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Szanowni Państwo 
Oddajemy w Państwa ręce ostatni, tegoroczny numer Biuletynu „Wiadomości-Opinie-

Materiały”. Bieżący numer ma charakter refleksyjny, stąd mniej w nim zagadnień praktycznych, 
a więcej przemyśleń, wniosków, a czasem rekomendacji. Głos refleksyjny wynika z obserwacji 
wielu sytuacji edukacyjnych towarzyszących edukatorom w bieżącym roku szkolnym.  

Biuletyn otwiera słowo o dobrostanie każdego z Nas, patrz Nauczyciela. To świetne spojrze-
nie na miejsce każdego z Nas w rzeczywistości dzisiejszej szkoły. „Co mogę, a czego nie”, jak 
radzić sobie z towarzyszącymi emocjami, tak, by praca w szkole była przyjemnością, a nie 
karą. 

Kolejny temat to krajobraz i konieczność jego obserwacji. Obserwacji uczniów, tak, by funk-
cjonowali w nim świadomie i mądrze. Zajęcia w terenie oraz wędrowanie jest potrzebne, bodaj 
bardziej niż najlepszy film, podręcznik czy też wykład. 

Obserwacje i współuczestniczenie w życiu szkoły było bodźcem do zwrócenia uwagi na me-
diacje rówieśnicze i ich niezaprzeczalne walory wychowawczo – profilaktyczne. To wspaniałe 
narzędzie rozwiązywania wielu rówieśniczych problemów z naciskiem na autonomię ucznia 
w myśl idei sprawiedliwości naprawczej. 

Dobre praktyki. A jednak… Obie dotyczą pracy w przedszkolu. Pierwsza jest studium przy-
padku pokazującym istotne czynniki w pracy z dzieckiem z SPE. To autentyczne, emocjonalne 
a jednocześnie bardzo praktyczne i wieloaspektowe podejście do problemu. Natomiast druga 
jest przepisem na adaptację dziecka w przedszkolu. 

Tradycyjnie Biuletyn zamyka rekomendacja książkowa będąca wizualną ucztą dla oka, peł-
ną liryki, mówiącą o wykorzystaniu naszych talentów, myśli i marzeń. 

Dopełnieniem tekstu są prace pani Anny Krause. To urocze, lekkie, ulotne prace wykonane 
suchą pastelą. Łączy je niezwykła delikatność i subtelność autorki wprowadzająca wszystkich 
w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. 

Tegoroczne życzenia są wyjątkowe, bo autorskie, wykorzystujące jedną z prac naszej pani 
Ani.  

Katarzyna Kwaśnik 

Katarzyna Kwaśnik, nauczyciel konsultant, CDN w Pile 

Od Redakcji 
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Słowo „dobrostan” stało się ostatnio modne. Coraz więcej się mówi o jakości życia, o złapaniu rów-
nowagi między pracą a życiem prywatnym, o dobrych relacjach, samoakceptacji, rozwoju osobistym 
i coachingu. Świadomość ludzi w kwestii istoty dbania o siebie jest coraz większa, choć jeszcze niewy-
starczająca. Tak samo jak trzeba dbać o zdrowie fizyczne, warto dbać o swój komfort psychiczny, bo 
jego brak niejednokrotnie staje się przyczyną chorób psychicznych lub (co jest częstsze) psychosoma-
tycznych. 

Tak naprawdę, dobrostan jest związany z poczuciem szczęścia. Wiadomo, że szczęście podlega subiek-
tywnej ocenie, na którą składa się wiele czynników. Czynniki te można zweryfikować w odniesieniu do 
określonych standardów zewnętrznych. Jednak one znowu podlegają subiektywnej ocenie jednostki. 
Możemy zapytać ludzi w różnych miejscach świata o to, czy są  szczęśliwymi i możemy otrzymać skraj-
nie różne opinie, niezależnie w jakich warunkach bytowych żyją i z jakimi problemami się zmagają. 
Zatem satysfakcja z własnego życia jest indywidualną oceną aktualnej sytuacji w odniesieniu do stan-
dardów, jakimi się w danym momencie konkretny człowiek posługuje.  

Powstało wiele teorii dobrostanu psychologicznego. Jedną z nich jest teoria amerykańskiej badaczki, 
prof. Carol Ryff, w jej skład wchodzi 6 wymiarów: 

„1. Cel i sens życia – przekonanie, że życie zmierza do konkretnego i wartościowego celu; poczucie 
sensu w życiu, 

2. Autonomia – poczucie, że żyje się w zgodzie ze swoim światopoglądem i wyznawanymi wartościami, 
niezależnie od opinii innych osób, 

3. Rozwój osobisty – poczucie samorealizacji i rozwoju własnego potencjału, wykorzystywanie wła-
snych talentów oraz zasobów, 

4. Panowanie nad otoczeniem – poczucie osoby, że dobrze sobie radzi z otaczającym ją światem oraz 
ważnymi wydarzeniami, 

5. Pozytywne relacje – poczucie posiadania trwałych i dobrych relacji z ważnymi dla danego człowieka 
osobami, 

6. Samoakceptacja – znajomość własnych mocnych i słabych stron, akceptacja własnych ograniczeń 
i słabości.”1 

Zatem próbując osiągnąć dobrostan, uwzględnić trzeba wiele obszarów, w których jest sporo do zrobie-
nia. Może w tym pomóc praca z narzędziami coachingowymi, udział w coachingu grupowym, czy za-
zwyczaj najskuteczniejszy, bo najbardziej zindywidualizowany sposób – coaching osobisty.  

Praca nad sobą wymaga sporej determinacji. Wiąże się z pogłębianiem samoświadomości w kwestii 
zdania sobie sprawy z rzeczywistej strefy wpływu w naszym życiu. Tylko w strefie swojego wpływu 
możemy działać skutecznie. Zaprzątanie sobie głowy sprawami spoza swojej strefy wpływu nie wnosi 
nic dobrego. Najlepiej przyjąć wobec tych spraw postawę akceptacji, a przystępować do akcji wtedy, 
gdy będzie się chciało mieć na nie wpływ. Obrazowym i popularnym przykładem może być polityka. 
W sytuacji gdy nie jest się bezpośrednio w nią zaangażowanym (nie jestem i nie zamierzam być polity-
kiem, ani osobą związaną z tą sferą), działania będą ograniczały się do udziału w wyborach. Jeśli pra-
gnie się więcej, powinno się rozszerzyć swoją strefę wpływu przystępując do działań np. zacząć udzielać 
się w wiecach wyborczych, protestach, czy promowaniu określonej partii politycznej.  

Innym przykładem, który często zupełnie niepotrzebnie wprawia nas w stan frustracji jest fakt, że nie 
zdajemy sobie sprawy z braku wpływu na inne osoby (na to jakie są, na ich zmianę). Oczekiwanie, że 
mój szef, czy koleżanka z pracy się zmieni, nie ma żadnego sensu. Można natomiast zdecydować, jak 
będę się zachowywać wobec tych osób. Jednym z rozwiązań jest zbudowanie swojej asertywnej posta-
wy, która przy obcowaniu z tymi osobami, da poczucie sprawczości i autonomii.  

Dziś wiele osób jest niezadowolona z polskiego systemu oświaty. Wśród nich są nauczyciele. Atmosfera 
ostatnich szkoleniowych rad pedagogicznych, niczym papierek lakmusowy, pokazuje że „ryba psuje się 
od głowy”. Wiele wartości, którymi kierowała się ta grupa zawodowa, zostało podeptanych przez sys-
tem oraz przez dużą roszczeniowość i brak szacunku rodziców. Tymczasem osobisty system wartości 

Karolina Skotarczak-Dobrzyńska, nauczyciel konsultant, CDN w Pile 

Jak dbać o dobrostan? 

1. Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, Szczęście ma wiele imion, „Coaching”, 4, 2020, s. 18  
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jest fundamentem samoakceptacji, autonomii i sensu życia. Bez spełnienia tych trzech, nawet nie ma 
mowy o dalszym rozwoju. Warto poświęcić czas na refleksje i zrewidowanie swoich życiowych warto-
ści. I od tego zacząć pracę nad swoim dobrostanem. Czy wartości, którymi się aktualnie kieruję będą 
sprzyjać pracy nauczyciela?   

