólne uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami
Ucząc się w  szkole różnych przedmiotów rozwijamy w  sobie zainteresowania, które mogą zdecydować 
w przyszłości o wyborze zawodu. Największą satysfakcją człowieka jest praca zgodna z zainteresowaniami. 

3. Polecenie dla uczniów pod kierunkiem nauczyciela. 
Rozwiąż krzyżówkę, hasło wpisz poniżej i dopisz do zdań brakujące wyrazy. 

1. Szkoła, którą ukończyłaś(eś) , w skrócie. 
2. Syn moich rodziców. 
3. Córka moich dziadków. 
4. Marzenie inaczej. 
5. Syn moich dziadków. 

1. 

 2

 3

 4

 5
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Praca jest 
 ¢ Najwyższą wartością człowieka
 ¢ Podstawą jakości życia
 ¢ Możliwością sprawdzenia i rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i umiejętności

4.  Pogadanka na temat znaczenia określenia słowa „sukces”. 
Co składa się na sukces i jak go osiągnąć?

Wychowawca powinien zwrócić uwagę uczniów na jasno określone cele człowieka w  życiu. Sukces może 
osiągnąć każdy, jeżeli będzie chciał. Sukces to zrealizowanie celu lub wielu celów popartych pracą, chęciami, 
wytrwałością, uczciwością i wewnętrznym optymizmem. Należy uświadomić też uczniom, że wielu ludzi szuka 
tanich sukcesów, np. zrobienie majątku na handlu narkotykami, bronią, ludźmi czy ludzkimi organami. Takie 
sukcesy kończą się wejściem na drogę przestępstw. 

 ¢ Jak rozumiesz słowo sukces? Co składa się na jego określenie?

Sukces – zrealizowanie siebie, swoich możliwości z pożytkiem dla dobra innych ludzi. 
Na sukces składa się: praca, chęci, wytrwałość, uczciwość i wewnętrzny optymizm. 

 ¢ Jaki sukces odniosłaś(eś) w życiu?
 ¢ Jeśli znasz człowieka sukcesu, opowiedz w jaki sposób osiągnął go?
 ¢ Zapytaj rodziców, znajomych, krewnych, jaki osiągnęli sukces. 

Uzyskując odpowiedzi zastanów się, jak różne są wartości i rodzaje sukcesów ludzi. 

SCENARIUSZ 5. 
„Moja przyszłość w moich rękach”

Cel: 

 ¢ Uczeń wie dokąd zmierza, zna swój cel nadrzędny,
 ¢ Uświadamia sobie konieczność stawiania sobie celów pośrednich, które pomagają osiągnąć cel nadrzędny ,
 ¢ Umie określić własne możliwości i warunki potrzebne do realizacji celów życiowych 
 ¢ Czuje się odpowiedzialnym za swoje życie

Metody i techniki pracy: Wykład, praca w małych grupach, dyskusja, rysowanie mapy życia,
Środki dydaktyczne: Arkusze szarego papieru, kolorowe pisaki. 
Przebieg lekcji. 
1. Po podaniu tematu nauczyciel stawia uczniom pytanie: Jak uważacie, co czyni życie wartościowym ? 
2. Uczniowie w grupach zastanawiają się nad odpowiedzią, 
3. Przedstawiciele grup przedstawiają przemyślenia, 
4. Krótka dyskusja,
5. Wykład; 

 ¢ Odwołanie się do dnia dzisiejszego, kiedy młody człowiek ma dopiero kilkanaście lat i przed nim perspek-
tywa samodzielnego dorosłego życia. 

 ¢ Zaznaczenie, że każdy chciałby aby jego życie było wartościowe, twórcze, cenne. 
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Jeśli chce się przeżyć sensownie życie i wypełnić je znaczącą treścią, dobrze jest wiedzieć dokąd się zmierza, 
dobrze jest znać swój cel (omówienie celu nadrzędnego i celów pośrednich) 

 ¢ Podkreślenie, że jeśli myśli się o życiowych celach, należy brać pod uwagę własne możliwości i warunki, 
dlatego tak ważne jest poznanie siebie samego. 

 ¢ Uzmysłowienie uczniom, że przebieg życia uwarunkowany jest przez wiele czynników na niektóre z nich 
mamy wpływ na inne nie. Czasami zdarza się tak ,że los pokrzyżuje plany na przykład dojdzie do różnych 
nieprzewidzianych wydarzeń, które zburzą ustalony porządek dotychczasowego życia i  wówczas trzeba 
zmienić swoje cele lub tylko drogi do ich osiągnięcia 

 ¢ Na zakończenie wykładu nauczyciel zadaje pytanie: Czy umielibyście podać przykłady osób z literatury. 
, które pomimo nieprzewidzianych okoliczności, potrafiły przejść zwycięsko przez próby życia i osiągnąć 
wcześniej wytyczone cele ?

 ¢ W życiu ważne jest jasne sprecyzowanie najważniejszego celu oraz swoich dążeń (nauczyciel rozdaje arku-
sze szarego papieru i pisaki) . 

6. Następnie prosi uczniów aby zastanowili się i zapisali w górnym rogu arkusza najważniejszy cel swojego 
życia

7. Uczniowie rysują mapę życia, która ma składać się z dwóch części . 

 ¢ Pierwsza część; 
mapa «drogowa» dotychczasowego życia, począwszy od narodzin do dnia dzisiejszego. Na mapie powinny 
być widoczne dobre miejsca a także drogi «otwarte», postoje z pięknym widokiem itp. Powinny być tam też 
złe miejsca — wyboje, dziury, szpitale, roboty drogowe. Należy zaznaczyć przeszkody, objazdy oraz główny 
kierunek dzisiejszej trasy. 

 ¢ Druga część; 
mapa «drogowa» przyszłego życia rysowana z  wyobraźni z  «trasą» z  celami jakie sobie stawiają uczniowie 
i z drogami jak mogą je osiągnąć. 

8. Po skończeniu chętni uczniowie prezentują swoje prace. 
9. Na zakończenie zajęć nauczyciel prosi uczniów o refleksję nad życiem, aby zgodnie z mottem lekcji zdawali 

sobie sprawę jak ważne jest to, co robią teraz, bo teraźniejszością budują swoją przyszłość. 

SCENARIUSZ 6. 
„Samoocena i jej rodzaje” 

Cel:
 ¢ Uczeń rozumie czym jest samoocena,
 ¢ Uczeń zna rodzaje samooceny: zawyżona, umiarkowana lub adekwatna i zaniżona

Cele szczegółowe:
 ¢ Uczeń poszerza świadomość własnych zalet i wad,
 ¢ Stworzenie okazji do refleksji nad samym sobą, zachęcanie do samooceny, dzielenia się własnymi spostrze-

żeniami na forum grupy

Czas trwania: 45 minut
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Metoda: rundka, mini – wykład,, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i w grupach, kwestionariusz samooceny,
Formy: praca w grupach i indywidualna
Środki dydaktyczne: tablica, flamastry, zestaw przysłów dla każdej grupy,

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie grupy, wprowadzenie i uzasadnienie tematyki zajęć. 
2. „Burza mózgów” – z czym wam się kojarzy słowo „samoocena”. Skojarzenia są zapisywane na tablicy przez 

uczniów. 
3. Mini – wykład na temat „czym jest samoocena, definicja, rodzaje. 
Samoocena jest to zespół sądów i opinii, które jednostka odnosi do własnej osoby. Są to sądy i opinie dotyczące: 
cech fizycznych i psychicznych a także uzdolnień, zainteresowań i rezultatów działań podejmowanych przez 
jednostkę. Sądy o poszczególnych cechach i właściwościach mogą być bardzo zróżnicowane. Wyróżnia się trzy 
rodzaje sądów o sobie:

 ¢ Publiczne – to takie, o których człowiek gotów jest powiedzieć innym;
 ¢ Prywatne – to takie, które człowiek ma dla siebie i jedynie w chwilach zwierzeń może je powiedzić innym;
 ¢ Idealne – czyli takie, które charakteryzują człowieka z punktu widzenia tego, jakim on być powinien. 

Samoocena globalna – miarą poziomu samooceny globalnej jest poziom oceny tej cechy, którą jednostka 
uważa za dominującą wśród innych, która przedstawia dla niej wysoką wartość. Ta dominująca, najważniejsza 
cecha nie jest stała, ale zmienia się w zależności od wartości uznawanych przez jednostkę, jej wieku i aktualnej 
sytuacji życiowej. 

Rodzaje samooceny. Ludzie oceniają siebie z  punktu widzenia możliwości zaspokajania własnych potrzeb 
i spełniania oczekiwań otoczenia. Nie wszyscy jednak oceniają się trafnie, a oceny ulegają różnym wahaniom pod 
wpływem: doświadczeń jednostki i zmieniających się o niej opinii innych ludzi. Analizując samoocenę z punktu 
widzenia poziomu oraz stałości sądów i ocen, można wyróżnić takie jej rodzaje:

 ¢ Samoocena stabilna i niestabilna;
 ¢ Adekwatna i nieadekwatna;
 ¢ Zawyżona i zaniżona;

Samoocena zaczyna się kształtować już w okresie wczesnego dzieciństwa, ale do ok. 12 r. ż. Jest jeszcze niestabilna, 
jeszcze nie ukształtowana, gdyż dziecko nie wie jakie jest naprawdę i na co je stać, ponieważ ma jeszcze zbyt mało 
doświadczeń. Samoocena niestabilna występuje u młodzieży i dorosłych wówczas, gdy jednostka zmienia sądy o sobie 
pod wpływem aktualnych doświadczeń i zmieniających się o niej opinii innych ludzi. Ten rodzaj samooceny określa 
się też mianem zaburzonej, gdyż osoba z samooceną niestabilną raz wyobraża sobie, że potrafi osiągnąć bardzo wiele, 
że może sprostać trudnym zadaniom, a innym razem np. pod wpływem paniki uważa, że niewiele potrafi i niewiele 
jest warta. 

W miarę dorastania i wzbogacania wiedzy o sobie samoocena zbliża się coraz bardziej do stanu stabilnego. Samoocenę 
stabilną określa się jako względnie stały system opinii i  sądów o  własnej osobie, który nie ulega gwałtownym 
i nieprzewidzianym zmianom. Samoocena jest tym bardziej stabilna im w większym stopniu opiera się na własnych 
sądach i wynikach własnych działań. 
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Samoocena stabilna może występować jako samoocena adekwatna lub nieadekwatna. Jeżeli człowiek ocenia 
się zgodnie z rzeczywistymi właściwościami i możliwościami to mamy wówczas do czynienia z samooceną adekwatną. 
Ludzie z taką samooceną trafnie oceniają swoje zalety i wady, znają swoje możliwości, są w stanie przewidzieć wyniki 
podejmowanych działań i właściwie je planować. Ludzie ci zadowoleni są z układu stosunków interpersonalnych, a ich 
potrzeby z reguły są zaspokojone. Podejmowane przez nich prace zwykle kończą się sukcesem. Uczniowie o adekwatnej 
samoocenie należą do osób popularnych w grupie i zajmują wysoką pozycję społeczną. 

Jednostki o adekwatnej samoocenie należą najczęściej do ludzi szczęśliwych, ale z badań L. Niebrzydowskiego wynika, że: 
tylko połowa uczniów posiada adekwatną samoocenę, pozostali to osoby z samooceną nieadekwatną – tzn. oceniający 
się niezgodnie z  rzeczywistością. Samoocena nieadekwatna może występować jako: samoocena zawyżona, gdy 
człowiek przecenia swoje zalety i możliwości; lub zaniżona, gdy człowiek nie docenia swoich zalet i możliwości. Osoby 
z samooceną zawyżoną wybierają do realizacji zadania zbyt trudne i narażają się tym samym na porażki i niepowodzenia, 
a osoby z samooceną zaniżoną unikają podejmowania wielu takich zadań, którym mogliby sprostać i pozbawiają się 
w ten sposób możliwości osiągania sukcesów. Długotrwale zaniżona samoocena może doprowadzić jednostkę nawet do 
stanu chorobliwego. Osoby o takiej samoocenie przejawiają tendencję do izolacji społecznej, pozostają w stanie ciągłego, 
wewnętrznego napięcia i obawy, silniej reagują na krytykę, naganę, żarty a nawet nagrodę. Osoby o niskiej samoocenie 
określane są jako pesymiści albo asekuranci. Osoby o zawyżonej samoocenie to optymiści i ryzykanci. Pesymiści przeceniają 
własne porażki, a optymiści przeceniają własne sukcesy i wykazuj ą tendencję do ustalania poziomu aspiracji powyżej 
poziomu osiągnięć. 

Wychowawca odpowiada na pytania młodzieży. 

4. Ćwiczenie „Jakie przysłowie najlepiej mnie charakteryzuje?” Uczniowie w grupach otrzymują listę przy-
słów. Każdy z nich ma za zadanie wybrać z  listy 3 przysłowia, które najlepiej go charakteryzują. Celem 
ćwiczenia jest samoocena. 

Uczniowie w  zespołach omawiają wybrane, określające ich zdaniem przysłowia, uzasadniają swoje wybory. 
Liderzy grup dzielą się swoimi wnioskami na forum grupy. 

5. Ewaluacja. Dokończ zdanie: Na dzisiejszych zajęciach dowiedziałam(em) się……………………. . 

SCENARIUSZ 7. 
Kim jestem? – W poszukiwaniu własnej tożsamości. 

Cele lekcji: 
 ¢ samopoznanie i samoakceptacja dorastających,
 ¢ wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 ¢ budowanie zaufania do siebie i do innych, 
 ¢ poznanie swoich mocnych stron,
 ¢ wzmocnienie wiary we własne możliwości,
 ¢ kreowanie akceptowanych społecznie postaw. 

Metody pracy: drama, dyskusja, prezentacja. 
Forma pracy: indywidualna, grupowa. 
Czas: 45minut
Środki dydaktyczne: arkusze papieru, flamastry, taśma, nożyczki, kartki z zadaniami. 
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Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne: ustawienie krzeseł w kręgu oraz omówienie zasad pracy na lekcji. 
2. Gra: Jak mnie widzą? ma na celu samopoznanie i uzyskanie informacji zwrotnych od rówieśników, na 

temat własnej osoby. 

Jeden uczeń wychodzi za drzwi, pozostali wybierają spośród siebie osobę, którą będą opisywać. Zadaniem 
ucznia, który wróci, będzie odgadnięcie o kim mówią koledzy, używając nietypowych porównań, np. 
Gdyby ta osoba była zwierzęciem, byłaby lisem, kotem,…
Gdyby ta osoba była żywiołem, byłaby wiatrem, piorunem,…
Gdyby ta osoba była kolorem, byłaby... 
Gdyby ta osoba była samochodem, byłaby... 

Uczniowie mogą wymyślać jeszcze inne kategorie, aby zawrzeć w opisie możliwie dużo cech osoby. 

3. Drama: Wskazywanie pozytywnych postaw ma na celu uświadomienie i wskazanie konsekwencji pozy-
tywnych i negatywnych wyborów dotyczących zachowań dorastających osób. 

Uczniowie dzielą się na grupy, odliczając do czterech i grupując się numerami: jedynki razem, dwójki razem. 
Każda grupa otrzymuje temat scenki, którą przedstawi bez słów w dwóch wersjach, pozytywnej i negatywnej. 
Pozostałe osoby będą miały za zadanie odgadnąć o  jaki problem chodzi. Uczniowie mają 5 minut na 
przygotowanie scenek. 

 ¢ Jesteś na przyjęciu. Koledzy proponują ci alkohol. 
 ¢ Koleżankę z klasy nie stać na modne ciuchy, czuje się osamotniona, gorsza od innych. 
 ¢ Kumpel namawia cię na wagary. Ma ciekawe propozycje. 
 ¢ Starsza pani, sąsiadka, samotna i schorowana, prosi o pomoc i zrobienie zakupów. 

Prezentacja i odgadywanie scenek. 

4. Prezentacja: Jaki chciałbym być? ma na celu wzbudzenie motywacji do pracy nad sobą, pobudzenie do 
samorealizacji i wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

Uczniowie rysują swoje kontury na papierze. Uczeń kładzie się na arkuszu, a kolega go obrysowuje. Następnie 
każdy wypełnia swój kontur ciała treścią na temat: jakie są moje mocne strony (kolorem czerwonym) i jakie cechy 
chciałbym jeszcze mieć (kolorem zielonym) . Po czym następuje prezentacja portretów z omówieniem przez 
poszczególne osoby. 

5. Podsumowanie pracy na lekcji: omówienie konsekwencji pozytywnych i negatywnych zachowań, wymiana 
informacji na temat samopoznania uczniów. 

SCENARIUSZ 8. 
Jak radzić sobie ze stresem?

Cel: Uczeń potrafi radzić sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach. 
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Cele szczegółowe:

 ¢ Uczeń zna definicję stresu,
 ¢ Ma świadomość jak reaguje na stres,
 ¢ Wie, jak stres wpływa na życie,
 ¢ Wie, jak walczyć ze stresem,
 ¢ Umie radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 ¢ Zna sposoby unikania stresu,
 ¢ Wie, co to jest profilaktyka,

Metody: pogadanka, burza mózgów, metaplan, 
Formy: grupowa, zespołowa, indywidualna,
Środki dydaktyczne: arkusze, flamastry, tablica, kreda, płyta z muzyką relaksacyjną, materiały na xero,
Czas: 2x45minut

Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do zajęć
Stres jest zjawiskiem naturalnym, które towarzyszy wszystkim ludziom w trakcie ich społecznego życia. Istnieje 
możliwość kontrolowania stresu tak, aby stał się czynnikiem pomocnym i mobilizującym, a nie przytłaczającym 
i utrudniającym społeczne funkcjonowanie. Człowiek najlepiej funkcjonuje przy optymalnym poziomie stresu. 
Natomiast źle funkcjonuje nie tylko wtedy, kiedy jest napięty, ale i wtedy, gdy jest znudzony. 

Nauczyciel proponuje, aby uczniowie zastanowili się nad sytuacjami, w  których czuły się zestresowane. 
Uczniowie mają chwilę do zastanowienia, po chwili zgłaszają swoje przemyślenia i  opowiadają sytuacje, 
a nauczyciel zapisuje je na tablicy. W ten sposób w krótkim czasie gromadzimy wiele istotnych informacji. 

2. Podział klasy na grupy. 
Nauczyciel przydziela każdej grupie kilka sytuacji, w których uczniowie czuli się Zestresowani (punkty z tablicy) 
. Zadaniem każdej grupy jest stworzenie metaplanu według narzuconych zasad. 

Prezentacja plakatów. 
Każda grupa omawia swój plakat i  objaśnia napisy przedstawione w  formie skrótów myślowych. W czasie 
prezentacji każdy uczeń może zadawać pytania i zgłaszać swoje uwagi. 

