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II. Relacje nauczyciel – uczeƒ

Lp

Stwierdzenie

a

Podstawà relacji nauczyciel – uczeƒ powinno byç racjonalne okreÊlenie
zaistnia∏ej sytuacji i mobilizowanie ucznia do samodzielnego zastanawiania si´ nad problemem.

b

Nauczyciel przez ca∏y czas powinien zapewniaç sobie pe∏nà kontrol´ nad
uczniem w klasie, ale te˝ okazywaç mu sympati´ i zaufanie.

c

Uczniowie powinni mieç du˝o przestrzeni i samodzielnoÊci, a nauczyciele
majà byç ich partnerami.

d

Nauczyciel w relacjach z uczniem powinien byç mentorem pomagajàcym
podejmowaç decyzje i szukaç rozwiàzaƒ, uwzgl´dniajàc autonomi´ ucznia.

e

Nale˝y koncentrowaç si´ przede wszystkim na uczniach, którzy przestrzegajà przyj´tych zasad.

f

Uczeƒ przede wszystkim powinien post´powaç tak, aby odpowiada∏o to
oczekiwaniom nauczyciela, który okazuje szacunek wobec praw uczniów.

g

Mi´dzy uczniem a nauczycielem powinna panowaç wszechstronna
wspó∏praca.

h

Relacje mi´dzy nauczycielem a uczniem powinny byç oparte na wzajemnych oczekiwaniach a nie ˝àdaniach.

pkt

III. Styl komunikowania si´
Lp

Stwierdzenie

a

Najwa˝niejsze w kontakcie z uczniem jest nastawienie na jego s∏uchanie.

b

Otwarta dyskusja z uczniem jest tym sposobem komunikowania si´, który
sprzyja kszta∏towaniu si´ poczucia bezpieczeƒstwa.

c

W rozmowie najpierw nale˝y wys∏uchaç ucznia, a potem zach´caç go do
zaproponowania rozwiàzania.

d

W kontakcie z uczniem nauczyciel powinien okazywaç mu sympati´, ale
wymagaç szacunku do siebie.

e

Nauczyciel powinien jasno komunikowaç uczniom, jakie sà jego oczekiwania i potrzeby oraz swoje nastawienie do ich egzekwowania.

f

W kontakcie z uczniem zamiast oceny, nale˝y wyra˝aç swój poglàd i udzielaç informacji.

g

W kontakcie z uczniem nale˝y byç rzeczowym i staç na stra˝y przyj´tych
zasad.

h

W kontakcie z uczniem nauczyciel powinien pos∏ugiwaç si´ komunikacjà
otwartà, wyra˝aç swoje uczucia, intencje i byç otwarty na komunikaty ucznia.
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Jak ingerowaç w niepo˝àdane zachowania uczniów podczas lekcji?14
I. Ingerencje dyskretne – wywa˝one, niewerbalne reakcje na pierwsze przejawy takich
zachowaƒ. Sà skuteczne przy za∏o˝eniu, ˝e uczniowie i nauczyciel ustalili wczeÊniej
zasady zachowania si´ podczas zaj´ç oraz wiedzà, jaki b´dzie nast´pny krok nauczyciela, jeÊli dyskretna interwencja nie pomo˝e. Poni˝ej zamieszczono kolejne kroki,
jakie podejmuje doros∏y w ramach tej ingerencji:
◗ CzujnoÊç – nauczyciel dyskretnie sprawdza przez ca∏y czas, co dzieje si´ w klasie.
JeÊli zauwa˝y oznaki niepokojàce, wskazujàce na mo˝liwoÊç wystàpienia niepo˝àdanego zachowania, mo˝e szybko zareagowaç. Dla uczniów jest to komunikat, ˝e
nauczyciel na nich uwa˝a.
◗ Upomnienie niewerbalne – nauczyciel bez s∏ów przekazuje uczniowi ˝yczenie, aby
ten zmieni∏ swoje zachowanie (spojrzeniem w oczy, podniesieniem brwi, zatrzymaniem uwagi na podopiecznym). Uczeƒ rozumie to bez s∏ów i stosuje si´ do upomnienia. Reszta klasy nie jest anga˝owana w t´ „rozmow´”, cz´sto nie zauwa˝a nawet,
˝e coÊ si´ wydarzy∏o. Dla upomnianego wychowanka jest to sytuacja komfortowa
– nie wpada w z∏oÊç, nie musi si´ wstydziç itp., ∏atwiej mu wi´c uszanowaç autorytet nauczyciela i zastosowaç si´ do jego sugestii.
◗ Uwaga wybiórcza – nauczyciel daje do zrozumienia uczniowi, ˝e zauwa˝y∏ jego
zachowanie, ale umyÊlnie je ignoruje (taktyczne ignorowanie), aby go nie wzmacniaç.
Zauwa˝a natomiast i docenia przejawy dobrego zachowania.
◗ Polecenia pozytywne – zamiast negatywnych komunikatów nauczyciel wysy∏a
pozytywne sygna∏y. Klasa, zamiast reprymendy, dostaje informacje o tym, jakich
zachowaƒ oczekuje nauczyciel (patrz: tabela 4.).
Tabela 4. Przyk∏ady negatywnych i pozytywnych poleceƒ kierowanych do uczniów
Polecenia negatywne