Okazuje się, że szczęście ludzkie można wycenić. 
Postanowiono nawet stworzyć kalkulator, który bę-
dzie wyliczał oszczędności zakładu pracy w kontek-
ście zadbania o szczęście pracowników. I ten kalku-
lator przelicza nam te oszczędności w euro, w rozli-
czeniu na liczbę pracowników. W książce Kamili 
Pępiak-Kowalskiej pt. „Jęczing? Powiedz "dość!" 
i naucz się czerpać z optymizmu” możemy przeczy-
tać: „(…) pracownicy są szczęśliwsi, to są zdrowsi 
(…), co powoduje, że absencja spada o 10%, a to 
niezła oszczędność. Również o 10% zmniejsza się 
rotacja kadr, bo skoro pracownik szczęśliwy, to po 
co ma odchodzić? Okazuje się, że szczęście powiąza-

ne jest także z produktywnością, która wzrasta o 5%.”2 Może brzmi to nieco korporacyjnie, ale czy nie 
warto w tym kontekście spojrzeć na pracę szkoły, na kondycję polskiej oświaty? Zależność jakości pra-
cy placówki  od poczucia dobrostanu jej pracowników jest naprawdę silna.  I moglibyśmy tu „pojęczeć”, 
że znowu w tej sferze o nas nie dbają, ani systemowo, ani być może na poziomie zarządzania szkołą, czy 
placówką. Jednak jęczenie zdecydowanie nie sprzyja dobrostanowi. Skupmy się zatem na tym, co my 
możemy indywidualnie zrobić, bacząc na wspomnianą wcześniej strefę wpływu.  O tym, że zdecydowa-
nie warto zadziałać w kwestii osobistego szczęścia wskazuje cytat z tejże książki: „Szczęście zostało 
zdefiniowane (przyp. red. przez Organizację Action for Hapiness) jako umiejętność, nad którą możemy 
pracować, która jest zmienna, w 50% zależąc od genów, w 10% od okoliczności, ale aż w 40% od tre-
ningu. Action for Happiness wyposaża nas w mnóstwo materiałów źródłowych i wyników badań, które 
wskazują na to, że szczęście jest zaraźliwe, zmniejsza ryzyko ataku serca, pozwala żyć dłużej, motywuje 
i angażuje nasz mózg, zwiększa kreatywność i odporność, prowadzi do sukcesu i zwiększa zdolność 
osiągania celów.”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalej można się zastanowić nad tym, na co mam wpływ w moim systemie edukacji? Jak mogę budować 
swoją autonomię? Jak mogą wyglądać moje lekcje? Jaki mam wpływ na metody i formy pracy? Na ile 

Karty pracy do „Koła Życia” 
(kliknij…) 

2. Pępiak-Kowalska Kamila, Jęczing? Powiedz "dość!" i naucz się czerpać z optymizmu [e-book; format MOBI]. Gliwice : 
Onepress, 2022, doi: B05102295751, Loc 1993.   

3 Tamże, Loc 2012    

https://cdnpila.pl/wp-content/uploads/karta-pracy-biuletyn-2022-4.pdf
https://cdnpila.pl/wp-content/uploads/karta-pracy-biuletyn-2022-4.pdf
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mogę zaakceptować podstawę programową? Jak przeprowadzić lekcje, by się samemu nie męczyć prze-
kazywaną wiedzą? Co jest mi potrzebne do uzyskania satysfakcji z pracy? Jak to osiągnąć? Jak mogę 
współpracować z rodzicami? Jaką postawę przyjąć? Jak ustawić swoje granice? Jak zadbać o dobre rela-
cje? Co mogę zmienić? Co mogę robić inaczej? Jak mogę poczuć się lepiej wśród moich koleżanek 
i kolegów z pracy? Co mogę w tej kwestii zrobić? Z czego warto byłoby zrezygnować?  

Jednym z popularnych narzędzi coachingowych, które służy diagnozie  poziomu satysfakcji klienta 
i jednocześnie określeniu stanu docelowego jest „Koło życia”. W literaturze poświęconej coachingowi 
znajdujemy różne jego wersje, ale zwykle oscylują one wokół takich ośmiu obszarów, jak: rodzina, 
przyjaciele i znajomi, rozwój osobisty, relaks i rozrywka, duchowość i emocje, zdrowie i kondycja fi-
zyczna, życie zawodowe i praca, finanse. Klient określa w każdej sferze swój poziom satysfakcji, przy 
czym „1” oznacza sytuację najgorszą, a „10” najwyższy stan, czyli najlepszy.  

Wypełnione koło stanowi początek do dyskusji na temat, w których obszarach klient chciałby popraco-
wać, by podnieść swoją satysfakcję z życia, czyli zadbać o swój dobrostan. Warto zwrócić uwagę, że 
wcale nie musi być tak, że dobrostan dla klienta musi oznaczać całe koło wypełnione najwyższymi war-
tościami. Może się zdarzyć, że poziom średni w danym obszarze jest dla niego zadowalający. Wszystko 
zależy od jego indywidualnych potrzeb w danym czasie. Z tym narzędziem zaleca się pracować co jakiś 
czas, by zdać sobie sprawę z aktualnej sytuacji i określać, dokąd chcemy dążyć. Pomocna do stworzenia 
dalszych planów działań, prowadzących do osiągnięcia celów, będzie karta pracy do tego narzędzia, 
która powstała w dużej mierze w oparciu o pozycję „Sztuka zadawania pytań w coachingu. Jak opano-
wać najważniejszą umiejętność coacha?” Toniego Stoltzfusa4. Dlatego stanowi ona załącznik do tego 
artykułu.  

Niezwykle silnie zakorzenione są w nas przekonania ograniczające, blokujące zmianę myślenia i działa-
nia. „To nie fakty nas złoszczą, przerażają, uszczęśliwiają czy budzą nadzieję, ale nasze myśli i przeko-
nania na ich temat. (…) Owe schematy terapeuci nazywają po prostu błędami w myśleniu. Są one przy-
czyną powstawania destrukcyjnych przekonań, które z kolei utrudniają nam rozwój i sprawne funkcjo-
nowanie. Mechanizm błędnego myślenia jest czasem tak mocno zakorzeniony w naszym sposobie pa-
trzenia na świat, że niekorzystne myśli o wydarzeniach pojawiają się automatycznie i najczęściej nie 
zdajemy sobie z nich sprawy – łatwiej nam nazwać uczucia, które się po nich pojawiają. Uświadomienie 
sobie zniekształceń we własnym myśleniu zwiększa dystans do przekonań, a co za tym idzie – ułatwia 
konstruktywną reakcję na życiowe zdarzenia.”5 Takimi przekonaniami mogą być pojawiające się myśli 
na różne tematy: „dyrektor się na pewno na to nie zgodzi”, „Kowalski na pewno spisał to zadanie domo-
we”, „mi się tego nie uda zrobić”, „nikt mi na pewno nie pomoże”, „niezadowalające wyniki egzaminu 
moich uczniów pokazują, że jestem złym nauczycielem”. Jedynym sposobem weryfikacji swoich prze-
konań jest ich konfrontacja z rzeczywistością, czyli sprawdzenie, czy tak jest naprawdę: zapytanie dy-
rektora, czy Kowalskiego; spróbowanie zrobienia czegoś, pomimo, że wydaje mi się, że się nie uda; 
zapytanie innych o pomoc; zweryfikowanie myślenia o sobie w oparciu również o inne fakty, bądź roz-
poczęcie innych działań, skoro dotychczasowe nie dają efektów. Zatem mierząc się z kolejnym swoim 
przekonaniem ograniczającym wskazane jest przypomnieć sobie słowa wybitnego amerykańskiego psy-
chiatry Maxiego Clarence’a Maultsbiego Jr: „80% tego, czego się obawiamy, nigdy się nie wydarzy. Na 
8% tego, co się wydarzy, nie będziemy mieli żadnego wpływu. Z pozostałą częścią większość z nas 
potrafi sobie znakomicie poradzić.”6 

Dbanie o dobrostan jest też kwestią przejścia przez zmianę. Ta zmiana dotyczy wyćwiczenia nowych 
nawyków. Codziennie większość działań wykonujemy rutynowo. Przywykliśmy do swoistego status 
quo. Sam wysiłek pogłębienia swojej świadomości, by uczciwie zdefiniować obszary, które nas nie za-
dowalają, jest wyjściem poza swoją strefę komfortu. Dlatego, bo obnaża pola do intensywnej pracy nad 
sobą. Nie każdego na to stać. Niektórzy wolą snuć się pod osłoną destrukcyjnego narzekania, nie dając 
nic od siebie. Są tacy, którzy próbują zawalczyć o poczucie szczęścia, ale się szybko poddają, bądź 
pierwszą porażkę traktują jako sygnał do odwrotu. W takich sytuacjach poleca się pracę w coachingu 
indywidualnym. Pozwoli ona znaleźć motywację do podejmowania proaktywnych działań w dążeniu do 
dobrostanu oraz pomoże wypracować nowe nawyki i nowy otwarty sposób myślenia.  