3. Wnioski i posumowanie. 
4. „Jak reagujesz na stres?”
Nauczyciel rozdaje uczniom kartki na ksero: „Jak reagujesz na stres?” W  czasie odpowiadania na pytania 
proponuje, aby uczniowie zastanowili się także jakie myśli, odczucia wywołuje w nich stres. Uczniowie mają 
chwilę do zastanowienia i odp na pytania. Po chwili zgłaszają swoje przemyślenia i odpowiadają na pytanie, 
a nauczyciel zapisuje je na tablicy. 

5. Nauczyciel proponuje, aby każdy zastanowił się nad swoją definicją stresu. 
Wspólną wersję zapisujemy na tablicy (przykładowa definicja stresu: stres to relacja między umiejętnościami 
radzenia sobie jednostki a wymaganiami stawianymi jej przez otoczenie. 
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6. Podsumowanie. 
Uczniowie zastanawiają się, jak radzić sobie ze stresem i podają różne propozycje. Nauczyciel rozdaje materiały 
na ksero:

Profilaktyka – to podstawa, Walka ze stresem, Technika relaksu, Relaksujemy się. Uczniowie porównują swoje 
przemyślenia z propozycjami podanymi przez nauczyciela (Załączniki: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) . 

SCENARIUSZ 9. 
Doskonalenie komunikacji
Cel: 

 ¢ Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu. 
 ¢ Uświadomienie znaczenia przestrzegania zasad komunikacji w dyskusji. 
 ¢ Doskonalenie umiejętności komunikowania się i odczytywania sygnałów niewerbalnych, rozwijanie empatii, 
 ¢ Uświadomienie znaczenia kontroli w ekspresji emocji, 
 ¢ Umiejętność wyrażania uczuć negatywnych,

Metody: Dyskusja, odgrywanie scen, pantomima, 
Formy: indywidualna, grupowa,
Pomoce dydaktyczne: arkusze papieru, mazaki, karteczki z nazwami różnych stanów emocjonalnych, 
Czas: 45 minut

Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie. 
Komunikacja to skomplikowany i złożony proces. Wymaga świadomej kontroli tego, co i jak przekazujemy 
oraz sprawdzania, jak nasz komunikat rozumie odbiorca. Skuteczna komunikacja ma miejsce wtedy, gdy nasz 
rozmówca odbiera treść komunikatu, która jest zgodna z naszą intencją. Wypowiadaniu słów towarzyszą na 
ogół gesty i zachowania, dzięki którym lepiej rozumiemy komunikat. 

Prawidłowo komunikując się:

 ¢ uczymy się wyrażać siebie
 ¢ osiągamy wzajemne zrozumienie
 ¢ uczymy się wywierać wzajemny wpływ
 ¢ uczymy się rozwiązywać problemy

2. Nawiązywanie kontaktu. Uczniowie dzielą się na kilkuosobowe grupy, w którychzastanawiają się nad spo-
sobami nawiązania kontaktu w sytuacjach, np. :

 ¢ Jesteś na prywatce, na której nie znasz nikogo oprócz gospodarza
 ¢ Musisz opiekować się znajomymi rodziców podczas ich nieobecności
 ¢ Przyjechałeś dzień później na obóz – wchodzisz do wspólnej sali

Uczniowie prezentują i omawiają scenki zachowań. 
 ¢ Jak się czujemy, gdy partnerzy nie przejawiają inicjatywy w kontaktach
 ¢ W jakich sytuacjach to my jesteśmy głównie odpowiedzialni za nawiązanie i podtrzymanie kontaktu
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 ¢ Jakie zachowania ułatwiają nawiązanie kontaktu

3. Sztuka dyskusji. Podział klasy na dwie grupy. Pierwsza grupa ustala cechy zachowania „niekulturalnego 
dyskutanta „, a druga „kulturalnego dyskutanta „. Zachowania te formułują w pierwszej osobie liczby poje-
dynczej, tzn. nie przerywam innym, słucham uważnie, mówię o przedmiocie sporu, a nie o dyskutantach, 
nie podnoszę głosu ze złością, itp. Następnie grupy kolejno prezentują i omawiają swoje listy cech. 

Uwaga! Opracowaną listę zachowań „ kulturalnego dyskutanta „ można powiesić na ścianie w  pracowni 
i odwoływać się do niej podczas dyskusji. 

4. Pantomimiczne wyrażanie uczuć. Prowadzący informuje uczniów, ze celem ćwiczenia jest uwrażliwienie na 
znaczenie niewerbalnych aspektów komunikacji. Zwraca uwagę, że w świetle badań psychologicznych kom-
ponent słowny stanowi 35% komunikatu, a ponad 65% informacji jest przekazywana niewerbalnie. Na-
uczyciel prosi uczniów ochotników o pantomimiczne przedstawienie uczuć, np. strachu, gniewu, rozpaczy 
wstydu, irytacji, wrogości, podejrzliwości. Pozostali uczniowie poprzez analizę komunikatów niewerbal-
nych mają odgadnąć o jaką emocję chodzi. Omawiając ćwiczenie należy skoncentrować się na poszukiwa-
niu uniwersalnych znaczeń niewerbalnych. Cel ten można osiągnąć poprzez próbę odpowiedzi na pytania:

 ¢ Co się dzieje z twarzą osoby radosnej, zmartwionej, przestraszonej;
 ¢ Co się dzieje z rękami osoby onieśmielonej, zdenerwowanej, przyjaznej;
 ¢ Co się dzieje z nogami osoby bezradnej, chcącej nawiązać z kimś kontakt. 

5. Zdanie o różnych intonacjach. Uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel podaje uczniom jakieś zdanie o obo-
jętnej treści (może zapisać je na tablicy) , np. Przedstawienie rozpocznie się o 19 lub Wczoraj było ciepło, 
choć padał deszcz i losowo rozdaje kartki z wypisanymi uczuciami. Każdy wypowiada to zdanie, starając się 
przekazać określony stan emocjonalny za pomocą intonacji głosu, a grupa odgaduje, jakie uczucie zawarł(a) 
kolega (koleżanka) w wypowiadanym zdaniu. Następnie uczniowie dzielą się wrażeniami. 

 ¢ Czy trudno im wyrażać uczucia za pomocą intonacji
 ¢ Jakie cechy komunikacji ułatwiały im prawidłowe odczytanie intencji nadawcy. 

6. Skuteczne wyrażanie uczuć. Uczniowie dzielą się na kilkuosobowe grupy. 
Zadaniem każdej grupy jest wypisanie jak największej liczby werbalnych i niewerbalnych sposobów wyrażenia 
jakiegoś uczucia: np. złości, współczucia, rozczarowania (każda grupa opracowuje inne uczucie) . Następnie 
uczniowie w grupach zastanawiają się jakie reakcje każdy z tych sposobów mógłby wywołać w potencjalnym 
partnerze komunikacji. Grupy prezentują kolejno wyniki swojej pracy. Rozmowa z uczniami:

 ¢ W jakich sytuacjach maja najwięcej problemów z kontrolowaniem ekspresji uczuć
 ¢ W jakim stopniu liczą się z uczuciami partnera, wyrażając własne emocje. 
 ¢ W jaki sposób można kontrolować wyrażanie własnych emocji. 

7. wyrażanie uczuć negatywnych. Przygotowane na kartkach sytuacje:
 ¢ Ktoś rozdarł ci ubranie w autobusie
 ¢ Stoisz w długiej kolejce. Czyjeś dziecko głośno płacze. 
 ¢ Czyjś pies pobrudził łapami twój nowy płaszcz. 
 ¢ Kolega zaplamił pożyczoną od ciebie książkę. 
 ¢ Nauczyciel przy całej klasie obraził cię. 
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Uczniowie dzielą się na pięć grup. Każda grupa przygotowuje i odgrywa wybrane sytuacje. Pozostali uczniowie 
analizują zachowania bohaterów scenek, zwracając uwagę na sposoby wyrażania uczuć. Następnie ochotnicy 
prezentują te sama scenki, w których wyrażają swoje uczucia bez używania agresji. Uczniowie dyskutują:

 ¢ Jak sami reagują w sytuacjach wywołujących negatywne emocje, od czego zależą ich reakcje. 
 ¢ W jaki sposób wyrażają negatywne uczucie we wzajemnych kontaktach w klasie, które sposoby akceptują, 

a które wywołują ich sprzeciw . 

SCENARIUSZ 10. 
„Czy jesteś dobrym słuchaczem?”

Cele:
 ¢ poznanie cech dobrego słuchacza;
 ¢ wyrobienie nawyku prawidłowego, zgodnego z normami komunikowania się;
 ¢ dbanie o kulturę słowa;
 ¢ wyrobienie nawyku szacunku w stosunku do rozmówcy;

Cele szczegółowe:
 ¢ uczeń potrafi podać przykłady zachowań utrudniających porozumiewanie się;
 ¢ opisać w pięciu zdaniach komunikację jednokierunkową i dwukierunkową;
 ¢ podać trzy przykłady dlaczego komunikacja powinna być dwukierunkowa;
 ¢ zadawać pytania pozwalające podtrzymać rozmowę;
 ¢ wie, dlaczego nie powinien posługiwać się żargonem i wulgaryzmami w czasie rozmowy;
 ¢ jakie formy grzecznościowe należy używać rozmawiając ze starszymi;
 ¢ dlaczego nie wolno przerywać wypowiedzi;

Metody pracy: śpiew, odgrywanie scen, pogadanka, 
Formy pracy: grupowa, 
Pomoce dydaktyczne: papier, mazaki
Czas: 45 minut

Przebieg zajęć:

1. Integracja grupy. 
Uczniowie siadają w kręgu witają się wzajemnie śpiewając piosenkę na melodię „Panie Janie”
Droga(drogi) ... . (imię) ... ... .  2 razy
Jak się masz 2 razy
Wszyscy cię witamy
Wszyscy cię kochamy
Bądź wśród nas 2razy

2. Zakłócenia komunikacji. 
Uczniowie dobierają się w trzyosobowe zespoły nadając sobie kolejno litery A, B, C. Uczniowie, którzy ozna-
czeni są literką A mają za zadanie opowiedzenie słuchaczom B i C swoich wrażeń związanych np. z  jakąś 
uroczystością, itp. Uczniowie B mają za zadanie nie zwracać uwagi na osobę A, np. coś rysując przeliczając czy-
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tając. Co jakiś czas powtarzają swojemu rozmówcy „ Mów dalej, ja naprawdę cię słucham”. Uczniowie C mają 
za zadanie sprawianie wrażenia znużonych, zniecierpliwionych, zerkają na zegarek czyszczą buty itp. , Co jakiś 
czas zadają pytanie, „ O czym mówiłeś?” lub wtrącają coś, co nie jest związane z wypowiedzią osoby A. Czas 
rozmów ok. 5 minut. Podsumowaniem ćwiczenia jest wysłuchanie odpowiedzi osoby A na poniższe pytania:

 ¢ Jak się czuły rozmawiając z osobami B i C?
 ¢ Dlaczego się tak czuły? 
 ¢ Co im przeszkadzało w zachowaniu osób A i B?

Wspólnie na szarym papierze wypisujemy cechy, jakimi powinien charakteryzować się dobry słuchacz. 

3. Komunikacja jednostronna i dwustronna. Jeden spośród uczniów otrzymuje rysunek. Jego zadaniem jest 
przekazanie jedynie za pomocą słów tego, co znajduje się na rysunku. Pozostali uczniowie mają za zadanie 
narysowanie rysunku. Nie wolno im zadawać żadnych pytań. 

Ten sam uczeń opisuje w identyczny sposób rysunek z tym, że pozostali uczniowie mogą zadawać pytania. 
Podsumowując zadanie nauczyciel może zadać pytania:

 ¢ Która wersja rysunku będzie bardziej zbliżona do oryginału?
 ¢ Pierwszy typ komunikowania się nazywamy jednokierunkowym. Dlaczego?
 ¢ Drugi typ to komunikacja dwukierunkowa. Czym się między sobą różnią te typy komunikacji?
 ¢ Który sposób komunikowania się jest efektywniejszy?
 ¢ Nauczyciel zapisuje na szarym papierze typy komunikowania się i ich cechy charakterystyczne. 

4. Żargon i wulgaryzmy w komunikowaniu się. Uczniowie dzielą się na pięcioosobowe grupy. Jedna spośród 
osób w grupie jest obserwatorem. Obserwator opuszcza salę. Pozostali uczniowie zostają poinformowani, 
że mają rozmawiać na temat np. , o jakim samochodzie marzysz? w czasie rozmowy mają używać przynaj-
mniej pięciu nic nie znaczących wyrazów zastępujących konkretne wyrazy, w taki sposób, aby obserwator 
nie mógł zrozumieć o co im chodzi np. samochód to bżdynk itp. Obserwator wraca do sali i dostaje zadanie 
włączenia się do rozmowy. Podsumowując zadanie nauczyciel może zadać pytania:

 ¢ Czy obserwatorowi łatwo było włączyć się do rozmowy?
 ¢ Jak się czuł, gdy nie rozumiał, o czym mówią koledzy?
 ¢ Dlaczego żargon jest barierą komunikacyjną?
 ¢ Dlaczego powinniśmy posługiwać się poprawną polszczyzną?

SCENARIUSZ 11. 
„Bariery komunikacyjne”
Cele: 

 ¢ poznanie barier komunikacyjnych
 ¢ poznanie cech dobrego słuchacza
 ¢ poznanie metod niwelowania barier komunikacyjnych

Cele szczegółowe:
 ¢ uczeń potrafi wymienić typy barier komunikacyjnych,
 ¢ zaobserwować jak pewne słowa i zachowania wytwarzają bariery komunikacyjne
 ¢ wymienić błędy w komunikacji rodzic – dziecko
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 ¢ wymienić cechy dobrego słuchacza
Metody: mini-wykład, odgrywanie scen, dyskusja,
Formy pracy: grupowa,
Pomoce dydaktyczne: kartki ze scenkami,
Czas: 45 minut

Przebieg zajęć:
Wstęp. 
Komunikacja to słowne bądź bezsłowne przekazywanie wiadomości i myśli, czyli porozumiewanie się ludzi 
kształtujące wzajemne relacje pomiędzy nimi. Umiejętności porozumiewania się kształtują wzajemne relacje 
pomiędzy poszczególnymi osobami wchodzącymi w skład danej grupy, służą nawiązywaniu więzi emocjonal-
nych pomiędzy jej członkami. 
W obecnym świecie zalanym nadmiarem informacji, pozbawionym jasnych autorytetów moralnych młody 
człowiek powinien czuć się szczególnie silnie związany z rodzicami. Dobra komunikacja to niezbędny waru-
nek, aby młody człowiek w sposób otwarty mógł rozmawiać z dorosłymi o swoich wątpliwościach i proble-
mach związanych z okresem dojrzewania. 
Jeśli młody człowiek nie może porozumieć się z własnymi rodzicami maleje jego poczucie wartości, łatwo ulega 
wpływom grup rówieśniczych, rozmaitych sekt, co prowadzi do różnorakich uzależnień zarówno od środków 
chemicznych jak i uzależnienia psychicznego. To inni zaczynają podejmować za niego decyzje niejednokrotnie 
zgubne dla jego zdrowia i dalszego życia. 

Do podstawowych barier komunikacyjnych zaliczamy:
 ¢ osądzanie (krytykowanie, obrażanie, orzekanie, chwalenie po to by oceniać) 
 ¢ Decydowanie za innych (rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, zadawanie licznych, niewłaściwych pytań) 
 ¢ Uciekanie od cudzych problemów (pocieszanie, doradzanie, logiczne argumentowanie) 
 ¢ Nieprawidłowa komunikacja niewerbalna (ton głosu, mimika twarzy, gesty, odległość, w jakiej stajemy od 

kogoś, postawa) 

Aktywne słuchanie, prawidłowy komunikat. Członkowie grupy siadają parami. 
Zadaniem jednego z uczestników jest przekazanie jak największej ilości informacji dotyczących wyglądu wy-
marzonego domu. Zadaniem drugiej osoby jest zgromadzenie jak największej ilości informacji. Podsumowując 
zadanie pytamy jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry mówca a jakimi dobry słuchacz. Informa-
cje zapisujemy na szarym papierze. 

1. Bariery komunikacyjne. 
Uczestnicy siadają w czteroosobowych grupach. Każda grupa otrzymuje zestaw scenek opisujących rozmowę 
rodzica z dzieckiem. Zadaniem uczestników jest rozpoznanie typu bariery komunikacyjnej i ułożenie rozmowy 
w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu barier komunikacyjnych. Po przeprowadzonym ćwiczeniu prowa-
dzący zadaje pytanie:

 ¢ Czy trudno było państwu ustalić jakie bariery komunikacyjne wystąpiły w opisanych scenkach?
 ¢ Czy sprawiło Państwu trudność przejście od formy negatywnej do formy nastawionej na dziecko?
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2. Głuchy telefon. 
Członkowie grupy siadają jeden za drugim. Zadanie polega na przekazaniu komunikatu na zasadzie zabawy 
w „głuchy telefon”. Podsumowując zadanie pytamy, co było przyczyną różnic pomiędzy komunikatem począt-
kowym i końcowym. Wnioski zapisujemy na papierze pakunkowym. 

3. Ewaluacja: Rodzice wypełniają ankietę przygotowaną przez wychowawcę (Załączniki 9, 10) 

SCENARIUSZ 12. 

„Moja praca domowa”
Cel:

 ¢ Pomoc uczniom w lepszym zrozumieniu czym jest praca domowa i jaka jest jej rola,
 ¢ Uświadomienie uczniom potrzeby nabywania umiejętności dobrego planowania czasu pracy,
 ¢ Uzyskanie informacji na temat stopnia samodzielności podczas wykonywania pracy domowej oraz otrzy-

mywanej pomocy
Metody: pogadanka, ankieta,
Formy pracy: indywidualna, grupowa
Materiały: xero ankiet, 
Czas: 45 minut

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie klasy, pogadanka na temat związku pracy domowej z nauką szkolną. 
2. Nauczyciel dzieli klasę na grupy 4-osobowe. Każda grupa zastanawia się nad odpowiedzią na pytanie „Co 

to jest praca domowa?”. Należy wymienić jak najwięcej rodzajów zadań domowych, zarówno pisemnych, 
ustnych, jak i plastycznych. Po kilku minutach przedstawiciele grup zapisują efekty swoich przemyśleń na 
tablicy w postaci „słoneczka”. Możliwe odpowiedzi: napisanie wypracowania, wypełnienie zeszytu ćwiczeń, 
nauczenie się wiersza na pamięć, przeczytanie lektury, nauczenie się danego tematu, przygotowanie pracy 
plastycznej (projekt, plakat, rysunek) , przygotowanie dodatkowych informacji na podany temat korzysta-
jąc z dodatkowych źródeł (np. z internetu, encyklopedii) . Nauczyciel pyta uczniów jaka rolę według nich 
odgrywają poszczególne rodzaje zadań domowych, zwracając ich uwagę na następujące: 

 ¢ utrwalenie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć lekcyjnych; 
 ¢ sprawdzenie stopnia zrozumienia treści omawianych na lekcji oraz umiejętne ich wykorzystanie; 
 ¢ poszerzanie i uzupełnianie wiedzy poznanej na lekcji; 
 ¢ rozwijanie pomysłowości i uzdolnień plastycznych i twórczych; 
 ¢ praca nad poprawą pamięci i zdolności kojarzenia faktów; 
 ¢ rozwijanie indywidualnych zainteresowań; 
 ¢ nabywanie umiejętności samodzielnego opracowywania nowych zagadnień; 
 ¢ doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi pisemnej i ustnej na dany temat; 
 ¢ rozwijanie umiejętności samokształcenia; 
 ¢ rozwijanie dyscypliny, systematyczności i odpowiedzialności. 