 

5. Dominika Lebda, Przebuduj myślenie. Jak zmienić przekonania o świecie i samych sobie na takie, które nas chronią, 
wspierają i uszczęśliwiają, „Coaching Extra”, 4, 2018, s. 38-39 
6. Za Zawadka Michał, Chcę być kimś! Czyli jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone, Część 2. 
Wyd. Mind&Dream 2017, s. 214  
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O krajobrazie i zajęciach terenowych … 

Krajobraz, czy to temat do rozważania i przekonywania polskiego nauczyciela, „że warto”? Nie dlatego, 
że mówi o tym podstawa programowa przedmiotu geografia, na każdym etapie kształcenia. W pojęciu 
S. Pawłowskiego krajoznawstwo „jest gałęzią geografii, zajmującą się jednak wyłącznie ziemią ojczystą, 
gałęzią z tego właśnie powodu niezwykle ważną w wychowaniu społeczeństwa”1. Zatem jasno widać 
pozycję krajoznawstwa, jako niezwykle istotnego elementu dydaktyki geografii. Wśród składników kra-
jobrazu można śmiało wymienić wszystkie te, które odnoszą się  zjawisk przyrody jak i człowieka, natu-
ry jak i kultury…” 2 

Krajobraz bywa pojmowany jako środowisko ziemskie, w którym przebywa człowiek. Stąd owo wza-
jemne przenikanie natury czy kultury, ów odwieczny związek ziemi i człowieka — był i jest główną 
domeną geografii3 Takie podejście do pojęcia krajobrazu daje szerokie możliwości nauczycielom geo-
grafii. Poszukiwanie związków ziemi i człowieka w rozumieniu regionalnym, w rozumieniu swojszczy-
zny, będącej na „wyciągnięcie ręki” za drzwiami szkoły. Przecież zajęcia terenowe mogą odbywać się 
na terenie szkoły lub w bliskim jej otoczeniu. To tylko kwestia dobrej woli i odpowiedniego przeorgani-
zowania pracy nauczyciela geografii. 

Dobre poznanie najbliższego uczniowi krajobrazu – swojszczyzny4 mają służyć zajęcia terenowe prowa-
dzone na każdym etapie kształcenia. Zajęcia terenowe są opisane w podstawie programowej geografii. 
Bardzo trafnym wydaje się  określenie „zadekretowania ich obligatoryjności5. Jakie to niesie ze sobą 
konsekwencje. Sprawa wydaje się prosta i jasna. W wyniku przeprowadzonych badań nad tym tematem 
okazuje się, że realizacja zajęć terenowych w szkole nie jest jednoznaczna. Nauczyciele podają szereg 
powodów, dla których ich nie realizują. Są to przeróżne trudności, polegające na zorganizowaniu (w tym 
uzyskaniu pozwoleń od rodziców i dyrekcji szkoły), zaplanowaniu, realizacji tychże zajęć. Wskazują 
także na brak odpowiednich materiałów dydaktycznych, brak wsparcia dyrektorów szkół, niedostatki 
w doskonaleniu. Problem podstawowy wydaje się być jednak ciągle ten sam: konieczność wyjścia ze 
swojej strefy komfortu. To jest bardzo trudne, wymaga zmiany mentalności oraz innego zorganizowania 
zajęć, a nade wszystko „akceptacji i przygotowania ze strony nauczyciela7.  

U podstaw nauczania – uczenia geografii są poznawanie i wyjaśnianie rzeczywistości – Obserwacye na 
żywej naturze sąsiedniej okolicy są najważniejszem środkiem zapoznania się ze zjawiskami geograficz-
nemi; przyroda, wyrzekł Aleksander Humboldt, w każdym kawałku ziemi jest odbiciem całości8. 

Zatem, to bezpośrednie zetknięcie się ucznia z rzeczywistością powinno mieć określony cel, wynikający 
z zapisów podstawy programowej, a nade wszystko z instynktu nauczyciela geografii, wykształconego 
podczas studiów geograficznych, dających dobre podstawy merytoryczne. Trzeba jednak pamiętać, że 
prócz wiedzy i umiejętności kształtuje się postawy uczniów, wyartykułowane w podstawie programowej 
w „Celach kształcenia – wymaganiach ogólnych”. Do kształtowania postaw wymagane są, ogromny takt 
i wiedza nauczyciela geografii z innych dziedzin (historii, literatury, sztuki, socjologii) co stanowi 
o walorach interdyscyplinarnych geografii, jako przedmiotu nauczania, bo …obserwacje krajobrazu to 
zagadki detektywistyczne. To znaki, sygnały, wskazówki, które daje otoczenie. Cała sztuka polega  na 
przewidywaniu i dedukcji9. Rolą nauczyciela jest budzenie ciekawości poznawczej, a geografia wydaje 
się być przedmiotem idealnym do kształtowania tej umiejętności, bo …kierując się jedynie wskazówka-

Słów kilka o krajobrazie, zajęciach terenowych i wędrowaniu 

Katarzyna Kwaśnik, nauczyciel konsultant, CDN w Pile 

1. Stanisław Pawłowski, Geografia jako nauka i przedmiot nauczania, Książnica Atlas, Lwów-Warszawa, 1938 r.   
2. Tamże   

3. Tamże   

4. Tamże   

5. Joanna Angiel, Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat, Zajęcia terenowe – szansa dla szkolnej edukacji geograficznej i wyzwa-
nia dla nauczycieli, Prace i Studia Geograficzne, 2021, t. 66.1, s.7-18    

6. Tamże   

7 Tamże  

8. Wacław Nałkowski, Zarys Geografii Powszechnej (poglądowej), Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa, 1895    

9 T. Gooley, Poradnik wędrowca. Sztuka odczytywania znaków natury, wyd. Otwarte, Kraków, 2017   
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10. Stanisław Pawłowski, Geografia jako nauka i przedmiot nauczania, Książnica Atlas, Lwów-Warszawa, 1938 r.   
11. Tamże   

11 Tamże   

13. Tamże   

14. Tamże     

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia    

16 J. Angiel, A. Hibszer, E. Szkurłat, Zajęcia terenowe-szansa dla szkolnej edukacji geograficznej i wyzwania dla nauczycie-
li, Prace i Studia Geograficzne, 2021   

mi dostarczanymi przez zapachy, cienie, kolory i kształty zmusisz mózg i zmysły do wspólnej pracy 
i rozbudzisz w sobie chęć poznania10. Interdyscyplinarność jako natura badań/analiz krajobrazowych 
nabiera ważnego znaczenia. Słowo „interdyscyplinarność” po złożeniu jego dwóch członów 
(przedrostek inter i przymiotnik dyscyplinarny), otrzymujemy nową jakość „znajdującą się pomiędzy 
dyscyplinami, na wspólnym terenie, którego żadna z poszczególnych dyscyplin sama nie obejmuje, 
a ównocześnie tworzy [się] wspólny obszar badawczy dwóch lub więcej dyscyplin11.  Interdyscyplinar-
ność w badaniach krajobrazu jest przykładem syntezy potrzeb praktycznych aspektów współczesnej 
edukacji, dając szerokie możliwości przygotowania krytycznie myślącego obywatela – analizującego, 
wyciągającego wnioski. 