3. Nauczyciel porusza temat odpowiedniego planowania czasu pracy pytając uczniów ile godzin dziennie po-
święcają na wykonanie poszczególnych rodzajów zadań domowych, kolejność, w jakiej je wykonują i w jaki 
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sposób planują wykonywanie zadań długoterminowych. Niezależnie od odpowiedzi uczniów nauczyciel 
zwraca uwagę na kilka istotnych czynników wpływających na jakość pracy pozaszkolnej: 

 ¢ nie należy przystępować do odrabiania zadań domowych bezpośrednio po powrocie ze szkoły (udział 
w zajęciach lekcyjnych, choć nie zawsze jednakowo aktywny, jest na tyle wyczerpujący, iż konieczny jest 
odpoczynek, którego długość zależy od indywidualnych potrzeb dziecka) ; 

 ¢ nie należy odrabiać lekcji bezpośrednio po posiłkach, po których to wydajność organizmu wyraźnie spada, 
ponieważ większość energii wykorzystujemy wówczas na trawienie; 

 ¢ nie należy odkładać odrabiania zadań do późnych godzin wieczornych, kiedy to organizm wymaga odpo-
czynku i regeneracji; 

 ¢ najlepiej jest ustalić zawsze tę samą porę rozpoczynania pracy domowej, sprzyja to wytworzeniu nawyków, 
które z kolei sprawiają, iż praca jest wydajniejsza i bardziej sprawna; 

 ¢ należy odpowiednio przygotować miejsce pracy i  zgromadzić potrzebne pomoce, by nie rozpraszać się 
niepotrzebnie w trakcie jej wykonywania; 

 ¢ należy racjonalnie rozłożyć w czasie odrabianie zadań długoterminowych, takich jak czytanie lektury czy 
nauka wiersza na pamięć, odkładanie ich na ostatnią chwilę nie tylko wywoła dodatkową porcję stresu 
z obawy przed nieukończeniem zadania w terminie, ale i obniży wyraźnie jakość pracy; 

 ¢ w przypadku gdy zajęcia z danego przedmiotu odbywają się raz w tygodniu nie należy pracy domowej 
zostawiać do dnia bezpośrednio go poprzedzającego, istnieje między innymi obawa, że dziecko nie będzie 
w stanie dokładnie sobie przypomnieć na czym ona polegała, natomiast odrabiając zadanie w tym samym 
dniu, w którym lekcja się odbyła uczeń lepiej potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte na zaję-
ciach w szkole, po kilku dniach wymagać one będą jedynie utrwalenia; 

 ¢ bezwzględnie obowiązuje zasada systematycznej nauki, by nie dopuścić do powstania zaległości; 
 ¢ wszelkie inne zajęcia dodatkowe i sprawy należy dostosować do odrabiania lekcji, a nie odwrotnie; 
 ¢ aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i koncentracja uwagi na lekcji przeciwdziałają nadmiernie długiej 

i ciężkiej pracy w domu. 

1. Nauczyciel pyta też uczniów o to, które z wymienionych wcześniej rodzajów zadań domowych sprawiają im 
najwięcej trudności oraz czy i kogo proszą o pomoc. W tym celu prosi uczniów o samodzielne wypełnienie 
przygotowanej wcześniej ankiety (załącznik nr 1) . Odpowiedzi uczniów pozwolą poznać potrzeby uczniów 
słabszych i zorganizować dla nich pomoc koleżeńską. Wykażą też w jakim stopniu miniona lekcja uświado-
miła uczniom rolę i różnorodność zadań domowych oraz potrzebę dobrego planowania czasu pracy. 

2. Nauczyciel prosi kilku uczniów o przypomnienie roli poszczególnych rodzajów zadań domowych podkre-
ślając wpływ, jaki ma odpowiednie zorganizowanie pracy poza szkołą i systematyczne jej wykonywanie na 
cały proces nauki oraz oceny uzyskiwane w ciągu roku szkolnego. 

3. Na zakończenie nauczyciel podkreśla, jak ważne jest umiejętne i mądre korzystanie z pomocy podczas odra-
biania pracy domowej. Zapowiada krótkie omówienie tego tematu na kolejnej godzinie wychowawczej po 
przeanalizowaniu odpowiedzi udzielonych na pytania w ankiecie (Załącznik 11) . 

Scenariusze do programu zostały zaczerpnięte głównie ze stron internetowych, Poradnika Dydaktycznego Go-
dzin Wychowawczych dla gimnazjum, oraz ze Zbioru Ćwiczeń Rozwijających Twórcze Myślenie. 



MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI 175

Załącznik 1. 

Ankieta: 

Przedstawiam Państwu ankietę, za pomocą której zbadamy motywację uczniów do nauki. 

Drogi uczniu ! 
Zależy mi na tym, aby nasza klasa osiągnęła jak najlepsze wyniki w nauce. Dlatego proszę Cię o wypełnienie 
tej ankiety. Zaręczam Ci że to, co napiszesz, nie będzie wykorzystane przeciwko Tobie, ani innym uczniom.   
Dziękuję 
Twój wychowawca.  
 
1. Jak oceniasz siebie jako ucznia? (zaznacz kółkiem odpowiednią liczbę)   
 
Bardzo słaby 0 1 2 3 4 5 6 Wzorowy 
 
2. Jak oceniają twoje wyniki w nauce nauczyciele? (zaznacz kółkiem odpowiednią liczbę)  
 
Bardzo słaby 0 1 2 3 4 5 6 Wzorowy 
 
3. Czy odniosłeś jakiś sukces w szkole? (zaznacz właściwą odpowiedź)  
a) tak, w jakiej dziedzinie... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
b) nie

4. Czy chciałabyś osiągnąć sukces? (zaznacz odpowiedź)  
a) tak w jakiej dziedzinie... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  
b) nie

5. Czy sposób prowadzenia zajęć jest dla ciebie jasny?(zaznacz właściwą odpowiedź)  
a) zawsze  
b) często  
c) rzadko  
d) nigdy 

6. Co czujesz, gdy Twoi koledzy otrzymują oceny lepsze niż Ty? (wybierz jedną odpowiedź)  
a) cieszę się  
b) jest mi to obojętne  
c) czuje złość  
d) zazdroszczę 
e) inne jakie napisz… 

7. Jaką opinie chciałbyś mieć wśród kolegów i koleżanek z klasy? (podkreśl właściwą odpowiedź. Nie 
pomijaj żadnego wiersza)  
a) dobrego ucznia 
NIE, RACZEJ NIE, RACZEJ TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ  
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b) pilnego ucznia  
NIE, RACZEJ NIE, RACZEJ TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ  
c) dobrego sportowca 
NIE, RACZEJ NIE, RACZEJ TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ  
d) osoby lubianej 
NIE, RACZEJ NIE, RACZEJ TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ  
e) osoby, mające ciekawe zainteresowania  
NIE, RACZEJ NIE, RACZEJ TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ  
f ) osoby, mające własne zdania 
NIE, RACZEJ NIE, RACZEJ TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ  
g) osoby, mające powodzenie  
NIE, RACZEJ NIE, RACZEJ TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ  
h) osoba, która potrafi przeciwstawić się nauczycielom 
NIE, RACZEJ NIE, RACZEJ TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ  
i) nie zależy mi na ich opinii  
NIE, RACZEJ NIE, RACZEJ TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ  
 
8. Ile czasu poświęcasz na odrabianie lekcji? (zaznacz właściwą odpowiedź)  
a) wcale 
b) mniej niż jedna godzina  
c) 1-2 godziny 
d) 2-3 godziny 
e) 3-4 godziny 
f ) powyżej 4 godzin

9. Na czyją pomoc w nauce możesz liczyć? (zaznacz właściwą odpowiedź)  
a) rodzice  
b) rodzeństwo 
c) koleżanki, koledzy 
d) korepetycje 
e) inne napisz... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

10. Jak reagują rodzice na dobrą ocenę? (zaznacz właściwą odpowiedź)  
a) cieszę się  
b) są obojętni 
c) nagradzają 
d) inne jakie napisz... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

11. Jak reagują rodzice na słabą ocenę? (zaznacz właściwą odpowiedź)  
a) złoszczą się 
b) są obojętni 
c) karzą  
d) wspólna rozmowa
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12. Jakie masz warunki do nauki? (zaznacz właściwą odpowiedź)  
a) mam swój pokój 
b) mieszkam wspólnie z rodzeństwem 
c) odrabiam lekcje, tam gdzie jest wolne miejsce 

13. Czy masz określone zainteresowania, pasje, hobby? (zaznacz wybraną odpowiedź)  
a) uprawiam sport 
b) spędzam czas przy komputerze 
c) czytam  
d) oglądam telewizję  
e) inne, jak, napisz... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 

14. Kim chciałabyś zostać w przyszłości?  
Napisz... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

15. Jeśli chcesz coś jeszcze dodać, zrób to tutaj.   
Napisz... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .  
Metryczka 
Proszę zaznacz właściwą odpowiedź 
Jestem: dziewczynką, chłopcem 
Chodzę do klasy ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  
Miejscowość: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .  
Data: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
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Załącznik 2. 

Profilaktyka to podstawa

Nawet jeśli masz wrażenie, że ciebie stres nie dotyczy, każdego dnia dbaj o to, by twoje życie było harmonijne 
i pełne optymizmu. 

 ¢ Rozmawiaj o swoich problemach, bądź z ludźmi. 
 ¢ Upraszczaj swoje życie; bądź realistą. 
 ¢ Planuj swój czas i pracę, nie spiesz się, rób przerwy. 
 ¢ Relaksuj się, słuchaj muzyki, jeden dzień w tygodniu (cały) przeznacz na odpoczynek. 
 ¢ Ćwicz regularnie, ruszaj się. 
 ¢ Jedz właściwie, pij dużo niegazowanej wody mineralnej. 
 ¢ Kontroluj stan zdrowia, eliminuj nałogi, śpij 6-8 godzin. 
 ¢ Trzymaj się z daleka od „toksycznych” ludzi. 
 ¢ Realizuj swoje marzenia. 
 ¢ Kup sobie antystresową piłeczkę do ściskania, spróbuj wyładowywać złość boksując poduszkę lub głośno 

krzycząc. 
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Załącznik 3. 

Na czym polega stres?

Odpowiedz na pytania. 

Pytanie 1 
Opisz trzy sytuacje, w których czułaś się zestresowana.  
a) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
b) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
c) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Pytanie 2 
Stres wywołuje u mnie następujące myśli: 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 

Pytanie 3 
Stres wywołuje we mnie następujące odczucia (także fizyczne) : 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 

Pytanie 4 
Moja definicja stresu: 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 
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Załącznik 4

Jak reagujesz na stres?

Odpowiedz na poniższe pytania „tak” lub „nie”. 

1. Masz częste bóle głowy?

2. Oddychasz szybciej?

3. Twoje serce szybciej bije?

4. Zaciskasz szczęki?

5. Reagujesz biegunką, burczy ci w brzuchu?

6. Masz napięte mięśnie, np. spięte ramiona, sztywny kark?

7. Czujesz się nerwowa i roztrzęsiona?

8. Często się pocisz?

9. Masz dreszcze lub wilgotne dłonie?

10. Czujesz się poirytowana, wzburzona, niecierpliwa i rozzłoszczona?

Jeśli na większość pytań odpowiedziałeś twierdząco. Oznacza to, że niezwykle silnie reagujesz na stres. By ci 
więcej nie szkodził, pora nauczyć się z nim obchodzić. Powinnaś stosować proste i skuteczne techniki relaksa-
cyjne, które dość szybko uspokoją zestresowany organizm, np. Usiądź wygodnie z prostymi plecami oraz roz-
luźnionymi ramionami, weź 10 głębokich oddechów przeponą. Oddychaj tak, gdy jesteś zdenerwowana – to 
najszybsza metoda na „złapanie” równowagi i uspokojenia umysłu. 
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Załącznik 5. 

Sytuacje stresujące

Pewne sytuacje są szczególnie stresujące.  
Oznacz przykładowe sytuacje odpowiednio: 
! – jeśli sytuacja jest dla ciebie szczególnie stresująca 
º – jeśli sytuacja jest dla ciebie umiarkowanie stresująca 
× – jeśli sytuacja wcale nie jest dla ciebie stresująca

 ¢ Przedstawienie się na prywatce/spotkaniu nieznajomej osobie. 
 ¢ Pierwszy dzień w nowej pracy. 
 ¢ Przemawianie do dużej grupy ludzi. 
 ¢ Proszenie o przysługę. 
 ¢ Pójście z kimś na pierwszą randkę. 
 ¢ Wyjaśnienie dyrektorowi, dlaczego z opóźnieniem oddajesz pracę, o którą cię prosił. 
 ¢ Pierwszy lot samolotem w życiu. 
 ¢ Samotna jazda do domu ostatnim wieczornym autobusem. 
 ¢ Wizyta u dentysty. 
 ¢ Udział w kłótni. 
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Załącznik 6. 

Walka ze stresem

Wśród poniższych prostokątów znajdź te, w których wpisane są typowe dla ciebie sposoby radzenia sobie ze 
stresem i zaznacz je. 

Chodzę na długie spacery. Maluję lub rysuję. Pracuję w ogródku. 

Słucham muzyki. Biegam. Czytam książki. 

Jem zdrową, naturalną 
żywność. Uprawiam gry zespołowe. Medytuję. 

Gram na instrumencie 
muzycznym. Chodzę na masaże lub je robię. Hoduje w domu jakieś zwierzątko. 

Chodzę do teatru, kina, na 
koncerty. 

Ćwiczę jogę lub wykonuję inne ćwicze-
nia relaksujące. 

Mam praktyczne hobby: majsterkuję, robię 
na drutach, szyję. 

Chodzę na wycieczki do 
lasu. 

Uprawiam aerobik, pływam lub jeżdżę 
na rowerze. 

Piszę opowiadania, wiersze, prowadzę 
pamiętnik. 
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Załącznik 7

Technika relaksu

Znajdź trochę czasu i miejsce dla siebie.  
Nie zaczynaj relaksu w miejscu pełnym hałasu. Usiądź w wygodnym fotelu.  
Zamknij oczy, weź głęboki oddech.  
Wyobraź sobie najprzyjemniejsze i najbardziej relaksujące miejsce, jakie zdołasz.  
Na przykład plażę.  
Spróbuj dostrzec wszystko tak wyraźnie, jak tylko możesz, posługując się wszystkimi zmysłami.  
Możesz zamknąć oczy, ujrzeć błękit nieba, chmury o wspaniałych kształtach, wolno sunące po niebie.  
Spójrz daleko przed siebie na fale, które bija o brzeg, spójrz, jak faluje powietrze nad rozgrzanym piaskiem.  
Spróbuj usłyszeć szum morza.  
Wyobraź sobie, że każda fala zmywa napięcie.  
Czujesz, że odprężasz się coraz bardziej.  
Niech twoje napięcie spłynie do morza.  
Spróbuj poczuć, jak kojące się fale rozbijają się o twoje ciało i zabierają ze sobą całe zdenerwowanie.  
Czy czujesz słony zapach morza, plażę o słabym rybim zapachu, ciepły, kojący zapach kremu do opalania? 
Im lepiej przypominasz sobie wszystko i wyobrażasz, tym żywszy staje się obraz. 
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Załącznik 8. 

Relaksujemy się

Proponowana technika relaksu jest prosta w stosowaniu. Wystarczy tylko zapewnić sobie 10-15 minut spoko-
ju, zadbać o dopływ świeżego powietrza, usiąść wygodnie w fotelu lub położyć się na plecach.  
Po prostu wykonuj polecenia, a zobaczysz, że zaraz wszystko wyda ci się najbardziej naturalne.  
Rozluźnij ubranie.  
Zdejmij buty. Połóż się na plecach lub usiądź wygodnie w fotelu.  
Zamknij oczy i poczuj... , że twoje ciało dotyka podłogi... , że naokoło słychać różne dźwięki, wsłuchaj się 
w te dźwięki.  
Teraz skoncentruj się na następujących czynnościach.  
Zrób głęboki wdech. W czasie wdychania powietrza pozwól ciału odprężyć się i wyprostować.  
Zrób jeszcze jeden głęboki wdech. Niech wydech uwolni napięcie z twojego ciała.  
Teraz rozluźnij mięśnie policzków i ust. Rozluźnij mięśnie szczęki.  
Rozluźnij wszystkie mięśnie twarzy.  
Rozluźnij mięśnie ramion.  
Rozluźnij mięśnie klatki piersiowej.  
Rozluźnij mięśnie rąk.  
Rozluźnij mięśnie dłoni.  
Rozluźnij mięśnie palców.  
Rozluźnij mięśnie pleców.  
Rozluźnij mięśnie brzucha.  
Rozluźnij mięśnie ud i podudzia.  
Rozluźnij mięśnie łydek.  
I mięśnie wokół kostki...  
I stopy...  
I palce...  
Całe twoje ciało rozluźnia się.  
Teraz skoncentruj się na oddechu.  
Twoja klatka piersiowa powoli, spokojnie unosi się i opada w rytmie wdechu i wydechu...  
Oddychasz...  
Między jednym a drugim oddechem jest krótka przerwa.  
Oddychasz. Stajesz się coraz bardziej rozluźniona.  
Przez całe twoje ciało, od czubka głowy po koniuszki palców, przesuwa się w dół rozluźniająca fala.  
Zabiera ze sobą napięcie, jakie jeszcze pozostało w twoim ciele i wymywa je przez pory twoich stóp.  
Całe ciało jest teraz całkowicie odprężone. Czujesz tylko spokój i ukojenie.  
Teraz pory w twoich stopach stają się większe. Twój stopy są jak gąbki. Zanurzasz je w czystej, świeżej, orzeź-
wiającej wodzie. Zobacz, jak ta czysta, chłodna, wibrująca woda się skrzy. Zanurzasz w niej stopy i czujesz, 
jak twoje stopy, nogi coraz wyżej i wyżej, wreszcie całe ciało, przepełnia ożywcza siła... płynie do góry... 
cudowna, odświeżająca energia.  
Teraz znowu słyszysz dźwięki wokół siebie. Twoje ciało dotyka podłogi. Poruszasz lekko palcami rąk i nóg.  
Robisz głęboki oddech, przeciągasz się, ziewasz.  
Jeszcze jeden oddech. Otwierasz oczy.  
Budzisz się odprężona i odświeżona
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Załącznik 9

Ankieta 

 ¢ Najbardziej podobało mi się zadanie  ........................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................

 ¢ Zamierzam wykorzystać zdobyte wiadomości do  ...................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................

 ¢ Dowiedziałem(– am) się , że ..................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................

 ¢ Szkolenie było (nie było) przydatne dla rodziców. Dlaczego?  .................................................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................

Dziękuję za udział w zajęciach i wypełnienie ankiety!
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Załącznik 10

Przykładowe scenki wykorzystane w zadaniach „Bariery komunikacyjne”. 

1. 

– Dlaczego mi nie powiedziałeś, że dostałeś jedynkę z matematyki?

– Nie potrafisz nauczyć się takich prostych rzeczy?

– Jesteś osłem!

– Teraz już nie otrzymasz piątki na półrocze!

2. 

– Dlaczego mi nie powiedziałeś, że dostałeś jedynkę z matematyki?

– Od dzisiaj uczysz się matematyki dwie godziny dziennie. 

– Jeżeli to nie poskutkuje nie będziesz dostawał kieszonkowego!

– Jak ja byłem w twoim wieku, to moi rodzice nie mieli ze mną takich problemów. 

– A my się tak staramy!

3. 

– Dlaczego mi nie powiedziałeś, że dostałeś jedynkę z matematyki?

– Najlepiej byłoby gdybyś z waszą Panią porozmawiał o tej jedynce. 

– Nie martw się, jakoś to będzie. To co chcesz dzisiaj na obiad?

4. 

– Dlaczego mi nie powiedziałeś, że dostałeś jedynkę z matematyki?

– Wiesz, że się nie gniewam. Każdemu może zdarzyć się zły stopień. 
(wypowiedź podniesionym tonem, zmarszczone brwi, zaciśnięte pięści usta, daleki dystans pomiędzy dzie-
ckiem, a rodzicem) . 
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Załącznik 11

Ankieta 

1. Wymień przedmiot, z  którego zadania domowe sprawiają Ci najwięcej trudności i  określ ich rodzaj: 
………………………………………………………………………………………………… 

2. Czy prosisz kogoś o pomoc w odrabianiu pracy domowej? 
a. tak 
b. nie 
c. tylko czasami. 

3. Jeśli „nie”, z jakiego powodu? 
a. uważam, iż nie potrzebuję pomocy 
b. nie mam kogo poprosić o pomoc 
c. nie mam odwagi poprosić kogoś o pomoc. 

4. Jeśli „tak” lub „czasami”, kto najczęściej pomaga Ci podczas odrabiania zadania domowego? 
a. rodzice 
b. rodzeństwo 
c. kolega lub koleżanka 
d. inny nauczyciel 
e. inne osoby (kto? ………………………….) . 

5. W jaki sposób wygląda pomoc? 
a. razem odrabiamy zadanie 
b. sam wykonuję zadanie, następnie ktoś je sprawdza i wskazuje błędy, które mam poprawić 
c. sam wykonuję zadanie, następnie ktoś je sprawdza i poprawia błędy 
d. sam wykonuję zadanie, ktoś jedynie sprawdza czy wszystko zostało wykonane 
e. jeśli pomoc ta przebiega w  inny, nie wymieniony dotychczas sposób, spróbuj ją opisać 

………………………………………………………………………………………… 

6. Jeśli „nie”, czy chciałbyś/chciałabyś, żeby zorganizować dla Ciebie pomoc koleżeńską i z jakiego przedmiotu? 
…………………………………………………………………………………………. ……

7. Co możesz i  planujesz zmienić po dzisiejszej lekcji, zanim zaczniesz odrabiać kolejną pracę domową? 
………………………………………………………………………………………………… 
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CZĘŚĆ III.  
OSIĄGAM SUKCESY CZYLI O ROLI ZAINTERESOWAŃ 
ZAWODOWYCH?

WSTĘP

 „Rozwój zawodowy (...) jest osią życia 
 człowieka, wokół której koncentrują się, myśli, 

 przeżycia , działania”
K. Czarnecki. 

Wybór treści dotyczących rozwoju zainteresowań zawodowych młodzieży niedostosowanej społecznie został 
podyktowany potrzebą stałego uświadamiania młodym ludziom konieczności posiadania wiedzy o  sobie samym 
w  kontekście dokonywania wyborów zawodowych oraz o  kosztach tych decyzji zawodowych kształtujących ich 
przyszłość. Codziennie bowiem napotykamy w swoim życiu na skomplikowane sytuacje i podejmujemy różne wybory, 
które są źródłem niepewności czy trudności osiągania pożądanego rezultatu. Decyzje dotyczące wyboru zawodu mają 
wymiar szczególny, gdyż warunkują sukcesy bądź niepowodzenia w obszarze przyszłego życia zawodowego. 

Rozwój zawodowy jest procesem przebiegającym przez większość życia. U każdego rozpoczyna się w różnym 
wieku, jednak zawsze związany jest z  rozwojem umiejętności, zdolności, wiedzy, oraz cech osobowości 
odnoszących się do pracy zawodowej. 

Teorie rozwoju zawodowego podkreślają, że ten proces rozpoczyna się w dzieciństwie i trwa do wieku dojrzałego, 
a  jest ciągiem decyzji uwarunkowanych różnymi czynnikami w  tym biologicznymi, psychologicznymi, 
ekonomicznymi a także społecznymi. 

Istnieje wiele poglądów na temat rozwoju zawodowego, przy czym na uwagę zasługują te, które dotyczą 
cech, satysfakcji, potrzeb, wydatkowania energii, wyboru i decyzji a także zachowań zawodowych, ciągłości 
zawodowej oraz miejsca i przestrzeni. 

Na podstawie wieloletnich badań K. Czarnecki zdefiniował rozwój zawodowy “jako społecznie pożądany 
proces przemian kierunkowych jednostki (ilościowych i  jakościowych) , które warunkują jej aktywny 
i społecznie oczekiwany udział w przekształcaniu oraz doskonaleniu samego siebie i przez to swojego otoczenia 
materialnego, społecznego i kulturowego”1. 

Istota zachowań w warunkach wymogów i zadań zawodowych dotyczy zbioru reguł przekształcania układu 
człowiek-praca i określeniu ich wpływu na przebieg rozwoju człowieka i sukces zawodowy, którego miarą jest 
indywidualnie pojmowana satysfakcja. Żyjemy w czasach kultu fachowości tzw. profesjonalizmu i gospodarki 
rynkowej, racje społeczne i  osobiste przemawiają więc aby zdobywać wysokie kwalifikacje zawodowe oraz 
zabiegać o szansę rozwoju dla siebie i innych. 2

1 Czarnecki K . Rozwój zawodowy; IWZZ; Warszawa 1985
2 www. lcez. lublin. pl/pliki/Rozwoj_zawodowy_czlowieka. doc – 
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Wszystkie teorie rozwoju zawodowego starają się wytłumaczyć, dlaczego ludzie dokonują określonych wyborów 
zawodowych, przy czym w literaturze pojawiły się dopiero w latach pięćdziesiątych, choć już na początku XX 
wieku Frank Parsons opisał proces wyboru kariery zawodowej. 

Naszym zdaniem planowanie kariery zawodowej, na etapie edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej winno 
być sprawą priorytetową. Seneka powiedział: „Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie – żaden wiatr nie jest 
dobry”, zaś wśród doradców personalnych funkcjonuje powiedzenie: „Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, zajdziesz 
gdzie indziej”, co podkreśla jak ważne jest wyznaczenie sobie celów i działanie według wyznaczonego planu. 

WSTĘPNA IDENTYFIKACJA PROBLEMU

W  większości przypadków młodzież niedostosowana społecznie charakteryzuje się niskim nasileniem 
zainteresowań zawodowych i często całkowitym brakiem aspiracji zawodowych i edukacyjnych. Takie nasilenie 
zainteresowań zawodowych nie jest dobrym predykatorem motywacji i wyborów zawodowych. Stanowi także 
zbyt słaby bodziec motywacyjny do dalszego konstruktywnego funkcjonowania na rynku pracy a  także do 
kontynuowania nauki szkolnej i zdobywania kwalifikacji zawodowych. 

Jakość postaw wobec pracy, kwalifikacji zawodowych czy nauki dowodzi konieczności prowadzenia zajęć 
z zakresu doradztwa zawodowego. 

Uwzględniając posiadane już zainteresowania należy wskazać młodym ludziom możliwości ich zrealizowania 
poprzez udział w różnego typu kursach zawodowych, zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach. Należy rozwijać 
postawę aktywną wobec życia, uświadamiać wartość pracy i wykształcenia w życiu każdego człowieka, zachęcać 
do samodoskonalenia. 

PODSTAWY TEORETYCZNE PROGRAMU

Charakterystyka głównych teorii rozwoju zawodowego

Teoria cech i czynników
Teoria cech i czynników podkreśla odrębność i wyjątkowość każdego człowieka. Pierwsi jej przedstawiciele 
zakładali, że zdolności i cechy poszczególnych jednostek można zmierzyć w sposób obiektywny, a następnie 
skwantyfikować. Stopień wewnętrznej motywacji jednostki uznany był za wartość względnie stałą, dlatego 
też satysfakcja płynąca z  wykonywania danego zawodu zależała od odpowiedniego dopasowania zdolności 
jednostki do wymagań na danym stanowisku. 

W swej współczesnej formie teoria cech i czynników podkreśla interpersonalny charakter kariery zawodowej 
i  związany z nią styl życia, który warunkują: rodzina, zagadnienia etyczne, religijne, środowisko społeczne 
i przyjemności. 

Wyróżnia się sześć kategorii, przy pomocy których można dokonać klasyfikacji rodzajów osobowości 
i środowiska pracy: realistyczną, badawczą artystyczną, społeczną, przedsiębiorczą i konwencjonalną. 

Satysfakcja jednostki czerpana z  wykonywania konkretnej pracy zależy od stopnia zależności typu 
osobowości i  środowiska pracy. Przykładowo osoba posiadająca osobowość typu artystycznego nie będzie 
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najprawdopodobniej pasowała do zawodu konwencjonalnego, takiego jak na przykład urzędnik. Do podjęcia 
świadomej decyzji zawodowej istotne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy o  sobie samym oraz wymogach 
zawodowych. 

Twórcą podstaw teorii cech i czynników uznać można Franka Parsonsa, współcześnie zaś rozwinął ją Holland. 
Teoria ta podkreśla skojarzenie jednostki z pracą, która odpowiada jej uzdolnieniom. 3

Holland wyróżnia sześć kategorii, przy pomocy których można dokonać klasyfikacji osobowości i środowiska 
pracy. Są to typy: 

realistyczny – wykwalifikowany, konkretny, uzdolniony technicznie, mechanicznie (np. inżynier, mechanik, 
rolnik) , 
konwencjonalny – zorganizowany, praktyczny, uległy (np. księgowy, kasjer, pracownik biurowy) , 
przedsiębiorczy – przekonywujący, otwarty, werbalny (np. akwizytor, zarządzający, przedsiębiorca) ,
badający – naukowy, abstrakcyjny, analityczny (np. badacz, programista komputerowy, technik laboratoryjny) 
, 
artystyczny – twórczy, o rozwiniętej wyobraźni i estetyce (np. muzyk, malarz, pisarz) 
społeczny – oświatowy, zorientowany na usługi, nawiązujący kontakty z  ludźmi (np. dozorca, nauczyciel, 
pielęgniarka) . 

Teoria psychodynamiczna 
Przedstawicielką tej teorii jest Anna Roe. Sądzi ona, że zainteresowania zawodowe rozwijają się w wyniku 
interakcji między dorosłymi a dziećmi. Potrzeby zawodowe stanowią odzwierciedlenie chęci realizacji potrzeb 
nie zaspokojonych przez rodziców w  okresie dzieciństwa. Z  psychodynamicznego punktu widzenia lata 
wczesnego dzieciństwa wywierają decydujący wpływ na całe życie jednostki. Dlatego też Roe uważa, że okres 
ten jest źródłem nieświadomej motywacji, wpływającej na taki wybór zawodu, który umożliwiłby wyrażenie 
i zaspokojenie owych potrzeb. 

Roe opisała trzy rodzaje relacji rodzice/dziecko: 
emocjonalne ukierunkowanie na dziecko – relacja ta może przybrać jedną z dwóch form nadopiekuńczość, kiedy 
rodzice robią dla dziecka zbyt wiele i w ten sposób nakłaniają je do uległości i zależności, lub wygórowane 
wymagania, kiedy rodzice podkreślają wagę osiągnięć dziecka. Dzieci wychowywane w tego typu relacji na ogół 
odczuwają potrzebę ciągłego uzyskiwania informacji zwrotnych i nagród. Jako dorośli wybierają często zawody, 
które zapewniają uznanie ze strony innych, jak na przykład działalność artystyczna. 

unikanie dziecka – w jej ramach także można wyróżnić dwie formy: lekceważenie dziecka, kiedy rodzice starają 
się zaspokoić potrzeby dziecka jedynie w bardzo ograniczony sposób i odrzucenie dziecka, kiedy rodzice nie 
podejmują żadnych wysiłków zaspokojenia potrzeb potomstwa. Roe uważa, że jednostki tak wychowane 
wybiorą kariery naukowe lub techniczne i w ten sposób dążyć będą do osiągnięcia satysfakcji życiowej. Chętnie 
zajmują się one rzeczami i koncepcjami. 

3 www. lcez. lublin. pl/pliki/Rozwoj_zawodowy_czlowieka. doc – 



194 AZIMUTH VITA

akceptacja dziecka – może mieć charakter doraźny lub bardziej opiekuńczy: w  obu przypadkach wspiera 
niezależność dziecka. Dzieci z  takich rodzin na ogół szukają zawodów, które łączą osobiste i niepersonalne 
aspekty życia, jak np. uczenie czy doradztwo. 

Teorie rozwojowe
Teorie rozwojowe wzbogacają wcześniejsze teorie o problematykę zmian jakie zachodzą u młodego człowieka 
w cyklu dojrzewania oraz kształtowania się wizji własnej osoby. 

Przedstawicielem teorii opartej na koncepcji rozwoju osobistego jest Donald Supers. Według niego rozwój 
zawodowy to proces wdrażania obrazu samego siebie. Poglądy ludzi na to, kim są zostają odzwierciedlone 
w tym co robią. 

Super podkreśla w  swojej teorii znaczenie trzech rodzajów czynników wpływających na rozwój zawodowy 
człowieka, są to: czynnik roli, czynniki sytuacyjne i czynniki osobiste. 

Czynnik roli angażuje strukturę “ja” poprzez procesy modelowania, naśladownictwa i identyfikacji, których 
źródłem są osoby znaczące dla jednostki. Pierwszymi modelami mogą być rodzice, opiekunowie. 

Czynniki sytuacyjne są utożsamiane przez Supersa z  położeniem społeczno-ekonomicznym rodziców, 
przekonaniami religijnymi, atmosferą domową, postawami rodziców wobec dziecka i wobec dalszej jego nauki, 
sytuacją ekonomiczną kraju oraz sytuacją międzynarodową. 

Rozwój zawodowy człowieka składa się według niego z  pięciu stadiów : wzrostu, eksploracji, stabilizacji, 
zachowania status quo i schyłkowego. Stadia te przebiegają następująco: 

Stadium wzrostu (od urodzenia do 14 roku życia) ; początkowo dominują potrzeby w tej fazie życia człowieka 
oraz fantazja, znaczenie zaś zainteresowań i  zdolności wzrasta wraz w  miarę uspołecznienia się dziecka 
i nabywania doświadczeń; jest to okres początków formowania się i rozwoju struktury “ja”

Występują w nim następujące podokresy:

 ¢ fantazja (4-10 rok życia) , 
 ¢ zainteresowania (11-12 rok życia) , 
 ¢ zdolności (15-24 rok życia) 

Stadium eksploracji (15-24 rok życia) ; jest to okres badania samego siebie i  wypróbowania różnych ról 
zawodowych. 

Występują w nim następujące podokresy: 

 ¢ próbowania (15-17 rok życia) ; w tym podokresie zainteresowania, zdolności, wartości i korzyści są przez 
młodzież brane łącznie pod uwagę i dokonuje ona próbnego wyboru zawodu,
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 ¢ przejściowy (18-21 rok życia) ; w tym podokresie młodzież zaczyna mieć bardziej realne sądy o rzeczy-
wistości, ponieważ wzrasta zakres jej umiejętności i doświadczeń odnoszących się do pracy a związanych 
z odbywanym szkoleniem zawodowym i rozpoczęciem pracy zawodowej,

 ¢ próby (22-24 rok życia) ; w tym podokresie jednostka rozpoczyna pracę, którą wypróbowuje jako pracę 
całego swojego życia zawodowego. 

Stadium stabilizacji (25-44 rok życia) ; w tym stadium człowiek, który znalazł odpowiednie dla siebie pole pracy 
zawodowej, usiłuje się na tym polu ustalić, czasami we wczesnym okresie tego stadium jednostka podejmuje 
zmiany pracy. 

Podokresami w tym stadium są:

 ¢ doświadczenie (25 – 30 rok życia) 
 ¢ stabilizacja (31 – 44 rok życia) 

Stadium zachowania status quo (45-64 rok życia) . 

W tym stadium jednostka czyni starania o utrzymanie swego ustabilizowanego miejsca w świecie pracy. 

Stadium schyłkowe (od 65 roku) . 

W tym stadium powstają nowe role w związku z przechodzeniem z pozycji czynnego uczestnika procesu pracy 
w pozycję obserwatora 

Występują w nim dwa podokresy:

 ¢ osłabienie (65 – 70 rok życia) ,
 ¢ wycofanie się (70 rok życia i więcej) 

Widać więc z powyższego, że proces rozwoju zawodowego człowieka obejmuje całe życie, od dzieciństwa do 
późnej starości4. 