Zajęcia terenowe, w rozumieniu metod kształcenia zaklasyfikowane, są kwalifikowane bowiem wśród 
metod kształcenia stosowanych w procesie nauczania – uczenia się geografii (wg klasyfikacji W. Oko-
nia 1987 i S. Piskorza) do grupy metod praktycznych (jako ćwiczenia terenowe). Polegają one na naby-
waniu i zastosowaniu umiejętności intelektualnych i technicznych oraz na dochodzeniu do uogólnień 
i stosowaniu ich do konkretnych przypadków. 

Składową zajęć terenowych są również pewne elementy ćwiczeń technicznych, rozumianych jako ćwi-
czenia zwiększające sprawność w posługiwaniu się metodami, technikami i narzędziami stosowanymi 
w naukach geograficznych. M. Lubelska (1983)12 wyróżnia cztery grupy umiejętności technicznych: 
obserwacyjne, obliczeniowo-pomiarowe, obserwacyjno-graficzne, obliczeniowo-graficzne. Każda 
z przytoczonych umiejętności technicznych jest wykorzystywana podczas zajęć terenowych. 

Uczniowie odbywający zajęcia terenowe podczas lekcji geografii posługują się przy tym metodami sa-
modzielnego uczenia się – obserwacja i pomiar. Obserwacja jako metoda kształcenia polega bowiem na 
planowym i świadomym spostrzeganiu przedmiotów, procesów i zjawisk13 Jeżeli obserwacja odbywa 
się w środowisku naturalnym to przybiera postać obserwacji bezpośredniej i właśnie w takiej postaci 
powiązana jest z zajęciami terenowymi. U podstaw metodyki zajęć terenowych sytuuje się samodziel-
ność uczniów w dokonywaniu obserwacji, gdzie rolą nauczyciela jest stworzenie odpowiednich warun-
ków do wykonywania tych czynności. Stąd też, przygotowuje się propozycje kart pracy (wraz ze szcze-
gółowym instruktażem) porządkujących i ukierunkowujących pracę uczniów podczas zajęć terenowych.  

Podczas zajęć terenowych uczniowie dokonują także pomiarów, rozumianych jako czynności pozwala-
jące na określenie ilościowej strony obserwowanych przedmiotów, zjawisk, procesów14. Zatem, zajęcia 
terenowe to także pomiary, będące w wielu przypadkach integralną częścią umiejętności formalnych 
uczniów.  

Podstawa programowa nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej funkcjonuje od 2018 roku jako 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej15, natomiast faktycznie zaczęła obowiązywać wraz z no-
wym rokiem szkolnym 2019/2020. Obecna podstawa programowa jest efektem pracy geografów-
dydaktyków, skupionych wokół Komisji Edukacji Geograficznej PTG. Stanowi ona integralną część 
podstawy programowej geografii szkoły podstawowej. Jest jej spiralnym rozwinięciem, z zachowaniem 
głównych założeń stających u podstawy jej tworzenia. Cele podstawy programowi geografii główny 
ciężar umiejscawiają w zadaniach poznawczych, realizowanych w trzech kontekstach edukacyjnych: 
wiedzy przedmiotowej, kształcenia umiejętności oraz postaw. Przy takim założeniu uznano, że głów-
nym celem geografii jest poznanie własnego kraju i świata jako zintegrowanej całości ze wzajemnie 
powiązanymi procesami przyrodniczymi oraz społeczno-gospodarczymi. Niewątpliwie największą no-
wością obowiązującej podstawy programowej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jest wprowa-
dzenie obligatoryjnych zajęć terenowych. To efekt wielu konsultacji z nauczycielami, doradcami meto-
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dycznymi oraz dydaktykami geografii. 

O „wędrowaniu” 

Zajęcia terenowe to nie spontaniczne wędrówki. To raczej precyzyjnie zaplanowane obserwowanie 
i "mierzenie” przez ucznia jego najbliższej okolicy. By dojść do świadomego „wędrowania”, do którego 
droga jest daleka, trzeba rozpocząć od „przygody” z terenem. 

Zajęcia terenowe to pierwszy krok do rzeczonego „wędrowania”, bo przecież na tych zajęciach uczeń 
zdobywa wiedzę na temat środowiska geograficznego i jego wzajemnych zależności. Uczy się odnaleźć 
te zależności, zmierzyć i opisać. Buduje w ten sposób swój konstrukt wiedzowy na temat otaczającej 
rzeczywistości. 

Do „wędrowania” należy się przygotować. Jak? Zacząć od literatury i zasobnego świata internetowego. 
Proponuję, wszystkim bez wyjątku, a nade wszystko nauczycielom geografii „Poradnik wędrowca. Sztu-
ka odczytywania znaków natury”17 Nie tylko tytuł, ale i zawartość sugerują dużą przydatność geogra-
ficzną oraz interdyscyplinarne podejście do tematu „wędrowania”. Gdy zawiedzie wszechobecna elek-
tronika i aplikacje, to zostają zmysły, cienie, barwy, kształty pobudzające nasz mózg do wzajemnej 
współpracy, otwierając w nas tym samym chęć poznania?18 „Wędrówka” to nauka spostrzegania, to 
śledztwo uczące zrozumienia wzajemnego związku wszystkich jej składników. Według Edwarda 
O. Wilsona konsiliencja to „zbieganie się”  wiedzy, dzięki łączeniu faktów i opartych na nich teorii em-
pirycznych z różnych dziedzin w jedną wspólna teorię wyjaśniającą19. Nauki przyrodnicze to wspaniałe 
pole do realizowania idei konsiliencji. Autorowi publikacji – „Konsiliencja. Jedność wiedzy”, chodzi 
o szersze spojrzenie na problem, o wykroczenie poza nauki przyrodnicze i zespolenie z naukami spo-
łecznymi i humanistycznymi. - „swobodnie poruszając się we wszystkich dyscyplinach wiedzy, uzyska-
my jasny i adekwatny obraz świata”  oraz „poszukiwanie konsiliencji między poszczególnymi dziedzi-
nami wiedzy, a nie studiowanie każdej z nich z osobna”. Zajęcia terenowe to zatem także ćwiczenia 
sztuki  widzenia, spostrzegania budowania nawyku skupienia i mądrej refleksji. Celem jest zwłaszcza 
zobaczenie tego, czego nie widać. Pomocą w rozwoju „sztuki widzenia” otaczającego świata, mogą być 
także odręczne szkice krajobrazu, umiejscowione geograficznie (zgodnie z kierunkami świata). Zajęcia 
terenowe wydają się idealnymi do rozwijania ww. umiejętności. Przewodnik Wędrowca20 omawia 
wszystkie elementy środowiska geograficznego (glebę-grunt, skały, rośliny, niebo, pogodę, gwiazdy, 
Słońce, Księżyc, chmury, zwierzęta…). Autor opowiada o wędrówkach bliskich i dalekich, a łączy je 
wiedza, spostrzegawczość, rozwaga i odpowiedzialność. …moja rada w sprawie bezpiecznej wędrówki 
ogranicza się do jednego zdania: nie bądź durny21. Zatem trzeba się uczyć i to refleksyjnie z dbałością 
o przydatność posiadanej wiedzy i umiejętności.  

Nie bójmy się wybrać z uczniami „w drogę”, przecież krajobraz bywa nie tylko ładny, ale stanowi też 
bogate źródło informacji22, a jego obserwacja to ćwiczenie sztuki widzenia i spostrzegana23. Każde ob-
cowanie z naturalnym środowiskiem, jego obserwacja i kontemplacja to nauka cierpliwości i pokory, to 
kształtowanie nawyku skupienia, tak by umieć zauważyć cechy mniej wyróżniającego się obszaru24.  

 

17. T. Gooley, Poradnik wędrowca. Sztuka odczytywania znaków natury, wyd. Otwarte, Kraków, 2017     

18 Tamże   

19. Edward O. Wilson – Konsiliencja. Jedność wiedzy, wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 2011, s.15.  
20. T. Gooley, Poradnik wędrowca. Sztuka odczytywania znaków natury, wyd. Otwarte, Kraków, 2017    
21. Tamże   

22 Tamże    

23. Tamże   

24. Tamże     



 
 

Str. 8 

B IU LE TY N PI LS KIE J OŚ WI ATY  

Magdalena Gutowska, nauczyciel konsultant, CDN w Pile 

Mediacje rówieśnicze i ich walory wychowawczo-profilaktyczne 

Kształtowanie u uczniów aktywnego podejścia do rozwiązywania sporów tak, aby nie miały one 
negatywnych następstw, należy do ważnych zadań stawianych przed szkołą. Rola szkoły w zakresie 
budowania środowiska wychowawczego, zdolnego do łagodzenia pojawiających się w niej konfliktów, 
jest nie do przecenienia, nade wszystko w obliczu wzrastającej fali agresji i bezradności wychowawczej 
rodziców. 

Coraz częściej wykorzystywaną metodą, w sytuacji konfliktu w środowisku szkolnym jest – oparta 
na idei sprawiedliwości naprawczej – procedura mediacyjna. Idea sprawiedliwości naprawczej 
(sprawiedliwości uczestniczącej) skutkująca minimalizowaniem ryzyka konfliktów, bywa skuteczna do 
tego stopnia, iż pozwala na uniknięcie interwencji sądowej. 

Podstawowym założeniem mediacji rówieśniczych jest przekazanie autonomii w zakresie rozwiązy-
wania sporów samym zainteresowanym, czyli uczniom. To z kolei przyczynia się do poszukiwania 
rozwiązań kreatywnych, skoncentrowanych na meritum, umożliwiających realną zmianę. Obie strony w 
obecności mediatora-rówieśnika, starają się znaleźć rozwiązanie zgodne (choćby w części) z dążeniami 
każdej z nich. Autorskie rozwiązania stron są bardziej akceptowalne, a co za tym idzie, trwałe.  

W konfliktach przemocowych mediacja daje szansę ofierze na ekspresję własnych potrzeb  
i emocji oraz obniżenie lęku po wysłuchaniu sprawcy i zrozumieniu zaistniałej sytuacji przedstawionej 
z jego perspektywy. Ofiara nie schodzi na dalszy plan i przestaje być traktowana przedmiotowo, ma 
możliwość współdecydowania o wymiarze i rodzaju zadośćuczynienia. Sprawca z kolei, oprócz bezpo-
średniej konfrontacji z ofiarą i własnym przewinieniem, ma możliwość doświadczyć wybaczenia 
krzywdy, co ma niebagatelny wpływ na obniżenie ryzyka ponownego uwikłania się w konflikt, nie 
wyklucza go ze społeczności szkolnej, daje szansę pracy nad odwróceniem konsekwencji swoich czy-
nów.  

Długofalowymi skutkami mediacji rówieśniczych są liczne ich konsekwencje w obszarze postaw 
i wartości, budowanie wiedzy na temat przyczyn konfliktów i różnych opcji ich rozwiązywania, rozwi-
janie świadomości prawnej naszych uczniów i, co najważniejsze, mająca ogromny walor profilaktyczny 
zmiana kulturowa, cechująca się stosowaniem zasad wzajemnego szacunku, odpowiedzialnością i świa-
domością konsekwencji własnego postępowania oraz rozwijaniem u dzieci i młodzieży  umiejętności 
twórczego rozwiązywania sporów. 

Aby wszystkie te, niewątpliwie wartościowe i potrzebne skutki mediacji mogły zafunkcjonować 
w szkole, potrzebna jest współpraca środowiskowa wszystkich podmiotów. Budowanie partnerstwa 
i wspólnoty na rzecz promocji idei mediacji rówieśniczych warto rozpocząć od utworzenia Szkolnego 
Klubu Mediacji i przygotować na tę innowację całą placówkę. Zespół specjalistów zaangażowanych we 
wprowadzenie projektu powinien składać się z przeszkolonych w tym zakresie nauczycieli oraz psycho-
loga lub pedagoga szkolnego. Sposób realizacji poszczególnych etapów procesu mediacyjnego w pla-
cówce szkolnej został przedstawiony w Standardach mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i pla-
cówkach oświatowych . Dokument zawiera szczegółowe wytyczne i wskazówki dla zainteresowanych 
wprowadzeniem i prowadzeniem mediacji w szkołach, definiuje poszczególne elementy procesu media-
cyjnego, rekomenduje przebieg przygotowawczy obejmujący wybór kandydatów ma mediatorów ró-
wieśniczych, szkolenia i spotkania informacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Ułatwia opraco-
wanie niezbędnych dokumentów oraz wypracowanie zasad funkcjonowania mediacji w szkole.  

Innym materiałem, opracowanym przez Polskie Towarzystwo Mediacyjne, który może posłużyć 
jako pomoc merytoryczna przy tworzeniu Szkolnych Klubów Mediacji jest Niezbędnik Mediatora – 
rzecz praktyczna, obejmująca treści dotyczące warsztatu mediatora, stosowanych technik, umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach „utknięć mediacyjnych”, wzory protokołów i ugód.  
Kluczowym czynnikiem decydującym o przeprowadzeniu skutecznej mediacji rówieśniczych jest sze-
roka akceptacja tej metody rozwiązywania sporów. Dotychczasowe doświadczenia koordynatorów 
Szkolnych Klubów Mediacyjnych pokazują jak ważne jest nawiązanie bliskiej współpracy z dyrekcją 
i nauczycielami, szkolnymi liderami oraz wpisanie mediacji do dokumentów placówki, tak aby miała 
szansę zafunkcjonować realnie w działaniach wychowawczo-profilaktycznych. Należy pamiętać, że  
kluczowe zasady mediacyjne, czyli dobrowolność, poufność, neutralność, bezstronność czy akceptacja 

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach_0.pdf
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach_0.pdf
https://archiwum-bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/niezbednik-mediatora.pdf
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rozwiązań, niosą ze sobą pewne ograniczenia decydujące o pozytywnym zakończeniu spotkań mediacyj-
nych. Nawet pozytywnie rozpoczęta mediacja rówieśnicza, nie zawsze kończy się sukcesem, daje nato-
miast szansę na wysłuchanie drugiej strony, zrozumienie jej potrzeb i oczekiwań, obniża stres i napięcie 
wynikające z sytuacji konfliktowej. Korzysta na tym cała społeczność szkolna wzmacniając specyficzne 
kompetencje młodych ludzi, które będą przydatne w dalszym, wykraczającym daleko poza okres eduka-
cji formalnej, funkcjonowaniu. 
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Aleksandra Musiał, nauczyciel współorganizujący,  
Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile 

Czynniki istotne w pracy z dzieckiem z SPE  (specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi)  w placówce ogólnodostępnej 

W niniejszym artykule chciałabym wymienić kilka czynników, które moim zdaniem są ważne 
w pracy z dzieckiem z SPE w placówce ogólnodostępnej, w tym przypadku w przedszkolu publicznym. 
Czynniki te opiszę w oparciu o własne doświadczenia pracy z dzieckiem, która sprowokowała mnie do  
refleksji i zmotywowała mnie do rozwoju i pracy nad samą sobą. Praca ta przyniosła mi wiele satysfak-
cji i doświadczenia, które z pewnością będę wykorzystywała w przyszłości.  

Od trzech lat pracuję jako nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny w przedszkolu publicz-
nym. Miniony rok szkolny pozwolił mi spojrzeć na moją pracę z innej perspektywy uwzględniajśc po-
trzeby dziecka i organizację pracy przedszkola publicznego. Każdego dnia starałam się być dla dzieci 
kimś więcej niż nauczycielem. Dokładałam wszelkich starań, aby zapewnić im poczucie bezpieczeń-
stwa, akceptacji, przynależności do grupy. Każde dziecko to dla mnie motywacja i inspiracja do ciągłe-
go rozwoju, do poszukiwania różnych metod pracy. Jednak w minionym roku szkolnym w pracy 
z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi konieczna była również praca nad samą sobą. 
Zachęcam do przeczytania moich refleksji, może będzie ona inspiracją, zachętą do poszukiwania no-
wych rozwiązań. 