Teorie kognitywno – społeczne
Teorie rozwoju zawodowego oparte na modelu kognitywno-społecznym zostały sformułowane w  latach 
sześćdziesiątych. Przedstawicielami tych teorii są Tiedeman i Krumboltz. Dwa spośród najbardziej znanych 
modeli kognitywnych mają także podstawy w modelu rozwoju, przy czym Tiedeman i jego współpracownicy 
oparli się na modelu rozwoju kryzysów Erica Eriksona, która uwzględnia w  szerokim znaczeniu wpływ 
dojrzewania biologicznego i  oddziaływanie otoczenia społecznego (w  tym matki, ojca i  innych osób 
z najbliższego kręgu rodzinnego) we wzajemnych powiązaniach na rozwój psychiczny dziecka i bieg rozwojowy 
życia zawodowego. 

Według teorii Tiedemana człowiek przechodzi przez osiem stadiów rozwojowych, a wraz z nimi przez osiem 
kryzysów, od których rozwiązania zależą cechy jego osobowości w przyszłości. Pierwsze cztery stadia występują 

4 Super D. E. Psychologia zainteresowań; Warszawa1972



196 AZIMUTH VITA

w okresie niemowlęcym, wczesnym dzieciństwie, w wieku zabaw i młodszym wieku szkolnym, piąte stadium 
w  okresie dojrzewania, natomiast ostatnie trzy stadia wypadają na wiek dojrzały oraz starość. Szczególne 
znaczenie ma stadium piąte tj. okres dojrzewania, gdyż wówczas następuje przejście z okresu dzieciństwa do 
dojrzałości i ma to wpływ na rozwój osobowości i przebieg kolejnych okresów rozwoju zawodowego człowieka. 
W tym stadium zaczyna formować się poczucie własnej tożsamości, zaś u osób mających trudności w  tym 
procesie mogą wystąpić trudności z podjęciem trafnych decyzji zawodowych. 

Tiedeman opracował siedmio etapowy model podejmowania decyzji zawodowych: badanie (wiek 14 – 18 lat) 
, krystalizacja (wiek 18 – 21 lat) , wybór (wiek 18 – 25 lat) , wyjaśnianie (wiek 18 – 25 lat) , indukcja (wiek 
21 – 30 lat) , zmiana (wiek 21 – 30 lat) , oraz integracja (wiek 30 – 40 lat) . 

Etapy te zachodzą na siebie, lecz w ramach każdego z nich jednostka musi podejmować decyzje. Nacisk na 
kognitywną restrukturyzację jednostki od “wewnątrz do zewnątrz” stanowi szczególny wkład Tiedemana 
w teorię kariery zawodowej. 

Inne podejście równie szerokie, choć mniejszą wagę przywiązujące do kategorii rozwoju i  socjalizacji, miał 
Krumboltz. Twierdził on, iż na decyzje zawodowe człowieka wpływają cztery czynniki: ładunek genetyczny, 
warunki i wydarzenia w otaczającym środowisku, doświadczenia w procesie nauki oraz umiejętność realizacji 
zadań (np. system wartości, nawyki w pracy) . Każda jednostka posiada pewien wpływ na wydarzenia, które uważa 
za działające na nią wspierająco. Jest ona aktywnym podmiotem w kształtowaniu własnej kariery zawodowej. 

Teorie rozwoju zawodowego ujmują go jako proces przebiegający w dłuższym przedziale czasu. Na jego przebieg 
wpływ ma szereg czynników oddziaływujących na jednostkę i zmian zachodzących w środowisku społecznym. 

Poszczególne poglądy dotyczące rozwoju zawodowego uwzględniają w  mniejszym lub większym zakresie 
wpływ na przebieg tego procesu zmiennych psychologicznych takich jak: inteligencja, zdolności, zdolności 
specjalne, zainteresowania, system wartości i postawy wartościujące, potrzeby, osobowość, typ temperamentu 
oraz czynniki emocjonalne, identyfikacja z modelami ról zawodowych (poczucie tożsamości) oraz zmiennych 
charakteryzujących oddziaływania środowiska społecznego: wpływ wychowania środowiska rodzinnego, 
postawy rodzicielskie, położenie społeczno-ekonomiczne rodziców, procesy modelowania, naśladownictwa 
i identyfikacji. 

Czynniki warunkujące rozwój zawodowy. 
Na przebieg rozwoju zawodowego człowieka wpływ mają liczne uwarunkowania, które skupiają się w życiu 
zawodowym ludzi w  sposób sprzyjający ich rozwojowi, bądź też utrudniający. Istnieje szereg czynników 
wpływających w zasadniczy sposób na ten proces. 

 Supers D. wyróżnia trzy rodzaje czyników5, a mianowicie: 
 ¢ czynnik roli, który wiąże się z pojęciem “ ja” i z przyjęciem określonej roli zawodowej; 
 ¢ czynniki osobiste, takie jak: uzdolnienia, zainteresowania, wartości i postawy jednostki – cała osobowość 

człowieka 
 ¢ czynniki sytuacyjne, wyrażające położenie społeczno – ekonomiczne rodziców, przekonania religijne, atmosferę 

domową, postawę rodziców wobec dziecka, jego nauki i zawodu oraz ogólną sytuacje ekonomiczną kraju. 

5 Super D. E. Psychologia zainteresowań; Warszawa 1972r. 
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Inny podział uwarunkowań rozwoju zawodowego człowieka – na zewnętrzne i wewnętrzne, obejmuje łącznie 
osiem rodzajów uwarunkowań. Są one następujące: historyczne, polityczne, ekonomiczne, techniczne, 
kulturowe, społeczne, biologiczne, psychologiczne. 

Do najważniejszych, decydujących o rozwoju zawodowym współczesnego człowieka należą uwarunkowania 
psychologiczne takie jak6: 

 ¢ zainteresowania i zamiłowania
 ¢ zdolności i uzdolnienia kierunkowe
 ¢ plany i aspiracje życiowe i zawodowe
 ¢ wiedza i doświadczenie indywidualne
 ¢ motywy działania
 ¢ postawy i nastawienia do rzeczywistości
 ¢ cechy temperamentu

Rozwój zawodowy człowieka związany z działaniem, zachowaniem utylitarnym, osiąganiem, próbowaniem, 
celowością, stanowi tylko o połowie naszego życia , druga zaś to bycie – stawanie się, inaczej istnienie, wyrażanie, 
samorealizacja. 

Zainteresowania zawodowe. 
Zainteresowanie jest to „względnie trwała obserwowalna dążność do poznawania otaczającego świata, 
przybierająca postać ukierunkowanej aktywności poznawczej o  określonym nasileniu, przejawiająca się 
w selektywnym stosunku do otaczających zjawisk, to znaczy:

 ¢ w dostrzeganiu określonych cech przedmiotów oraz związków, zależności między nimi, a także wybranych 
problemów;

 ¢ w dążeniu do ich zbadania, poznania, rozwiązania oraz w przeżywaniu różnorodnych uczuć (pozytywnych 
i negatywnych) związanych z nabywaniem i posiadaniem wiedzy”7. 

Według M. Przetacznikowej „zainteresowanie ujmowane jako proces zakłada określony stosunek do 
przedmiotów lub osób. Stosunek ten cechuje tendencja do mobilizacji uwagi i  trwałego jej skupiania na 
przedmiocie, dążenie do zajmowania się nim i pozytywne nastawienie uczuciowe. Stosunek ten ma charakter 
poznawczy: przedmiot budzi zaciekawienie, a jego poznawanie wiąże się z przyjemnością”8. 

Zainteresowanie wyznacza siłę i  kierunek czynności poznawczych oraz działań człowieka. Ułatwia również 
spostrzeganie i  zapamiętywanie określonych treści, tym samym człowiek chętnie i  z przyjemnością zajmuje 
się jakąś dziedziną wiedzy, częściej dyskutuje na pewne tematy, czyta książki z danego zakresu itp. Sprzyja to 
nabywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności. 

Cechy warunkujące wpływ zainteresowań na aktywność człowieka

6 Czarnecki K. Rozwój osobowości człowieka; Kraków 2000
7 Gurycka A. : Rozwój i kształtowanie zainteresowań. Warszawa 1975
8 Przetacznikowa M. : Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. Warszawa 1967
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Wpływ zainteresowań na aktywność człowieka, również zawodową, zależy od takich cech, jak: treść, zakres, 
siła, trwałość, struktura. 

Treść zainteresowań określa, na jakie obiekty czy zjawiska człowiek kieruje uwagę (np. zainteresowanie muzyką, 
techniką, literaturą) . Wyczerpujący podział zainteresowań wg powyższego kryterium nie jest możliwy ze 
względu na nieograniczoną liczbę obiektów i zjawisk, których one dotyczą. 

Zakres zainteresowań wyznacza granice, w ramach których człowiek podejmuje czynności poznawcze (np. może 
to być zainteresowanie sztuką w  szerokim znaczeniu lub tylko jej wybranymi dziedzinami – malarstwem, 
muzyką itp.) . 

Siła zainteresowań może być określona częstotliwością podejmowanych działań zmierzających do zaspokojenia 
zainteresowań. O  sile zainteresowań świadczyć może konsekwencja i  wytrwałość w  zajmowaniu się daną 
dziedziną – niezależnie od wzmocnień zewnętrznych. 

Trwałość zainteresowań mierzona jest czasem utrzymywania się zainteresowań (zainteresowania silniejsze 
i o wyższym stopniu ogólności utrzymują się dłużej) . 

Strukturę zainteresowań tworzy liczba zainteresowań, ich siła, zakres i wzajemne powiązania. 

W zależności od struktury zainteresowań możemy mówić o zainteresowaniach: 

 ¢ jednokierunkowych, gdy obejmują jedną dziedzinę, np. technikę;
 ¢ dwuogniskowych, kiedy dotyczą dwóch nie powiązanych ze sobą dziedzin (np. muzyka i biologia) ;
 ¢ wielostronnych – obejmujących wiele dziedzin, koncentrujących się wokół jednej najważniejszej;
 ¢ amorficznych – „nijakich”, rozproszonych, niestałych9

Zainteresowania zawodowe i edukacyjne. 
Szczególne znaczenie w życiu człowieka odgrywają zainteresowania zawodowe. Super D. sądzi, że zaczynają 
się one pojawiać około 15 roku życia i rozwijają się wraz z gromadzeniem doświadczeń w szkole, pracy, jak 
i  w  czasie wolnym od zajęć. W  okresie 21-24 roku życia ulegają stopniowemu zawężaniu, ale jeszcze nie 
finalizacji. Pełna stabilizacja zainteresowań następuje dopiero po 25 roku życia10. 

Spotyka się różnorodne podziały zainteresowań zawodowych, a podstawą ich klasyfikacji jest założenie, że istnieją 
specyficzne zainteresowania związane z uprawianiem poszczególnych zawodów, czy też zawodów należących 
do określonych grup (np. zawody mechaniczne) . Ten sposób podejścia do charakterystyki zainteresowań 
reprezentowany jest m. in. przez G. F. Kudera. Proponuje on następujący podział zainteresowań zawodowych:

 ¢ naukowe;
 ¢ literackie;
 ¢ perswazyjne;
 ¢ artystyczne;

9 Mądrzycki T. : Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. ;Gdańsk 1996
10 Super D. : Psychologia zainteresowań; Warszawa 1972
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 ¢ muzyczne;
 ¢ biurowe;
 ¢ mechaniczne;
 ¢ rachunkowe;
 ¢ społeczne;
 ¢ zajęcia na świeżym powietrzu11. 

Oprócz kryterium zawodowego, przy badaniu zainteresowań młodzieży stosuje się również kryterium 
edukacyjne. Przyjmując to kryterium można wyróżnić zainteresowania odpowiadające poszczególnym 
przedmiotom nauczania lub ich grupom. Przykładem takiego podziału jest kategoryzacja zastosowana przez J. 
Woroniecką. Autorka wyróżnia zainteresowania:

 ¢ humanistyczne;
 ¢ matematyczno-fizyczne;
 ¢ biologiczno-chemiczne;
 ¢ techniczne;
 ¢ artystyczne;
 ¢ sportowe12. 

Zainteresowania można poznawać poprzez autoanalizę i  badać przy pomocy metod ankietowych oraz 
testowych. Dużą rolę w tym zakresie może odegrać również obserwacja i analiza wytworów (np. pamiętniki, 
wypracowania) . 

Zainteresowania stanowią siłę napędową wszelkich działań człowieka; im są głębsze i bardziej wielostronne, tym 
bogatsze jest życie psychiczne człowieka. Są to więc zasoby ludzkie, które należy dobrze poznać i odpowiednio 
wykorzystywać w działalności zawodowej. 

Preferencje zawodowe jako efekt ustabilizowanych zainteresowań. 
Słowo „preferencje” z  języka francuskiego oznacza pierwszeństwo, czyli można powiedzieć, że jest to 
przedkładanie czegoś nad coś innego, stawianie wyżej kogoś niż kogoś innego, wybieranie czegoś zamiast czegoś 
innego13. Odnosząc to do wyboru kształcenia lub zawodu musimy zbadać zainteresowania, aby stwierdzić 
pierwszeństwo tych wyborów. 

Z badań psychologicznych wynika, że stopniowo stabilizujące się zainteresowania osoby, kształtują jej system 
preferencji zawodowych14. Znając hierarchię tych preferencji, łatwiej jest zaproponować uczniowi wybór 
kierunku nauki lub zawodu. 

Wielu uczniów nie zastanawia się głębiej nad tym, jakie mają zainteresowania. Profil zainteresowań istnieje 
wszakże w  ich pamięci. Przy pomocy odpowiednich metod psychologicznych profil ten można określić, 

11 Gurycka A. : Rozwój i kształtowanie zainteresowań. Warszawa 1975
12 Woroniecka J. : Zajęcia aktywizujące uczniów do samodzielnego wyboru zawodu. Warszawa 1989
13 Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych: Warszawa 1990
14 Bańka A. Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy 
bezrobotnym; Poznań 1995; por. Super D. Psychologia zainteresowań; Warszawa 1972
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wydobywając go na światło dzienne. Pomoc taka jest bardzo ważna dla młodych ludzi zwłaszcza przy 
podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku kształcenia zawodowego. 

Rozwój zainteresowań młodego człowieka idzie w parze z rozwojem jego zdolności umysłowych. Oba te obszary 
(zainteresowania + zdolności) składają się na obraz predyspozycji zawodowych danego ucznia. Mechanizm 
związany z wzajemnym przenikaniem się obu tych procesów został szczegółowo przedstawiony przez Cattella 
(1971) . U podstaw tego mechanizmu, inicjowanego przez zainteresowania, tkwi samopobudzająca się spirala 
rozwoju poznawczego: ciekawość świata rodzi zainteresowania, a kontakty z ludźmi, operowanie przedmiotami 
i symbolami rozwija zdolności umysłowe. Dzięki temu ciekawość wzbija się na coraz to wyższy poziom, stając 
się coraz głębszą i bardziej selektywną. Ta spirala rozwoju mogłaby nie mieć końca, gdyby nie bariery czasu, 
zmęczenia lub ograniczenia w dostępie do wielu informacji15. 

Proces kształtowania się zainteresowań wpływa jednak nie tylko na rozwój zdolności umysłowych – 
możliwości intelektualnych, ale także na rozwój motywacji. Aby uniknąć nieporozumień, należy podkreślić, 
że analizujemy jeden i ten sam złożony proces rozwoju, oceniany pod trzema względami: treści i charakteru 
obiektów (zainteresowania) , rozwoju możliwości umysłowych (zdolności) i  formułowania celów czynności 
ukierunkowanych (motywacji) . 

Zbyt ogólny termin „zainteresowanie”, którym się posługujemy, nie jest wystarczający dla zrozumienia przyczyn 
różnicowania się dróg karier zawodowych. Konieczne jest odwołanie się do teorii szczegółowo opisujących 
podstawowe typy zainteresowań. W literaturze z zakresu doradztwa zawodowego najczęściej korzysta się z teorii 
stworzonej przez Hollanda (1985, 1992) , ponieważ autor ten wyposażył swoją teorię w kilka kwestionariuszy 
ułatwiających diagnozę preferencji zawodowych i wybór zawodu. 

 Holland wyróżnił sześć zasadniczych (modalnych) typów preferencji zawodowych:

 ¢ realistyczne (R) 
 ¢ badawcze (B) 
 ¢ artystyczne (A) 
 ¢ społeczne (S) 
 ¢ przedsiębiorcze (P) 
 ¢ konwencjonalne (K) 

Każdy z wymienionych typów wyraża się preferowaniem określonych czynności i zawodów. 
Typ preferencji jest w ramach tej teorii traktowany jako model idealny konfrontowany z wynikami diagnozy 
preferencji u  konkretnej osoby (Holland, 1992) . Rzeczywiste preferencje zawodowe opisuje hierarchia 
przedstawionych wyżej sześciu preferencji, którą w celach praktycznych (diagnostycznych) zredukowano do 
trzech najściślejszych, które dominują u badanych osób. Na przykład trójka oznaczona literami RBP mówi nam, 
że osoba preferuje zawód wymagający operowania konkretami, dość badawczy i wymagający pewnego stopnia 
przedsiębiorczości. Warunki te spełniać może wiele zawodów, jak np. inżynier, programista komputerowy, 
przedsiębiorca itp. 

15 Nosal C. Psychologia decyzji kadrowych; Warszawa 1997



MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI 201

Holland w oparciu o swoje wieloletnie badania stwierdził, że typy dominujących preferencji korelują z wyborem 
określonych zawodów i  środowisk zawodowych. Na przykład wśród zawodów technicznych występuje 
najwyższy procent osób o realistycznym typie preferencji. Podobnie wśród naukowców, niezależnie od płci, 
występuje najwyższy procent osób o badawczym typie preferencji. 

Inną, również popularną klasyfikację preferencji zawodowych opracował Departament Pracy USA. Wyróż-
nił on trzy typy:

 ¢ preferencje zawodowe skierowane na dane 
 ¢ preferencje zawodowe dotyczące przedmiotów, rzeczy
 ¢ preferencje zawodowe skierowane na ludzi

Diagnoza preferencji zawodowych młodzieży ma ogromne znaczenia dla jej funkcjonowania w przyszłości. 
Im wcześniej i trafniej zostaną one określone, tym większe są szanse trafnego wyboru kierunku kształcenia, 
a  następnie drogi kariery zawodowej. W  korzystnym wariancie drogę tę warunkuje interakcja pomiędzy 
preferencjami, zdolnościami i  motywacją, kształtująca w  umyśle człowieka poczucie jego indywidualnych 
kompetencji, możliwości i ograniczeń. 

W związku z powyższym niezwykle ważna jest pomoc młodym ludziom stojącym przed wyborem dalszej drogi 
kształcenia w określeniu ich zainteresowań i obrania kierunku edukacji zgodnie z predyspozycjami. 

OKREŚLENIE CELU PROGRAMU

Planowanie własnej przyszłości to bardzo trudne zadanie szczególnie dla młodych ludzi. Dobre planowanie 
wymaga wiedzy z różnych dziedzin między innymi: 

 − wiedzy o sobie, swoich predyspozycjach, talentach, naturalnych preferencjach,
 − wiedzy o zwodach oraz wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach psychofizycznych wymaganych 
do ich wykonywania,
 − jak również wiedzy o trendach na rynku pracy. 