Dokumentacja związana z dzieckiem 

Każdy nauczyciel przed rozpoczęciem pracy z dzieckiem ma obowiązek zapoznać się z całą doku-
mentacją dotyczącą dziecka. Jest to niezbędne do wstępnego poznania trudności dziecka. Kolejne etapy 
pracy z dzieckiem weryfikuje już bezpośredni kontakt z nim i wnikliwa obserwacja. To ważne i bardzo 
pomocne w budowaniu relacji z dzieckiem. Jednak dokumentacja, którą czytamy przed rozpoczęciem 
pracy to jedno,  drugie to obecny etap rozwojowy dziecka, a kolejne to rzeczywistość osadzona w rea-
liach pracy w placówce publicznej. Do oceny obecnego poziomu rozwoju dziecka również niezbędna 
jest obserwacja, szczególnie istotna w pierwszych tygodniach pracy z dzieckiem. Dzięki obserwacjom 
i rozmowom z dzieckiem jesteśmy w stanie wiele się o nim dowiedzieć, dobrze je poznać. Dobre po-
znanie dziecka to klucz do efektywnej pracy.  W minionym roku szkolnym ogromną inspiracją dla mnie 
był Szymon*, któremu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostało przyznane ze względu na 
niepełnosprawność ruchową. W momencie wydania orzeczenia Szymon miał 4 lata, w tym roku szkol-
nym miał 7 lat, ponieważ obowiązek podjęcia nauki w szkole został odroczony przez Poradnię Psycho-
logiczno-Pedagogiczną.  Orzeczenie wydawane jest na dany etap edukacyjny więc dysonans między 
tym co przeczytałam w orzeczeniu, a sytuacją zastaną był ogromny. 

Relacje i współpraca z rodzicami 

To dobry moment, aby wspomnieć że bardzo ważna jest relacja z rodzicami dziecka i ich chęć 
współpracy z nami. Wiele zależy w tej kwestii od nas- nauczycieli i od tego, w jaki sposób będziemy 
z nimi rozmawiać. Na początku roku szkolnego warto zapytać o zainteresowania dziecka, o to, co lubi, 
jaka jest jego ulubiona postać z bajki, co mu sprawia przyjemność, jak lubi spędzać wolny czas. Ważną 
kwestią moim zdaniem jest również to, czy rodzice stosują nagrody i kary, jeśli tak to jakie i jak wyglą-
da ich codzienna rutyna. Nie bez znaczenia są również warunki domowe- czy dziecko ma swoje miej-
sce, w którym czuje się bezpiecznie i może się wyciszyć w sytuacji niekomfortowej. Każda informacja 
dotycząca dziecka będzie dla nas na wagę złota w budowaniu relacji z nim. W minionym roku szkol-
nym przekonałam się o tym jak istotna jest również troska o samopoczucie rodzica. Nie zdajemy sobie 
sprawy jak trudna jest ich sytuacja na co dzień, jak często brakuje im sił, czasu dla siebie. Jak trudno 
jest codziennie zmagać się z szarą rzeczywistością. Jak ciężko jest pogodzić wszystkie wizyty u specja-
listów, rehabilitacje, zajęcia dodatkowe z codziennymi obowiązkami. Jak trudno jest słuchać krzyku lub 
płaczu własnego dziecka w sytuacji gdy sobie nie radzi. Na własne oczy widziałam jak pytanie dotyczą-
ce samopoczucia rodzica potrafiło „otworzyć” jego serce  i przełamać bariery. Zachęcam do budowania 
pozytywnych relacji z rodzicem, opartej na szczerości i zaufaniu. To ważne, abyśmy dostrzegali co-
dzienny wysiłek włożony w pracę z dzieckiem, dotyczy to obu stron. Stąd mój apel: Nauczycielu- doce-
niaj rodzica i jego codzienną, ciężką, żmudną pracę. Rodzicu- doceniaj codzienny trud nauczyciela 
włożony w pracę z Twoim dzieckiem. Współpraca to w tym przypadku słowo „klucz”. Myślę, że gdyby 
nie ta współpraca z rodzicami, miniony rok szkolny byłby nie do przetrwania i sukcesy odniesione 
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w pracy z Szymonem nie miałyby miejsca. Po kilku tygodniach pracy z dzieckiem, po wielu rozmowach 
całego zespołu, wnikliwych obserwacjach  pojawiła się wątpliwość czy trudności dziecka wynikają tyl-
ko z jego niepełnosprawności ruchowej. Dzięki zbudowaniu poprawnych relacji z rodzicem możliwa 
była szybka reakcja i pomoc dziecku. Konieczne było pokierowanie rodziców do specjalistów i na bada-
nia w celu dalszej diagnostyki. Pełna diagnostyka była niezbędna do ustalenia dalszej pracy terapeutycz-
nej z dzieckiem. W tym celu konieczne były spotkania z rodzicami, niekiedy godzinne rozmowy, w trak-
cie których nie zabrakło łez. Warto pamiętać, że rodzic potrzebuje naszych wskazówek, porad. Niekiedy 
wystarczy rozmowa, czasami pokierowanie do odpowiednich specjalistów, instytucji, a może nawet 
podyktowania adresu czy numeru telefonu danej osoby/instytucji która może pomóc. To ważne, aby 
w rodzicu dostrzegać naszego sprzymierzeńca, nie wroga. Dzięki dobrej współpracy i otwartości rodzi-
ców udało się zdiagnozować Szymona począwszy od badań genetycznych przeprowadzonych w szpitalu 
dedykowanym jego potrzebom, po pełną diagnozę u neurologa, psychologa i w poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Ponowne zdiagnozowanie chłopca pozwoliło na dobór odpowiednich metod pracy 
z dzieckiem zarówno w przedszkolu jak i na dalszym etapie kształcenia. Orzeczenie wydane na kolejny 
etap edukacyjny potwierdziło nasze podejrzenia (niepełnosprawność sprzężona- niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym i niepełnosprawność ruchowa).  

Wspierająca i pomocna kadra 

Jako kolejny czynnik chciałabym wymienić pomoc i otwartość dyrekcji, a także wsparcie całej kadry 
przedszkola. Na każdym kroku, przy każdym podjętym działaniu czułam wsparcie co dodawało mi przy-
słowiowych skrzydeł. W sytuacjach trudnych również i dla nas-nauczycieli, terapeutów ogromną pomo-
cą były słowa zrozumienia, propozycje różnych rozwiązań, ale także zgody na nasze (często mogło się 
wydawać dziwne) pomysły radzenia sobie. Czułam zaufanie ze strony dyrekcji, rodziców i innych nau-
czycielek, które zawsze z zainteresowaniem pytały czy dane rozwiązania przyniosły efekty, pytały 
o nasze samopoczucie, itp. Myślę, że to ważne, aby czuć wsparcie i akceptację od swoich współpracow-
ników. Taka atmosfera dodaje sił mimo wielu trudnych chwil. Osobiście często korzystałam ze wsparcia 
ze strony dyrekcji i moich koleżanek, nie obawiałam się słów krytyki, zasięgałam opinii, ale także wy-
korzystywałam różne pomysły i propozycje. Zawsze otrzymywałam to, czego w danej chwili potrzebo-
wałam. Czasami po krótkiej rozmowie czułam przypływ sił i pozytywnej energii, a także chęci do dzia-
łania. Jestem bardzo wdzięczna za możliwość pracy w takim zespole. W tym miejscu pragnę podzięko-
wać za każde słowo, gest, spojrzenie, które powodowało, że się nie poddawałam, że nie rezygnowałam. 
Jestem wdzięczna za to, że mogę się realizować i pracować w takim zespole. Taka atmosfera tylko pozy-
tywnie wpływa na rozwój i samopoczucie dzieci, które chętnie przychodzą do przedszkola. 

Zasoby własne nauczyciela 

Kolejnym ważnym aspektem są zasoby własne nauczyciela. Niezbędne w pracy z dzieckiem są we-
dług mnie takie cechy jak m.in.: cierpliwość, empatia, wrażliwość, spostrzegawczość, wytrwałość, opie-
kuńczość, uczynność, kreatywność, otwartość na różne pomysły i rozwiązania, itp. Ważny jest również 
nasz głos, sposób mówienia, szczególnie w sytuacji kiedy dziecko zachowuje się w sposób agresywny 
i nieakceptowany społecznie. Każda z nas w pracy z Szymonem korzystała ze swoich zasobów wła-
snych, co dawało chłopcu szeroki wachlarz wzorców i poczucia bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ 
kiedy czułyśmy, że nie mamy już sił, że sytuacja nas przerosła to zawsze z pomocą przychodziła druga 
osoba. Istotne było, żeby dziecko czuło się ważne i zaopiekowane.  Jesteśmy tylko ludźmi  i czasami 
miewamy gorszy dzień według słów Terencjusza „Nic co ludzkie nie jest mi obce”. Szymon, ale i inne 
dzieci wiedziały, że mogą liczyć na każdą z nas. Moje doświadczenia w minionym roku szkolnym nie-
kiedy doprowadziły do momentów załamania, chwilowego poczucia bezsilności, a czasami nawet do 
załamania wiary we własne możliwości i kwalifikacje. Były momenty, w których zatraciłam wiarę we 
własne zasoby, które do tej pory były pomocne w pracy  z dziećmi. Kolejny raz podkreślę jak ważne są 
osoby pracujące z nami. Ich zainteresowanie, słowa otuchy okazały się nieocenionym wsparciem. Oso-
biście przyznam, że często korzystałam z rad i podpowiedzi moich koleżanek.  

Bazowanie na mocnych stronach dziecka, budowanie poczucia sprawczości i sukcesu 

Następnym czynnikiem, który według mnie jest istotny w pracy z dzieckiem z SPE jest bazowanie na 
jego mocnych stronach. Ważne jest także dostrzeganie postępów, chwalenie indywidualnie, ale również 
na forum grupy. Każdy z nas lubi być chwalony, doceniony i warto o tym pamiętać w pracy z dziećmi. 
Dla każdego dziecka pochwała to ważny aspekt w budowaniu poczucia własnej wartości. Dziecko pra-
gnie być zauważone, pochwalone więc nie szczędźmy dzieciom dobrego słowa. Więcej osiągniemy 
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chwaląc niż krytykując. Bazowanie na mocnych stronach dziecka nie jest możliwe bez dokładnego 
poznania dziecka. W tej kwestii również nieoceniona jest pomoc rodziców/opiekunów prawnych, któ-
rzy mogą nam znacznie ułatwić to zadanie, o czym wspomniałam wcześniej. Dodatkowo pragnę pod-
kreślić jak ważny jest odpowiedni dobór zadań do możliwości dziecka. Pamiętajmy, że każde zadanie, 
podjęty wysiłek powinien kończyć się sukcesem dziecka. Jeżeli jesteśmy na początku drogi do pozna-
nia dziecka, nie znamy jeszcze jego możliwości to warto obniżyć trudność danego zadania, „obniżyć 
poprzeczkę” właśnie po to, aby dziecko każde zadanie, aktywność ukończyło z poczuciem sukcesu. To 
również istotne     w budowaniu jego samooceny, ale także budzi w dziecku chęć do współpracy z nami 
i podejmowaniu wysiłku (każdy z nas chętniej podejmuje nowe działania wiedząc, że poprzednie koń-
czyło się sukcesem). Nie zapominajmy o budowaniu poczucia sprawczości u dziecka. Czasami tak nie-
wiele potrzeba, aby dać dziecku swobodę wyboru, a tym samym możliwość decydowania o sobie. Pa-
trzmy na dziecko z perspektywy tego, jak sami chcemy być traktowani, jak chcemy się czuć w relacji 
z drugim człowiekiem. 

Organizacja przestrzeni 

Od pierwszych dni roku szkolnego zachowanie dziecka uniemożliwiało przeprowadzanie  codzien-
nych zajęć i jakichkolwiek aktywności. Podczas zabawy swobodnej nie było lepiej, a każda zapropono-
wana grupie aktywność kończyła się praktycznie zawsze tym samym.  Dziecko (często już po wejściu 
do sali rano) nie radziło sobie z emocjami i otaczającymi bodźcami, co odreagowywało krzykiem, prze-
kleństwami, ucieczkami, biciem dzieci, a także nas, nauczycieli. Dziecko biło każdego, kto w danym 
momencie był w zasięgu jego ręki. Przeprowadzenie zajęć w naszej grupie (6-latków) było wielkim 
wyzwaniem. Codziennie podejmowałyśmy próby uczestniczenia dziecka w całych zajęciach. Niestety 
na ogół było to możliwe przez 5-10 minut.  Po tym czasie należało organizować chłopcu zajęcia w sys-
temie „jeden na jeden” z nauczycielem, najlepiej w odizolowaniu od grupy, ponieważ tylko taki sposób 
organizacji zajęć był przez niego akceptowany. Szymon był dzieckiem nadwrażliwym słuchowo, podat-
nym na wszelkie bodźce zewnętrzne, miał trudności w podporzadkowaniu się zasadom panującym 
w społeczności przedszkolnej. Zachowanie dziecka było spowodowane jego niezaspokojonymi potrze-
bami, którym w moim odczuciu przedszkole publiczne nie było w stanie sprostać. Liczebność grupy 
(20 dzieci), brak możliwości bycia z nauczycielem na wyłączność przez cały czas, nadmierny hałas – to 
tylko niektóre z czynników determinujących zachowania nieakceptowane społecznie u chłopca. Pozna-
nie przyczyn, które wywoływały takie zachowania było możliwe dzięki wnikliwej obserwacji chłopca 
w różnych sytuacjach, rozmowom z rodzicami i dzieckiem. Kolejnym czynnikiem, który jest istotny 
w pracy z dzieckiem z SPE to organizacja przestrzeni. Warto przemyśleć organizację sali, dekoracji, 
ilość zabawek w pomieszczeniu. Istotne jest znalezienie miejsca/pomieszczenia, w którym dziecko 
może się wyciszyć, pobyć sam na sam  z nauczycielem. Moim zdaniem to priorytet, aby dziecko czuło 
się bezpieczne i uczyło się radzenia sobie ze swoimi emocjami.  

Motywacja, samorozwój i dobrostan psychiczny nauczyciela 

W pracy z dziećmi z SPE ważna jest również chęć i motywacja do poszukiwania nowych metod 
pracy z dzieckiem, poszukiwanie inspiracji, uczestniczenie w szkoleniach, korzystanie z pomocy i po-
mysłów innych nauczycieli i wszystkiego co może być nam przydatne. Jednym słowem uparte, niepo-
hamowane dążenie do osiągnięcia efektów w pracy   z dziećmi. Warto nieustannie poszerzać swój 
warsztat pracy, a także pozyskiwać nowe umiejętności. Uważam, że wskazane jest czerpać pomysły ze 
wszystkiego co tylko te pomysły generuje- szkolenia, ciekawy film, spot reklamowy, a nawet ciekawy 
cytat. Jako nauczyciel jestem otwarta na różne rozwiązania, gotowa do podejmowania wyzwań dla do-
bra dziecka. Nie boję się niestandardowych rozwiązań. Pracuję metodą prób i błędów, obserwuję i wy-
ciągam wnioski. Ponownie odwołam się do minionego roku szkolnego, w którym podjęłam również 
wysiłek związany z moim duchowym rozwojem i moją pracą nad sobą. Włożyłam w to całe moje serce, 
a moja rodzina i przyjaciele zauważyli zmiany w moim zachowaniu i funkcjonowaniu. Korzystałam ze 
wszystkiego co mogło mi pomóc- joga, mindfullness, coaching, mantry, a nawet sposób odżywiania- 
świadomy i dostosowany do mojej choroby, którą również zdiagnozowałam w tym roku szkolnym. 
Nauka samego siebie i informacje zwrotne od otoczenia pozwoliły mi skutecznie pracować nad sobą 
i moim samopoczuciem. Ważnym aspektem w pracy nad sobą, był sposób spędzania wolnego czasu 
i zastanowienie się nad tym jak i kiedy najlepiej wypoczywam. Postawiłam również na samorozwój, ale 
ukierunkowany, przemyślany. Każde moje działanie było związane z myślą o tym, aby móc być wspar-
ciem dla dzieci, które mnie potrzebowały. Uważam, że jeśli nauczyciel nie zadba o swoje dobre samo-
poczucie szybko poczuje wypalenie zawodowe, a tym samym nie będzie w stanie efektywnie pracować 
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z dzieckiem. 