Złe wybory oznaczają niestety stratę czasu, pieniędzy, a co najważniejsze stratę energii i brak sukcesów w życiu. 
Dlatego tak ważne jest poznanie własnych indywidualnych predyspozycji do wykonywania określonych 
zawodów oraz zaplanowanie swojej ścieżki edukacyjnej tak, aby w  przyszłości móc wykorzystać własne 
naturalne talenty i stać się cenionym i poszukiwanym fachowcem w danej dziedzinie. 

W  rezultacie efektem pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie powinno być samopoznanie 
i  samoakceptacja. Samopoznanie niezbędne w  świadomym podejmowaniu decyzji związanych z  własnym 
rozwojem i samoakceptacja rozumiana jako zaakceptowanie i polubienie samego siebie ze wszystkimi swymi 
zaletami i wadami. 

OKREŚLENIE CELU PROGRAMU

Celem programu Azimuth Vita jest doskonalenie kompetencji intra – i interpersonalnych niezbędnych w ak-
tywnym i skutecznym poszukiwaniu pracy oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat zasad autoprezen-
tacji, przygotowania życiorysu i prowadzenia rozmowy z przyszłym pracodawcą. Dodatkowo szkolenie uczy 
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gdzie i w  jaki sposób poszukiwać pracy. Przygotowuje także słuchaczy do konstruktywnego zachowania na 
rynku pracy. 

 Program złożony jest z następujących modułów:

1.  DOSKONALeNie KOMpeteNcJi SpOŁecZNYcH 
cZYLi JAK pOKONYWAĆ BArierY percepcYJNe, 
StereOtYpY i UprZeDZeNiA?

Cele programowe:
 ¢ poznawanie i rozumienie złożoności postaw i zachowań ludzkich oraz skomplikowanych relacji między-

ludzkich,
 ¢ podnoszenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczestników szkolenia,
 ¢ kształtowanie umiejętności myślenia konstruktywnego, 
 ¢ rozumienie przyczyn powstawania konfliktów,
 ¢ kształcenie umiejętności pokonywania stereotypów i uprzedzeń,
 ¢ kształcenie umiejętności współżycia z innymi. 

Treści programowe:
 ¢ Kompetencje społeczne jako umiejętności przydatne w aktywnym poszukiwaniu pracy i funkcjonowaniu 

zawodowym. 
 ¢ Rodzaje kompetencji społecznych:

 � inteligencja emocjonalna,
 � asertywność,
 � umiejętność autoprezentacji,
 � umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 � umiejętność prowadzenia dyskusji i dialogu. 

 ¢ Kompetencje społeczne a cechy osobowe. 
 � myślenie konstruktywne jako fundament zdrowej osobowości,
 � ekstrawersja jako podstawa udanych relacji interpersonalnych
 � odporność na stres i opanowanie i ich znaczenie w relacjach zawodowych. 

 ¢ Jak doskonalić kompetencje społeczne? – dyskusja panelowa. 
 ¢ Poznaj swoje kompetencje-autodiagnoza z wykorzystaniem standaryzowanych technik diagnostycznych. 

Metody dydaktyczne: wykład, praca w grupach, dyskusja panelowa,
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8. Leary M. , Wywieranie wrażenia na innych. O  sztuce autoprezentacji. Gdańsk 1999, Gdańskie Wyd. 

Psychologiczne. 
9. Lindeenfield G. , Asertywność, czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym. Łódź 1994, Wyd. Ravi. 
10. Terelak J. , Psychologia pracy i bezrobocia. Warszawa 1993. 

2. AUtOpreZeNtAcJA – rZeMiOSŁO cZY SZtUKA?

Cele programowe:
 ¢ nabycie wiedzy dotyczącej struktury dobrej prezentacji, jej zaprojektowania i zrealizowania,
 ¢ opanowanie umiejętności technicznych w zakresie prowadzenia prezentacji wg planu – słowa klucze, po-

moce, rozpoczęcie i zakończenie,
 ¢ poznanie zasad profesjonalnej autoprezentacji,
 ¢ poznanie znaczenia komunikatorów werbalnych i niewerbalnych w autoprezentacji. 

Treści programowe:
 ¢ Autoprezentacja-pojęcia i zasady skutecznej autoprezentacji. 
 ¢ Elementy skutecznej autoprezentacji,

 � cel prezentacji,
 � odbiorca – audytorium – analiza słuchaczy,
 � formy autoprezentacji,
 � rodzaje komunikatów wykorzystywanych w autoprezentacji (komunikacja werbalna i niewerbal-

na) ,
 � zakończenie autoprezentacji. 

 ¢ Jak przygotować się do autoprezentacji?
 ¢ Czym jest skuteczna autoprezentacja – rzemiosłem czy sztuką? 

Metody dydaktyczne: wykład, gry symulacyjne, dyskusja grupowa, prezentacja filmu. 

Literatura:
1. Bettger F. , Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie. Warszawa 1983. 
2. Błahut R. , Skuteczne negocjacje: techniki, komunikacja interpersonalna, komunikacja niewerbalna, dialogi. 

Warszawa 1994, Centrum Informacji Menedżera. 
3. Leary M. , Wywieranie wrażenia na innych. O  sztuce autoprezentacji. Gdańsk 1999, Gdańskie Wyd. 

Psychologiczne. 
4. Kopmeyer M. , R. Praktyczne metody osiągania sukcesów. Warszawa 1993. 
5. Suchar M. (2005) Rekrutacja i selekcja personelu; Warszawa: C. H. Beck. 

3.  WiZerUNeK ZAWODOWY JAKO NieZBĘDNY 
eLeMeNt AUtOpreZeNtAcJi. 

Cele programowe:
 ¢ nabycie umiejętności wykorzystania różnych kanałów komunikacyjnych w autoprezentacji,
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 ¢ poznanie zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej,
 ¢ poznanie związku między nadawcą i przekazem,
 ¢ poznanie zasad odczytywania i nadawania przekazów niewerbalnych,
 ¢ przygotowanie i ocena własnego wizerunku zawodowego. 

Treści programowe:
 ¢ Sztuka autoprezentacji czyli co to jest własny wizerunek?
 ¢ Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym. 
 ¢ Zasady skutecznego porozumiewanie się. Istota komunikacji interpersonalnej. 
 ¢ Komunikatory wykorzystywane w tworzeniu wizerunku zawodowego i w autoprezentacji:

 � znaczenie kanału werbalnego,
 � znaczenie kanału niewerbalnego,
 � stosowanie socjotechnik wywierania wpływu na ludzi. 

 ¢ Tworzenie wizerunku zawodowego. 
 ¢ Dostosowanie własnego wizerunku do sytuacji publicznych. 
 ¢ Przykłady autoprezentacji i wizerunku zawodowego-ocena dokonana przez słuchaczy. 
 ¢ Cechy dobrej i złej autoprezentacji. Co robić a czego unikać? Dyskusja panelowa. 

Metody dydaktyczne: wykład, gry symulacyjne, dyskusja panelowa, prezentacja filmu. 

Literatura: 
1. Czarnota-Bojarska J. , Selekcja zawodowa. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa, 1999. 
2. Błahut R. , Skuteczne negocjacje: techniki, komunikacja interpersonalna, komunikacja niewerbalna, dialogi. 

Warszawa 1994, Centrum Informacji Menedżera. 
3. Leary M. , Wywieranie wrażenia na innych. O  sztuce autoprezentacji. Gdańsk 1999, Gdańskie Wyd. 

Psychologiczne. 
4. Thiel E. , Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów. Wrocław 1992, Wyd. Luna. 
5. Witkowski T. (red.) . (1998) Nowoczesne metody doboru i oceny personelu; Kraków: Wydawnictwo Profe-

sjonalnej Szkoły Biznesu. 

4.  ZNAcZeNie KOMUNiKAcJi WerBALNeJ i NieWerBALNeJ 
W AKtYWNYM pOSZUKiWANiU prAcY. 

Cele programowe:
 ¢ słuchacz pozna specyfikę procesu komunikacji dwustronnej,
 ¢ nabędzie umiejętność budowania spójnego, zrozumiałego komunikatu,
 ¢ pozna praktyczne techniki ułatwiające komunikację werbalną: modulacja głosu i aktywne słuchanie,
 ¢ nabędzie umiejętność dopasowania przekazu do indywidualnego stylu komunikacji odbiorcy, rozwinie 

umiejętność omijania barier komunikacyjnych

Treści programowe:
 ¢ Modele komunikacji dwustronnej: model cybernetycznych i psycholingwistyczny. 
 ¢ Poziomy komunikacji społecznej: intrapsychiczny, interpersonalny, grupowy, instytucjonalny, masowy. 
 ¢ Elementy procesu komunikacji: odbiorca, nadawca, kanał przekazu, przekaz, kod, kontekst. 
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 ¢ Warunki poprawnego aktu komunikacji interpersonalnej. 
 ¢ Komunikacja werbalna a niewerbalna – różnice i podobieństwa,
 ¢ Zasady komunikacji werbalnej:

 � aktywne słuchanie,
 � sztuka budowania zrozumiałego przekazu,
 � rola modulacji głosu oraz płynności i spójności wypowiedzi,
 � zasady dopasowania przekazu do różnych odbiorców,

 ¢ Zasady komunikacji niewerbalnej:
 � jak działa relacyjna funkcja komunikacji niewerbalnej, 
 � style komunikacji niewerbalnej i ich charakterystyka,
 � mowa ciała jako kanał komunikatów niewerbalnych. 

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja grupowa, prezentacja filmu. 

Literatura:
1. Bobryk J. , Jak tworzyć rozmawiając – skuteczność rozmowy. Warszawa 1995, PWN. 
2. Dobek-Ostrowska B. (1999) . Podstawy komunikowania społecznego. 
3. Grzesiuk L. , Trzebińska I. , Jak porozumiewają się ludzie?. Warszawa 1978. 
4. Nęcki Z. , Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995
5. Thiel E. , Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów. Wrocław 1992, Wyd. Luna. 

5.  JAK pOKONYWAĆ BArierY KOMUNiKAcYJNe 
cZYLiO SKUtecZNeJ KOMUNiKAcJi pODcZAS 
rOZMOWY KWALiFiKAcYJNeJ. 

Cele programowe:

 ¢ poznanie metod i zasad umożliwiających poprawienie komunikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 ¢ skuteczniejsze komunikowanie się w grupie pracowniczej i/lub z podwładnymi. 
 ¢ nauka dostrzegania i pokonywania barier komunikacyjnych. 

Treści programowe:

 ¢ Typowe bariery komunikacyjne:
 � zniekształcenie motywu – subiektywna interpretacja wypowiedzi rozmówcy,
 � koncentracja na „ja”,
 � zachowania obronne (dominacja, uległość, nadmierne kontrolowanie) ,
 � nadmierna ekspresja emocjonalna ,
 � różnice językowe,
 � rozbieżność pomiędzy komunikacją werbalną i niewerbalną,
 � brak zaufania do rozmówcy. 

 ¢ Błędy i przeszkody w komunikacji interpersonalnej:
 � przecenianie informacji początkowych,
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 � niedocenianie informacji końcowych,
 � unikanie informacji niezgodnych z naszymi przekonaniami,
 � przecenianie informacji pochodzących od osób znaczących,
 � większa wiarygodność informacji pochodzących od osób znanych i lubianych(efekt bliskości) . 

 ¢ Zasady budowania kontaktu z rozmówcą. 
 ¢ Umiejętność zadawania trafnych pytań. 
 ¢ Radzenie sobie z obiekcjami rozmówcy. 
 ¢ Zasady komunikowanie w organizacji. 

Metody dydaktyczne: wykład, gry sytuacyjne, zadania grupowe, dyskusja. 

Literatura:
1. Argyle M. , Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 1991. 
2. Błahut R. , Skuteczne negocjacje: techniki, komunikacja interpersonalna, komunikacja niewerbalna, dialogi. 

Warszawa 1994, Centrum Informacji Menedżera. 
3. Bobryk J. , Jak tworzyć rozmawiając – skuteczność rozmowy. Warszawa 1995, PWN. 
4. Dobrołowicz W. (1994) . Psychika i bariery. Warszawa, WSiP. 
5. Leary M. , Wywieranie wrażenia na innych. O  sztuce autoprezentacji. Gdańsk 1999, Gdańskie Wyd. 

Psychologiczne. 
6. Lindeenfield G. , Asertywność, czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym. Łódź 1994, Wyd. Ravi. 
7. Nęcki Z. , Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995
8. Ury W. , Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa 1995, PWE. 

6.  MOtYWAcJA ZAWODOWA i JeJ ZNAcZeNie 
W pOSZUKiWANiU i UtrZYMANiU prAcY. 

Cele programowe: 
 ¢ poznanie roli motywacji wewnętrznej i zewnętrznej w funkcjonowaniu zawodowym,
 ¢ doskonalenie umiejętności przekazywania i przyjmowania krytyki i pochwały,
 ¢ wypracowanie mechanizmów automotywacyjnych,
 ¢ zapoznanie ze specyfiką systemów motywacji zawodowej w organizacji,
 ¢ poznanie metod pokonywania kryzysów motywacyjnych. 

Treści programowe:
 ¢ Co to jest motywacja zawodowa motywacja ?
 ¢ Psychologiczne i socjologiczne teorie motywacji zawodowej:

 � Motywacja jako dążenie do celu,
 � Motywacja jako proces zaspokajania potrzeb,
 � Motywacja jako dążenie do uzyskiwania nagród i unikania kar. 

 ¢ Dwuczynnikowa teoria motywacji zawodowej: 
 � Motywatory zewnętrzne,
 � Motywatory wewnętrzne. 
 � System wynagrodzeń jako czynnik motywacji zawodowej. 
 � Pozafinansowe systemy motywacji. 
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 � Rola lidera w motywacji ludzi do pracy. 
 ¢ Przyczyny kryzysów motywacyjnych i sposoby ich pokonywania. Dyskusja panelowa. 

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna, praca w grupach. 

Literatura:
1. Gicka A. ,Tarczyńska M. Motywowanie pracowników. PWE, W-wa 1999. 
2. Griffin R. , W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa, 1998. 
3. Hoffman E. (2003) . Ocena psychologiczna pracowników. Gdańsk : GWP. 
4. Kopmeyer M. R. (1991) . Praktyczne metody osiągania sukcesów. Warszawa. 
5. Kozielecki J. , O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne. PWN, Warszawa 1988. 
6. Lis F. , J. PRACA. Chęć czy przymus ? Warszawa, 1982. 
7. Maslow A. , H. , Motywacja a osobowość. Warszawa 1990. PWN. 
8. Poissant Ch. , A. , Godefroy Ch. , Miliarderzy. Kariery najbogatszych ludzi świata. Wyd. Medium, War-

szawa 1993. 
9. Scott W. , R. , Cummines L. ,L. (red.) , Zachowanie człowieka w organizacji, T. I, II, PWN, Warszawa, 

1983. 
10. Stoner J. , A. Freeman R. , E. Gilbert D. , R. , Kierowanie. PWE, Warszawa 1997. 

7.  pOJĘcie SUKceSU cZYLi O OSOBOWOściOWYcH 
UWArUNKOWANiAcH W DĄŻeNiU DO OSiĄGNiĘciA ceLU. 

Cele programowe:
 ¢ rozwijanie osobowości sukcesu – pozytywnej osobowości, bazującej na pozytywnej motywacji działaniowej,
 ¢ doskonalenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w inspirowaniu siebie i innych do rozwoju,
 ¢ rozwijanie i konstruktywne wykorzystywanie osobistego potencjału w budowaniu satysfakcjonujących sto-

sunków interpersonalnych. 

Treści programowe:
 ¢ Wprowadzenie do psychologii osiągnięć – składniki sukcesu, istota sukcesu. 
 ¢ Kształtowanie postawy sukcesu. Znaczenie aktywności własnej i dążenia do celu. 
 ¢ Umiejętności intra – i interpersonalne niezbędne w osiąganiu sukcesów:

 � Pozytywna motywacja działaniowa,
 � Sprecyzowany cel działania,
 � Wiara w sukces,
 � Posiadanie marzeń,
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 � Umiejętność pokonywania trudności i rozwiązywania problemów,
 � Optymizm poznawczy,
 � Sztuka zadawania pytań,
 � Sztuka negocjacji,
 � Odporność na stres,
 � Wytrwałość i pracowitość. 

 ¢ Planowanie kariery jako podstawa sukcesu zawodowego. 

Metody dydaktyczne: wykład, gry sytuacyjne, praca w grupach, dyskusja panelowa, prezentacja filmu. 

Literatura:
1. Borucki Z. , Samoakceptacja i kompetencje interpersonalne w: Biela A. red. Stres w pracy zawodowej , Redak-

cja Wydawnictw KUL Lublin 1990. 
2. Kopmeyer M. R. (1991) . Praktyczne metody osiągania sukcesów. Warszawa. 
3. Lis F. , J. PRACA. Chęć czy przymus ? Warszawa, 1982. 
4. Poissant Ch. , A. , Godefroy Ch. , Miliarderzy. Kariery najbogatszych ludzi świata. Wyd. Medium, Warszawa 

1993. 
5. Santorski J. (2002) . Miłość i praca. Wrocław –Warszawa : Jacek Santorski Wydawnictwo Biznesowe . 
6. Zaleśkiewicz T. (2006) . Przyjemność czy konieczność? psychologia spostrzegania i  podejmowania ryzyka. 

GWP. Gdańsk. 

8.  cV i LiSt MOtYWAcYJNY.  
rODZAJe, StrUKtUrA, ZASADY piSANiA. 

Cele programowe: 
 ¢ nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych: CV, 

list motywacyjny,
 ¢ profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 ¢ zapoznanie się ze sposobami aktywnego poszukiwania pracy,
 ¢ poznanie najpopularniejszych metod poszukiwania pracy. 

Treści programowe:
 ¢ Zasady przygotowania CV i listu motywacyjnego. 
 ¢ Treść i forma CV. 
 ¢ Metody aktywnego poszukiwania pracy: bezpośrednie i pośrednie. 
 ¢ Rozmowa kwalifikacyjna – podstawowe wskazówki, najczęściej zadawane pytania, przebieg i zakończenie. 
 ¢ Rola cech osobowych w procesie aktywnego poszukiwania pracy. 

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja grupowa, gry symulacyjne, prezentacja filmu. 

Literatura:
1. Czarnota-Bojarska J. , Selekcja zawodowa. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa, 1999. 
2. Hoffman E. (2003) . Ocena psychologiczna pracowników. Gdańsk : GWP. 
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3. Jarow R. (1999) , Antykariera. W poszukiwaniu pracy życia. Warszawa : Nowy Marketinig. Suchar M. 
(2005) Rekrutacja i selekcja personelu; Warszawa: C. H. Beck. 

4. Terelak J. , Psychologia pracy i bezrobocia. Warszawa 1993. 
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PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ W RAMACH III CZĘŚCI PROGRAMU

Azimuth Vita

Temat: Wzmacnianie motywacji do aktywności społecznej. 

Cele: 
 ¢ Rozpoznawanie motywów działania innych osób i czynników je kształtujących
 ¢ Kształtowanie i doskonalenie analizy przyczyn osiągania sukcesu lub porażki
 ¢ Uświadamianie wieloaspektowego uwarunkowania wyników działania

Grupa: opiekuńczo – porządkowa (12 osób) 
Czas: 3h
Metody: wykład z elementami dyskusji, pogadanka, praca w grupach
Materiały i pomoce:, kartki i długopisy, film: „Jak motywować ludzi do pracy”. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Prowadzący wita się z beneficjentami, każdy uczestnik przez podanie ręki wita się z  sąsiadem. Prowadzący 
w kilku zdaniach prezentuje temat zajęć odwołując się do wstępnej wiedzy beneficjentów na temat motywacji, 
a także krótko omawia cele zajęć. 

ĆWICZENIE 1: „Dlaczego ja?”

Cel: Rozpatrywanie motywów podejmowania lub niepodejmowania określonych zadań i działań. 

Przebieg:

 ¢ Podzielcie kartkę na trzy części, zatytułujcie rubryki następująco: „Czynność (zadanie) ”, „Dlaczego chciał-
bym to robić?, „Dlaczego nie chciałbym tego robić?”. 

 ¢ Wysłuchajcie listy różnych czynności i zadań, którą odczyta Wam prowadzący. Wpiszcie obok numeru 
czynności (zadania) powody, ze względu na które moglibyście podjąć się tych zadań lub chcielibyście 
z nich zrezygnować. 

 ¢ Beneficjenci sporządzają samodzielnie listę czynności i uzasadnienie podjęcia lub nie podjęcia działania

Lista czynności sporządzona przez prowadzącego powinna dotyczyć różnych form aktywności. 

WZÓR

Czynność 
(zadanie) 

Dlaczego chciałbym
 to robić?

Dlaczego nie chciałbym
tego robić?
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1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... . . 

2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... . . 

3. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... . . 

4. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... . . 

5. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... . . 

Omówienie:

 ¢ uczestnicy prezentują różnorodne motywy swoich działań
 ¢ wspólna analiza różnorodności motywów jakimi się kierujemy wykonując to samo zadanie

ĆWICZENIE 2:

Cel: rozpoznawanie motywów działania innych osób oraz poznanie czynników kształtujących te motywy. 

Przebieg:

 ¢ Uczestnicy zajęć dobierają się parami w dowolny sposób. 
 ¢ Prowadzący przedstawia instrukcję ćwiczenia: rozmawiając z partnerem, spróbujcie ustalić zdarzenie, które 

poddacie wnikliwej analizie (np. rozgrywki w piłkę, biegi sztafetowe, monotonne sprzątanie mieszkania, 
wystawanie w kolejce po bilet, czekanie na wizytę u dentysty) . 

 ¢ Spróbujcie ustalić możliwe warianty zachowania bohatera wybranego zdarzenia, zmieniając co najmniej 
trzykrotnie okoliczności jego działania. Ustalenia zapiszcie na kartce. 

 ¢ Zastanówcie się wspólnie nad wpływem warunków działania na wyniki uzyskiwane przez bohatera zdarzenia. 

Omówienie:

 ¢ W jakim stopniu zmiana warunków działania może wpłynąć na pogorszenie lub poprawę uzyskiwanych 
wyników?

 ¢ Czy jest możliwe wykorzystanie własnych spostrzeżeń w organizowaniu pracy własnej?
 ¢ W jakim stopniu motywacja może wpłynąć na przebieg pracy oraz na organizację warunków naszego dzia-

łania, czy można w tym zakresie wysunąć wnioski praktyczne?

WYKŁAD: Jak zwiększać motywację. 

ĆWICZENIE 3: „Dlaczego tak się stało?”
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Cel: kształtowanie i doskonalenie przeprowadzenia umiejętnej analizy przyczyn osiągania sukcesu lub porażki 
oraz uświadomienie uczniom wieloaspektowego uwarunkowania wyników działania. 

Przebieg:

 ¢ Utwórzcie 4 – 5 osobowe zespoły (sposób doboru dowolny) . 
 ¢ Wybierzcie w każdym zespole osobę, która będzie udzielała pozostałym wywiadu na temat jakiegoś zda-

rzenia. 
 ¢ Wysłuchajcie opisu określonego zdarzenia przedstawionego przez wybraną osobę (zdarzenia zakończenia 

sukcesem lub porażką dla jednego z bohaterów) . 
 ¢ W zespołach spróbujcie ustalić przyczyny sukcesu lub porażki stawiając wybranej osobie pytania dotyczące 

różnych uwarunkowań takiego wyniku (zewnętrznych, wewnętrznych) , wysuwając własne hipotezy i ko-
rygując je na podstawie relacji świadka zdarzenia. 

UWAGA: osoba przedstawiająca początkowe dane na temat wybranego zdarzenia podaje kilka faktów, 
następnie odpowiada na pytania pozostałych członków zespołu nie sugerując im swojego punktu widzenia. 

Omówienie:

 ¢ Co ułatwiało, a co utrudniało ustalenie przyczyn określonego wyniku w przedstawionej sytuacji?
 ¢ Czy w wyniku zespołowej analizy przyczyn osoba udzielająca wywiadu dokonała zmiany własnej interpre-

tacji zdarzenia, czy dostrzegła dodatkowe jego uwarunkowania?
 ¢ Jak często zdarza się nam poprzestawać tylko na pierwszej, nie zawsze pełnej interpretacji przyczyn i skut-

ków i od czego to zależy?
 ¢ Spróbujcie w środowisku domowym zainicjować dyskusję na ten temat?

PROJEKCJA FILMU : „Jak motywować ludzi do pracy”. 

 ¢ Dyskusja na temat zagadnień poruszanych na filmie

PODSUMOWANIE:

 ¢ Prowadzący w kilku punktach podsumowuje jakie znaczenie ma dla wzmocnienia motywacji właściwe 
rozpoznanie motywów działania innych ludzi, w  jaki sposób beneficjenci powinni dokonywać analizy 
sukcesów i porażek oraz przedstawia wieloaspektowość czynników warunkujących działanie. 

 ¢ Uczestnicy zajęć mówią co zapamiętali i co była dla nich ważne w zajęciach

Temat: Przejawy dojrzałości społecznej. Umiejętność współżycia z ludźmi. Kierowanie własnym losem. 

Cele: 
 ¢ Rozwijanie samodzielności i i zaradności w sytuacjach społecznych
 ¢ dostrzeganie swoich własnych sukcesów
 ¢ poznanie swojego nastawienia do różnych sytuacji i osób
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Grupa: opiekuńczo – porządkowa (12 osób) 
Czas: 3h
Metody: wykład z elementami dyskusji, pogadanka, praca w grupach
Materiały i pomoce: kartki, długopisy, prezentacja multimedialna

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Prowadzący wita się z beneficjentami, każdy uczestnik przez podanie ręki wita się z  sąsiadem. Prowadzący 
prezentuje cele zajęć odwołując się do cytatu: „Nigdy się nie rozwiniesz, jeśli nie będziesz próbował robić czegoś 
więcej ponad to, co już dobrze potrafisz”. (Ronald Osborn) 

WYKŁAD: Dojrzała osobowość (prezentacja multimedialna, załącznik nr 5) 

 ¢ dyskusja na temat treści wykładu

ĆWICZENIE 1: „Jak sobie poradzić?”

Cel: Rozwijanie samodzielności i zaradności w sytuacjach społecznych. 

Przebieg: 

 ¢ Prowadzący wymienia kilka przykładowych trudnych sytuacji społecznych. 
 ¢ Uczestnicy dzielą się na grupy, z których każda zajmuje się innym problemem. W grupach zastanawiają 

się, jak należałoby postąpić w określonej sytuacji – co można samemu zrobić, a także do kogo zwrócić się 
o pomoc. 

 ¢ Następnie uczestnicy prezentują i omawiają rozwiązania. 

Omówienie:

 ¢ Można poprosić beneficjentów o wypowiedzi na temat ich dotychczasowych doświadczeń w  trudnych 
sytuacjach. 

ĆWICZENIE 2: „Opowiem Ci o swoim sukcesie”. 

Cel: Określić dziedziny, w jakich odnieśli niedawno sukcesy, opowiedzieć innym o swoim sukcesie. 

Przebieg:

 − Uczestnicy dzielą się na 3-osobowe zespoły. 
 −  W grupach zastanawiają się, w jakich dziedzinach życia (np. życie rodzinne, przyjaźń, praca, sport, nauka, 
obowiązki domowe) osiągnęli sukces. Zapisują przemyślenia na kartkach. 

 − Uczestnicy opowiadają o swoich sukcesach. Mogą też, jeśli chcą, podnieść do góry kartkę z wynotowanymi 
sukcesami. 
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Omówienie:

Podsumowującą dyskusję warto ukierunkować pytaniami skierowanymi do uczestników:

 ¢ Czy trudno było wymienić sukcesy odniesione w ostatnim miesiącu (dwóch) ?
 ¢ Co pomogło wam osiągnąć te sukcesy?
 ¢ Co czuliście opowiadając innym o swoich sukcesach?
 ¢ Czy w dziedzinie, w której odnieśliście sukces, stawialiście sobie jakieś cele?

ĆWICZENIE 3. „Pierwsze wrażenie. ”

Cel: Uświadomienie wpływu emocji i warunków sytuacyjnych na spostrzeganie. 

Przebieg:

 ¢ Uczestnicy dobierają się w sposób losowy w pary. 
 ¢ Prowadzący podaje instrukcje do ćwiczenia: przypomnijcie sobie dwa pierwsze dni w nowej pracy (CIS) 

i w nowej grupie oraz pierwsze sądy na temat koleżanek, kolegów, kadry. 
 ¢ Porównajcie swoje aktualne sądy na temat wymienionych osób, zastanówcie się nad tym, co się w tych 

sądach zmieniło, co nie uległo zmianie, pod wpływem jakich czynników doszło do zmiany w Waszych 
sądach, co zdecydowało o braku zmiany niektórych z nich. 

 ¢ Porozmawiajcie o Waszych spostrzeżeniach, starając się nie wskazywać konkretnych osób, skupiając się 
przede wszystkim na wnioskach wynikających z analizy przyczyn wpływających na powstawanie różnic 
lub ich brak. 

Omówienie:

1. Jakie emocje towarzyszyły Wam w pierwszych daniach pobytu w nowym miejscu pracy?
2. Jakiego typu osoby pierwsze zwróciły Waszą uwagę na siebie?
3. Czym różnią się Wasze sądy na temat określonych osób – czy dotyczą wyglądu, cech charakteru, poziomu 

aktywności towarzyskiej itp. ?
4. Czy jesteście zespołem – grupą, którego członkowie dobrze się poznali?
5. Co pomaga w korygowaniu sądów, co przeszkadza?
6. Spróbujcie również porozmawiać o wpływie emocji i innych czynników na spostrzeganie osób z Waszego 

otoczenia (tych spotykanych często, np. sąsiadów, ekspedientów w sklepie i tych spotkanych przypadkowo, 
np. pasażerów jednego przedziału w pociągu, osób mijanych na ulicy) . 

PODSUMOWANIE:

 ¢ prowadzący krótko podsumowuje zagadnienia omawiane na zajęciach
 ¢ beneficjenci wypowiadają się co było dla nich ważne z tematyki zajęć
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Zdolność planowania – wprowadzenie

Uczniowie uczestniczą w kilkuosobowych grupach w „burzy mózgów”. Piszą skojarzenia ze słowem planowanie. 
Później pomysły są czytane, a prowadzący komentuje i podsumowuje dyskusje. 

Zarządzanie czasem

1. Cele
– uczeń umie powiedzieć co to jest czas
– uczeń wie co psychologia wniosła w problematykę zarządzania czasem. . 
– uczeń rozumie dlaczego ludzie lepiej gospodarujący czasem są skuteczniejsi 
– uczeń jest zmotywowany do poznania praktycznych technik zarządzania czasem

2. Treści
Co to jest czas?
– nie jest na sprzedaż
– nie daje się zaoszczędzić ani zmagazynować
– nie daje się rozmnożyć
– ucieka stale i nieodwołalnie
– jest wartościowym kapitałem
– czas to życie
– nie można go zatrzymać

Efektywne zarządzanie czasem pomoże:
– zdobyć rozeznanie co do przyszłych działań i planów
– zachować większą swobodę twórczego działania
– lepiej radzić sobie ze stresem
– zyskać więcej wolnego czasu
– konsekwentnie i systematycznie realizować cele, by nadać życiu sens i kierunek

3. Środki dydaktyczne: 
5 dużych brystoli, 5 flamastrów, tablica, kreda

4. Metody
„mapa myśli” – co to jest czas; każda grupa zapisuje swoje skojarzenia; później przedstawienie wszystkich

miniwykład, pogadanka – to jest jest zarządzanie czasem; w  czym efektywne zarządzanie może pomóc 
(zapisywanie pomysłów na tablicy) 

5. Bibliografia
A. Lakein (1994) . Być panem swego czasu i swego życia. Warszawa.  
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Jak gospodarować własnym czasem?

1. Cele
– uczeń jest świadomy, jaki czas powinien przeznaczać na sen, naukę, rozrywkę

– uczeń świadomie planuje przyszłość

– uczeń dostrzega efektywności zarządzania czasem zarówno w swoim życiu jak w relacjach z innymi ludźmi

2. Treści
O co należy zadbać planując swój czas – tzw. ostrzenie piły – diagram kołowy doby:

– potrzeby fizyczne – jesteśmy zdrowi gdy regularnie uprawiamy sport, odpowiednio się odżywiamy, 
wystarczająco odpoczywamy, cieszymy się życiem i unikamy substancji szkodliwych dla organizmu. 
– potrzeby społeczne – udane związki budowane są a fundamencie zasad zwłaszcza zasady wzajemnego zaufania. 
Natomiast źródłem zaufania jest wiarygodność, umiejętność składania i dotrzymywania przyrzeczeń, dzielenie 
się z innymi, troska o nich i odpowiedzialność. 
– potrzeby intelektualne – należy dbać o długotrwały i cierpliwy rozwój, a nie „prześlizgiwanie się” między 
kolejnymi zadaniami. 
– potrzeby duchowe – należy przechodzić od iluzji świata, która mówi, że należy się koncentrować na sobie 
i swoim rozwoju do prawdy literatury mądrościowej, która mówi, że należy pomagać innym ludziom. 

3. Środki dydaktyczne
kartki formatu A4 (dla każdego ucznia po 1) , długopisy, duże kartony formatu A1 (dla każdej grupy 5 osobowej 
po 1) , markery, tablica, kreda

4. Metody
pogadanka – o  gospodarowaniu własnym czasem, podział czasu na czas pracy/nauki, snu, rozrywki, 
przedstawienie na tablicy przykładowego diagramu kołowego
praca samodzielna-diagram kołowy – każdy z uczniów samodzielnie na rozdanych kartkach A4 rysuje diagram 
kołowy przedstawiający jego dzień nauki; ten diagram pozostawia dla siebie, do osobistej refleksji
praca w grupie – diagram kołowy; dyskusja, pogadanka – w grupach 5-sobowych uczniowie tworzą najbardziej 
ich zdaniem optymalny profil wykorzystania czasu dla ucznia w ich wiek

5. Literatura
P. Forsythe (2004) . Efektywne zarządzanie czasem. Warszawa. 
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Tablica Eisenhowera i posługiwanie się terminarzem. 

1. Cele
– uczeń podejmuje refleksje i dokonuje wyborów celów w przyszłości
– uczeń jest wstanie odróżnić czynności ważne i  pilne, ważne i  niepilne, nieważne i  pilne oraz nieważne 
i niepilne
– uczeń zdobywa umiejętność posługiwania się terminarzem

2. Treści 
Ważność – ma związek z  naszą misją i  najważniejszymi celami. Jeśli coś wpływa znacząco na osiągnięcie 
istotnych dla nas celów, to znaczy, że jest ważne. 

Pilność – to kryterium związane z czasem. Zwraca uwagę na termin wykonania jakiegoś zadania. Data ta może 
być mniej lub bardziej oddalona w czasie, w związku z tym dzieli nasze aktywności na mniej lub bardziej pilne. 

Ćwiartka I obejmuje zakres aktywności dotyczący zarówno spraw ważnych, jak i pilnych. Sprawy mieszczące 
się w  tej ćwiartce to na przykład sytuacje kryzysowe (np. nagła choroba) czy sprawy z  datą realizacji (np. 
klasówka z języka polskiego) . 

Ćwiartka II zawiera sprawy ważne, ale niepilne. Jest to ćwiartka tzw. „wysokiej jakości”. Tu między innymi 
planujemy, precyzujemy nasze cele i wartości, budujemy Relacje i prowadzimy prawdziwą rekreację. 

Ćwiartka III wydaje się podobna do ćwiartki I. Obejmuje sprawy, które są pilne, ale nieważne. Są to czynności 
pilne, ale nieważne dla nas, a dla innych osób. 

Ćwiartka IV obejmuje sprawy niepilne i  nieważne. Jest to obszar „pożeraczy czasu”. Oczywiście w  ogóle 
nie powinniśmy się w niej znaleźć. Zachowania z tej ćwiartki to nałogowe oglądanie telewizji, przeglądanie 
internetu czy plotkowanie. 