*Na potrzeby artykułu imię dziecka zostało zmienione. 

Anna Krause, To już przeszłość, akwarela, pastel suchy, 2022 
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Gdy 3-letnie dziecko rozpoczyna nowy etap w swoim życiu, przygodę z przedszkolem, każde indywi-
dualnie dostosowuje się do nowych sytuacji. Chcąc, aby przystosowanie dziecka do nowych warunków 
przebiegało w mniej stresujący sposób, chciałabym przedstawić Państwu na podstawie fachowej literatu-
ry i mojej wieloletniej obserwacji kilka rad, które mogą zniwelować ten stresujący czas. Moje doświad-
czenie w pracy z dziećmi 3-letnimi może pomóc rodzicom i dzieciom w tym trudnym dla obu stron 
okresie. 

Adaptacją nazywamy proces przystosowania do zachodzących zmian w życiu. Jedną z nich jest roz-
poczęcie edukacji przedszkolnej. To nowe doświadczenie w życiu małego człowieka, dlatego tak ważne 
jest aby został jak najlepiej do niego przygotowany. 

Adaptacja jest procesem przepełnionym różnorodnymi emocjami, jest to wymagający czas zarówno 
dla rodzica jak i dla dziecka. Proces ten zaczyna się jeszcze przed pierwszym  dniem w przedszkolu.  

W tym czasie zadaniem rodzica jest oswojenie dziecka z myślą o tym, że będzie ono uczęszczało do 
przedszkola. Ważne jest, aby dużo rozmawiać na temat przedszkola, przyszłych pań, koleżanek i kole-
gów z grupy, zabawek czy przedszkolnego placu zabaw. Ciekawym pomysłem podczas przygotowań do 
roku szkolnego może być również zachęcanie dziecka do brania czynnego udziału w przygotowaniach 
np. podczas kupna nowych kapci czy worka. 

Jednak co robić kiedy nadejdzie ten wielki dzień ? Jednym z pomysłów na to jak pomóc zaaklimaty-
zować się dziecku w nowym otoczeniu, jest stopniowe zwiększanie ilości godzin w placówce. Pierwszy 
dzień w przedszkolu będzie stresujący dla dziecka i rodzica. Warto pamiętać, że zachowanie rodzica ma 
ogromny wpływ na emocje, które będą towarzyszyły dziecku. 

Podczas pierwszych dni w przedszkolu u dziecka mogą występować nasilone objawy lęku separacyj-
nego tj. niepokój, smutek, rozdrażnienie; jest to całkowicie normalne zjawisko. Bowiem dziecko, które 
przez trzy lata swojego życia przebywało głównie z mamą musi przyzwyczaić się do nowego otoczenia 
i faktu, że nie będzie widziało rodzica przez kilka godzin. Może się zdarzyć, że dziecko, które załatwiało 
swoje potrzeby fizjologiczne na toaletę w formie protestu zacznie się moczyć. 

Należy jednak pamiętać, że dzieci uczą się poprzez obserwacje dorosłych, dzięki czemu nasze zacho-
wanie i nastawienie ma ogromny wpływ na to jak dziecko przeżyje rozłąkę z rodzicami. Istotne jest rów-
nież, aby nie przedłużać pożegnania z dzieckiem w szatni, nie kłamać dziecka, że mama czy tata idzie na 
zakupy i zaraz wróci. Należy dziecku tłumaczyć, iż rodzice idą do pracy i po pracy przyjdą po swojego 
synka, córeczkę, należy mówić, że po zabawie w przedszkolu dzieci idą do domu , a w przedszkolu zo-
stają zabawki, bo przedszkole jest domem zabawek. 

Najlepiej aby dziecko odprowadzała osoba, z którą jest mniej związana, pożegnanie powinno być 
krótkie. 

Rady: 

- ustal z dzieckiem sposób pożegnania np. buziak czy przytulenie, otrzyj mu łzy, przypomnij kiedy 
przyjdziesz, zapewnij o miłości i poproś, by było dzielne, 

- nie uciekaj bez pożegnania, ale też nie przedłużaj tej chwili, 

- rozmawiaj z dzieckiem na temat przedszkola, nigdy go nie strasz! 

- skorzystaj z dni otwartych w przedszkolu (jeżeli jest organizowane) 

- pozwól dziecku na samodzielność tzn. samodzielne korzystanie z toalety, ubieranie się, mycie zę-
bów i rąk, 

- współpracuj z nauczycielem, on nie chce źle dla twojego dziecka, 

- zaplanuj rytm dnia tak,s aby przypominał ten w przedszkolu, 

- stwarzaj sytuacje, aby dziecko zostawało na jakiś czas pod opieką osób niemieszkających na stałe 
z wami, 

- bądź cierpliwy, 

- nie zaglądaj do sali ani przez okno, ani przez drzwi - jeśli cię zauważy, to może tylko pogorszyć 

Edyta Michniewicz, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, 
Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile 

Adaptacja dziecka w przedszkolu 
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WI A DOM OŚ CI  OPI NI E MA TE RIA ŁY  

sprawę, 

- Zaufaj personelowi przedszkola –   on wie jak zaopiekować się dzieckiem i zrobi to najlepiej jak 
potrafi. Dziecko będzie czuło się bezpieczne, gdy będzie wiedziało, że Państwo nam ufają, 

- w swoim postępowaniu bądź konsekwentny. Jeżeli zdecydujesz i obiecasz dziecku, że przyjdziesz 
np. po obiedzie, to przestrzegaj tego ustalenia. 

Drodzy Rodzice. Obiecujemy, że po chwilach smutku nadejdzie dzień, kiedy dziecko nie będzie 
chciało wyjść z przedszkola. 

Źródła: 

D. Gałęzikiewicz, L. Szabelska „Witamy trzylatki”; 

Dojrzałość przedszkolna dzieci trzyletnich/ pod red. M. Bolechowskiej, Katowice, Uniwersytet Śląski, 
1978; 

Rzadkiewicz M.: Mamo, tato! Idę do przedszkola. Warszawa: WSiP, 2006 

Anna Krause, O poranku, pastel suchy, 2022 
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B IU LE TY N PI LS KIE J OŚ WI ATY  

To książka oszczędna w słowach, bez opisów, zwrotów akcji, a jednak szalenie wartościowa. Nastro-
jowa, delikatna, mądra i wrażliwa, odwołująca się do każdego z NAS, do naszej indywidualnej historii 
o miłości, przyjaźni, wierze w siebie, nadziei, współczuciu, przygodzie, doświadczaniu życia.  

Dopełnieniem są subtelne, pełne lekkości ilustracje towarzyszące drodze bohaterki. 

To książka o wartościach, które my dorośli pragniemy przekazać naszym dzieciom, szanując ich 
wrażliwość, marzenia, emocje. Znajdziemy radość, euforię, łzy, porażki, dowiadując się jednocześnie 
o swoim cudownym wnętrzu. Bohaterka wznosi misterne budowle, przemierza morze, tworzy gwiazdy, 
uwalnia motyle... 

"Może" to wizualna uczta dla oka pełna liryki uświadamiająca że jesteśmy tu, aby wykorzystać swo-
je talenty, myśli, marzenia, dać światu coś niepowtarzalnego. 

Wspaniale komponuje się z nostalgiczną jesienią i nadchodzącym Nowym Rokiem. 

Wydawnictwo Levyz przygotowało darmowe dodatkowe materiały do wykorzystania przy czytaniu 
i pracy z książką.  

Sprawdź (kliknij tutaj…) 

Katarzyna Kwaśnik, nauczyciel konsultant, CDN w Pile 

Kobi Yamada – Może1  

1. Kobi Yamada, Może, Ilustracje: Gabriella Barouch; tłumacz: Anna Kmiecik, Olsztyn, Wydawnictwo Levyz, © 2021.  
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