Dobry i czytelny kalendarz jest po prostu niezbędny. Wiele formalnych systemów łączy tradycyjny kalendarz 
z wyszukana wersja listy zadań do wykonania. Z cała pewnością doskonale sprawdza się umieszczenie w tym 
samym miejscu listy spotkań oraz listy zadan do wykonania. Dzięki temu jedno spojrzenie wystarczy, by 
poznać kompletny obraz dnia pracy. W wielu biurach dochodzi do nieporozumień dotyczących tego, który 
kalendarz jest najważniejszy. Jeden kalendarz ma sekretarka na biurku, drugi menedżer nosi w kieszeni, a do 
tego dochodzi jeszcze kalendarz ścienny i kalendarz w komputerze. Należy to wyjaśnić i  jeśli zachodzi taka 
potrzeba, zorganizować regularna wymianę informacji miedzy menedżerem a  sekretarka. Niezbędna jest 
dobra komunikacja miedzy nimi i  jasny podział kompetencji. Pamiętajmy, ze nawet drobiazgi wpływają 
na efektywność pracy. Kalendarz powinien być szczegółowy, a  zawarte w  nim informacje jasne. Zapis „R. 
B. lunch” mówi niewiele, nie znamy miejsca, godziny rozpoczęcia i planowanej długości spotkania, a także 
możliwości kontaktu w czasie nieobecności w biurze, a przede wszystkim nie wiadomo, czy za trzy tygodnie 
będziesz pamiętał, kogo oznaczają inicjały R. B. Spotkałem się kiedyś w czyimś kalendarzu z zapisem „Oxford”, 
który dotyczył dwóch dni. Osoba ta wyjechała, najpewniej zatrzymała się w hotelu, a rodzinie przekazała, by 
kontaktować się z nią przez biuro. Dziecku tej osoby przydarzył się wypadek samochodowy, ale informacja ta 
dotarła do ojca dopiero po dwóch dniach. To doskonały przykład niejasnego zapisu w kalendarzu. Ponadto 
kalendarz powinien być wypełniany ołówkiem, aby możliwe były poprawki bez stwarzania nieczytelnego 
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bałaganu, jak również powinien pokazywać, ile czasu przeznaczono na każde zadanie (ułatwi to podejmowanie 
decyzji o dodatkowych przedsięwzięciach) . 

3. Środki dydaktyczne
kartki formatu A4 (po 1 dla każdego ucznia) , przygotowany wcześniej tygodniowy terminarz (po1 dla każdej 
5 osobowej grupy) (Załącznik 10) , karty z historią bohatera dla każdej grupy (Załącznik 11) , tablica, kreda

4. Metody
wykład, pogadanka – przedstawienie podstaw teoretycznych matrycy Eisenhowera; 

praca samodzielna – każdy z  uczniów wypisuje na kartkach A4 zadania, które ma do wykonania w  tym 
tygodniu, a  później dokonuje podziału tych zadań na ważne i  pilne, ważne i  niepilne, nieważne i  pilne, 
nieważne i niepilne; później nauczyciel prosi, a by kilku uczniów przedstawiło na forum klasy swoje zadania

praca w grupie – metoda problemowa – uczniowie w grupach na kartkach terminarzu dokonują wpisu, co 
bohater historii ma do wykonania w danym tygodniu; przedstawienie wyników pracy wszystkich grup

dyskusja, pogadanka – na temat przydatności i  użyteczności terminarza; osobiste doświadczenia uczniów 
z korzystaniu z niego

5. Literatura
1. T. Szopińśki (2008) . Efektywne zarządzanie własnym czasem. Gliwice. 
2. S. Covey, A. Merrill, R. Merrill (2005) . Najpierw rzeczy najważniejsze Poznań. 
3. P. Forsythe (2004) . Efektywne zarządzanie czasem. Warszawa. 

Temat: Przezwyciężanie problemów życiowych. Konstruktywność działań w sytuacjach trudnych. 

Cele: 
 ¢ kształtowanie umiejętności efektywnego zarządzania czasem
 ¢ analizowanie zachowania w sytuacji stresowej oraz jego konsekwencji

Grupa: remontowo – porządkowa (10 osób) 
Czas: 3h
Metody: wykład z elementami dyskusji, pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna

Materiały i pomoce: kartki, długopisy, karty ćwiczeń „gospodarowanie czasem”, schemat: „przyczyna stresu” 
(załącznik nr 9) , prezentacja multimedialna, film: „Jak pokonać stres”. 

Przebieg zajęć
Prowadzący wita się z beneficjentami, każdy uczestnik przez podanie ręki wita się z  sąsiadem. Prowadzący 
przybliża uczestnikom tematykę najbliższych zajęć dotycząca stresu i sposobów radzenia sobie ze stresem. 

WYKŁAD: Pokonywanie stresu (prezentacja multimedialna, załącznik nr 8) 
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ĆWICZENIE 1: „Gospodarowanie czasem”. 

Cel: przeanalizowanie ilości czasu przeznaczaną na codzienne czynności, ustalenie hierarchii tych czynności, 
zastosowanie strategii, które pozwolą lepiej wykorzystać czas. 

Przebieg:

 ¢ Uczestnicy otrzymują kartę ćwiczeń „gospodarowanie czasem”, prowadzący na tablicy prowadzący umiesz-
cza następujące nagłówki (analogicznie jak jest w karcie ćwiczeń) : czynności podstawoweczynności zwią-
zane z pracą, domemczas wolny

 ¢ Uczestnicy podają przykłady czynności należących do wymienionych trzech kategorii. 
 ¢ W odpowiednich rubrykach uczestnicy wpisują czynności, które sami codziennie wykonują oraz przecięt-

ny czas ich trwania. 
 ¢ Uczestnicy szeregują wymienione przez siebie czynności w kolejności od najbardziej do najmniej czaso-

chłonnych. 
 ¢ Następnie szeregują te same czynności w kolejności od najbardziej lubianych do najmniej lubianych. 

Omówienie:

 ¢ Po porównaniu obu uporządkowań odpowiadają na następujące pytania:
– Czy najbardziej czasochłonne zajęcia są jednocześnie zajęciami najbardziej lubianymi?

– Czy ulubione zajęcia zajmują dużo czasu?

– Czy każdego dnia przeznaczacie pewna ilość czasu (lub określone godziny) na te same zajęcia?

ĆWICZENIE 2: „Moje reakcje na stres”. 

Cel: analizowanie zachowania w sytuacji stresowej oraz jego konsekwencji. 

Przebieg:

 ¢ Prowadzący podaję instrukcję wykonania ćwiczenia: człowiek w sytuacji trudnej przyjmuje pewna opcje 
zachowania, próbując poradzić sobie z tym zagrożeniem. Przyjęta postawa nie zawsze przynosi pożądane 
rezultaty, odciskając swe piętno na psychice i zdrowiu. Przeanalizujcie swoje zachowania i ich konsekwen-
cje. 

 ¢ Każdy z Was przypomina sobie sytuację stresową, z którą ma najczęściej do czynienia i nie bardzo wie, jak 
sobie z nią poradzić. 

 ¢ Następnie wypełnijcie załączony schemat (załącznik nr 9) , wpisując najpierw przyczynę stresu, później 
Wasze odczucie temu towarzyszące, a następnie reakcje negatywne i ich rezultat (skutek) oraz reakcje po-
zytywne i ich rezultat. 

Omówienie:
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 ¢ Beneficjenci wymieniają się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. 
 ¢ Wspólnie zastanawiają się, jak można by zmienić reakcje negatywne na pozytywne. 

PROJEKCJA FILMU: „Jak pokonać stres”

 ¢ dyskusja dotycząca zagadnień poruszanych na filmie

PODSUMOWANIE:

 ¢ Uczestnicy zajęć kolejno odpowiadają na pytanie: czego interesującego dowiedziałem się na zajęciach? Co 
była dla mnie szczególnie ważne?

ZARZĄDZANIE CZASEM, STAWIANIE CELÓW. 

I.  Czas zajęć: 90 minut (2 jednostki lekcyjne) 

II.  Prowadzący: wychowawca klasy. 

III.  Cele szczegółowe:

POZNAWCZE: – Uczeń rozumie znaczenie organizacji czasu w procesie uczenia. 

– Uczeń wymienia 4 kategorie celów. 

EMOCJONALNE: – Uczeń jest zmotywowany do ćwiczenia efektywnego zarządzania czasem. 

PRAKTYCZNE: – Uczeń potrafi wypisać cele na kolejny tydzień / miesiąc uwzględniając 4 poznane kategorie. 

– Uczeń potrafi rozłożyć wybrany cel na pod-cele. 

Metody: dyskusja, mini wykład, „burza mózgów”, praktyczne ćwiczenia. 

Forma pracy: zindywidualizowana, grupowa. 

VIII. Materiały: kartki, tablica, flamastry, plansza obrazująca hierarchizację celów. 

IX. Aranżacja przestrzeni: standardowe ustawienie ławek. 

X. Przebieg zajęć. 

1.   Wprowadzenie w tematykę zajęć (Czas trwania ok. 5-10 minut) . 
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Prowadzący podaje temat zajęć. Pyta uczniów: Czy zdarza im się od czasu do czasu, zaplanować coś a potem 
nie zrealizować swojego planu? Czy zawsze ze wszystkim zdążają na czas? Czy mają czasem poczucie, że się nie 
wyrabiam? itd. Podkreśla znaczenie efektywnego zarządzania swoim czasem oraz stawiania celów procesie 
uczenia się – dzięki temu można uniknąć nadmiernej eksploatacji organizmu, gdy obowiązki się nawarstwią 
oraz zaoszczędzić czas. 

2.  Burza mózgów: ,,Na co poświęcamy czas każdego dnia” (Czas trwania ok. 10 minut) . 
Prowadzący zaprasza jedną chętną osobę do tablicy. Wręcza jej mazak. Prosi pozostałych o wymienianie czynności 
na które poświęcają czas w ciągu dnia. Osoba przy tablicy zapisuje propozycje pozostałych uczestników. Po 
wypisaniu wszystkich pomysłów te propozycje, które są do siebie zbliżone zostają połączone w kategorie – 
uczestnicy również biorą w tym udział, tak aby kategorie dotyczyły wszystkich. 

3.  Ćwiczenie – „bilans czasu”. (Czas trwania ok. 20 minut) 
Prowadzący rozdaje uczniom kartki i  coś do pisania. Przepisują kategorie z  tablicy. Zadanie polega na 
narysowaniu dużego koła i określeniu na nim czasu wyrażonego w godzinach i procentach poświęcanego na 
wypisane czynności. Każdy uczeń określa to indywidualnie, tworząc jakby własny bilans czasu poświęcanego 
na poszczególne czynności w ciągu doby. Ważne jest aby uczestnicy pamiętali, że jedna doba musi się zamknąć 
w 24 godzinach i 100%, można przyjąć w przybliżeniu, że 4% to jedna godzina. Gdy uczestnicy zakończą 
tą część zadania to przechodzą do następnej. Polega ona na określeniu czasu jaki by chcieli przeznaczyć na 
wcześniej wypisane czynności, podobnie jak poprzednio za pomocą miar godzinnych lub procentowych. 

Omówienie: Czy było to trudne zadanie, co powodowało największe trudności? Czy coś wywołało zaskoczenie? 
Czy są duże rozbieżności między stanem aktualnym, a określonym na podstawie preferencji? Skąd się biorą różnice? 
Co zrobić żeby rozbieżności, dało się zniwelować, aby bardziej było tak jak chcemy? Zwrócenie uwagi na tzw. 
pożeracze czasu i możliwość ich eliminacji. 

4.  Mini wykład dotyczący hierarchizacji celów – Zał. 17. Prezentacja planszy. (Czas trwania ok. 10 minut) . 

5.  Ćwiczenie: stawianie celów. (Czas trwania ok. 30 minut) 

Każdy z uczniów wypisuje na kartce zdania, które ma do wykonania w ciągu najbliższego tygodnia. Następnie 
dzieli je według wcześniej podanej klasyfikacji: lewy górny fragment – rzeczy ważne i  pilne; prawy górny 
fragment – rzeczy ważne, mniej pilne; lewy dolny fragment – rzeczy mało ważne i pilne; prawy dolny fragment 
– rzeczy mało ważne i mniej pilne. 

Omówienie – prowadzący pyta chętne osoby, aby opowiedziały o swoich celach: Których jest najwięcej? Których 
najmniej?

Następnie uczniowie wybierają jeden z celów – prowadzący prosi o określenie mniejszych pod – celów, czyli 
czynności, etapów do realizacji, które składają się na wybrany cel. 

Omówienie – chętne osoby przedstawiają na forum swoje pod-cele. Prowadzący zwraca uwagę na to, że duże 
zadania należy rozdzielać na mniejsze części, a te z kolei rozplanować odpowiednio w czasie. 

6.  Podsumowanie zajęć. (Czas trwania ok. 10 minut) 
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Każdy z uczestników stara się podsumować swój udział w zajęciach, co było dla niego ważne, co mniej ważne, 
co przydatne, co mało przydatne. 

Ja na rynku pracy – sposoby efektywnego poszukiwania pracy (uczymy się pisać CV, List Motywacyjny oraz 
przygotowujemy się do rozmowy kwalifikacyjnej) 

Czas trwania: 60 minut

Cele zajęć:

 – poznanie efektywnych sposobów poszukiwania pracy,

 – nauczenie się pisania CV,

 – poznanie standardów pisania Listów Motywacyjnych,

 – przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Przebieg zajęć:

1. Burza mózgów na temat sposobów poszukiwania pracy. Wybranie najbardziej efektywnych sposobów szu-
kania pracy i próba ułożenia ich w hierarchii skuteczności. Krótka dyskusja na dany temat. 

2. Mini wykład na temat standardów pisania CV. Przedstawienie przykładowych wzorów pism. Zaakcento-
wanie na co trzeba uważać podczas pisania CV oraz co powinien zawierać. Rozdanie folderu zawierającego 
przykład listu wraz z wskazówkami potrzebnymi podczas pisania życiorysu. 

3. Mini wykład na temat zasad pisania listów motywacyjnych. Przedstawienie przykładowych listów mo-
tywacyjnych. Wyjaśnienie co powinien zawierać list motywacyjny. Cechy dobrego listu motywacyjnego. 
Rozdanie przykładowych listów motywacyjnych wraz cennymi wskazówkami. 

4. Mini wykład na temat rozmowy kwalifikacyjnej. Świadomy i nieświadomy wpływ na przebieg rozmowy. 
Znaczenie mowy ciała. Przedstawienie pytań, jakich można się spodziewać podczas rozmowy o pracę. Roz-
danie folderów nt. rozmowy kwalifikacyjnej uczestnikom zajęć. 

5. Podsumowanie. Odpowiedzenie na pytania uczestników. Przeglądnięcie informatorów i folderów związa-
nych z karierą. Rozdanie materiałów szkoleniowych. 

Poznajemy nasze zdolności i predyspozycje do wykonywania określonych zawodów

Czas trwania: 60 minut

Cele:

 ¢ Uczeń zna i rozumie rolę zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu,
 ¢ Uczeń rozumie konieczność planowania swojego wykształcenia w celu uzyskania wymarzonego zwodu,
 ¢ Zapoznanie uczniów z rolą aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy jako istotnego czynnika wyboru 

zawodu,



 ¢ Uczeń potrafi określić swoją osobowość zawodową zgodnie z koncepcją Johna Hollanda,
 ¢ Rozbudzanie wyobraźni, pomysłowości na temat swojej przyszłości zawodowej,
 ¢ Uczeń jest przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. 

Przebieg zajęć:

1. Sformułowanie tematu zajęć. 
2. Ćwiczenie 1: Uczniowie dysponując listą cech charakteru/ osobowości proszeni są o wypisanie 5 cech, które 

posiadają lub ktoś inny uważa , że cechy te ich charakteryzują (mogą wypisać również cechy nie znajdujące 
się na liście) . 

3. Miniwykład: Prowadzący podkreśla jak duża jest indywidualność osobowości i cech prezentowanych przez 
uczniów. Dlatego też, powinniśmy szukać pracy zgodnie z naszymi cechami osobowości , co jest niezbędne 
do osiągnięcia satysfakcji zawodowej. Dodatkowym czynnikiem jest także aktualne zapotrzebowanie na 
rynku pracy. Przed podjęciem decyzji o  wyborze zawodu należy sprawdzić informacje dotyczące zawo-
dów przyszłości , tego w  jakich zawodach jest najwięcej bezrobotnych, a w  jakich najmniej. Prowadzą-
cy pyta: • Jak uważacie jakie są zawody przyszłości? • Które zawody według Was znikną z rynku pracy?  
Prowadzący podaje kilka przykładów na podstawie raportu o zawodach www. praca. wm. pl. 

4. Ćwiczenie 2: Predyspozycje i przeciwwskazania do wykonywania zawodów. Uczniowie pracując indywidu-
alnie – wypisują predyspozycje i przeciwwskazania do wykonywania zawodu : policjant, operator koparki, 
fryzjerka, lekarz. Omawiają je wspólnie z prowadzącym. 

Gra: PRZYJĘCIE  
 
Prowadzący: 
„Wyobraź sobie, że udajesz się na przyjęcie. Ludzie zbierają się tam w sześciu grupach. Członkowie każdej 
z grup posiadają określone cechy. Nasza klasa jest salą w której odbywa się przyjęcie – Twoim zadaniem jest 
poruszając się po klasie przeczytać opisy znajdujące się na kartkach i wybierać grupę (stając obok niej) , która 
najbardziej Ci odpowiada, do której chciałbyś instynktownie dołączyć. Następnie wróć do ławki i zapisz 
wybrany symbol na kartce.  
Wyobraź sobie, że osoby te po 15 minutach opuszczają przyjęcie i musisz podejść do kolejnej grupy, w której 
czułbyś się dobrze. Wybierz tę grupę.  
Kiedy ci ludzie także wyjdą – wybierz trzecia grupę”

Prowadzący wyjaśnia krótko koncepcję osobowości zawodowej Johna Hollanda. Omawia sześć dominujących 
typów:  
– typ realistyczny,  
– typ konwencjonalny 
– typ przedsiębiorczy 
– typ badawczy 
– typ artystyczny 
– typ społeczny 
W podsumowaniu ćwiczenia prowadzący podkreśla, że satysfakcja z wykonywanej pracy zależy od stopnia 

 NOTATKI



zbieżności typu osobowości i wybranego zawodu. Dla podjęcia świadomych decyzji zawodowych istotne jest 
posiadanie odpowiedniej wiedzy o sobie samym oraz o wymogach zawodowych. 

załączniki: 
Przyjęcie – ćwiczenie 
 
R – Osoby te cechuje sprawność fizyczna i koordynacja ruchowa. Preferują pracę na świeżym powietrzu 
w kontakcie z naturą. Lubią używać narzędzi i maszyn. Rozwiązują problemy przez działanie.  
 
B – Osoby te cechuje ciekawość. Lubią uczyć się, badać i analizować lub rozwiązywać problemy.  
 
K – Osoby te lubią pracować z danymi. Mają zdolności matematyczne. Są dokładne i uporządkowane. Roz-
wiązują problemy poprzez podążanie za uznanymi zasadami.  
 
A – Osoby te są innowacyjne i maja zdolności artystyczne. Lubią pracować w sytuacjach nie do końca okre-
ślonych. Mogą wówczas używać intuicji i wyobraźni.  
 
P – Osoby te lubią pracować z ludźmi. Chętnie używają swoich umiejętności perswazji i przewodzenia in-
nym w realizowaniu celów organizacyjnych lub ekonomicznych.  
 
S – Osoby te są otwarte na kontakty z ludźmi. Posiadają umiejętności pomagania oraz uczenia innych. Są 
uczuciowe, wspierające, odpowiedzialne i komunikatywne. 

NOTATKI 