Polecenia pozytywne

Bàdêcie cicho!

Postarajcie si´ pracowaç w ciszy i skupieniu

Nie mów bez pozwolenia.

JeÊli chcesz coÊ powiedzieç, podnieÊ r´k´

Przestaƒ myÊleç o niebieskich migda∏ach!

Hej, Marku! Jak ci idzie?

II. Ingerencje bezpoÊrednie – stosuje si´, gdy zawiodà dyskretne napomnienia. Muszà
jednak byç wywa˝one, nie wprawiaç uczniów w zak∏opotanie, nie poni˝aç ich. Nale˝à
do nich:
◗ W∏aÊciwe s∏owa – polecenia powinny byç jednoznaczne, krótkie, wyra˝one stanowczo
(w formie komunikatów „ja”). Nale˝y je przekazywaç ze skupionym wyrazem twarzy,
utrzymujàc z uczniem kontakt wzrokowy, np. Robercie, kiedy rozmawiasz g∏oÊno
z Tomkiem, przeszkadzasz mi w prowadzeniu zaj´ç. Ucisz si´, prosz´ i pos∏uchaj
wyk∏adu.
◗ Dzia∏ania rozstrzygajàce – nale˝y reagowaç na niew∏aÊciwe zachowania uczniów
wtedy, gdy ma si´ pewnoÊç, ˝e potrafi si´ doprowadziç swoje dzia∏ania do koƒca
(inaczej nauczyciel traci wiarygodnoÊç).
14

J. Robertson, dz. cyt., s. 137–161.
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◗ Szacunek – uczniów nale˝y traktowaç z szacunkiem (zw∏aszcza gdy gani si´ ich
zachowanie), aby zmniejszyç ryzyko wystàpienia konfliktu. Wybuchy gniewu nauczyciela mogà sprowokowaç podopiecznego do ch´ci odwetu, próby zachowania
twarzy wobec kolegów i w efekcie do nasilenia z∏ego zachowania.
◗ W∏asna odpowiedzialnoÊç – nale˝y zwracaç uwag´ uczniów na odpowiedzialnoÊç,
jakà ponoszà za w∏asne zachowania, pokazywaç im mo˝liwoÊci wyboru (to nauczyciel decyduje, co wydarzy si´ dalej – zmiana zachowania czy zastosowanie sankcji).
◗ Przywracanie normalnych stosunków – po dokonanej ingerencji nale˝y jak najszybciej wróciç do zwyk∏ych stosunków, jakby nic si´ nie wydarzy∏o.
Uwaga
Stopniowanie ingerencji jest niezwykle wa˝ne. Trzeba zawsze zaczynaç od Êrodków dyscyplinujàcych ∏agodnych (ingerencje dyskretne), a dopiero gdy nie skutkujà,
przechodziç przez powa˝niejsze (ingerencje bezpoÊrednie) a˝ do najbardziej inwazyjnych (zastosowanie sankcji).

Niezwykle wa˝ne jest zatem odpowiednie przygotowanie wychowawców. Warto:
◗ uczestniczyç w kursach i warsztatach wychowawczych;
◗ inicjowaç spotkania z pedagogiem szkolnym (na radzie pedagogicznej lub indywidualne
konsultacje);
◗ czytaç literatur´ przedmiotu – z zakresu pedagogiki, wychowania, psychologii;
◗ organizowaç spotkania robocze zespo∏u uczàcego w danej placówce w celu diagnozowania klas i pojedynczych wychowanków oraz opracowania wspólnej strategii post´powania w przypadku trudnych zachowaƒ uczniów;
◗ dzieliç si´ swoimi doÊwiadczeniami i trudnoÊciami wychowawczymi z kolegami, prosiç
ich o rad´ i wsparcie;
◗ dbaç o sta∏y przep∏yw informacji na temat tego, co si´ dzieje w poszczególnych klasach;
◗ wdra˝aç wÊród m∏odzie˝y dzia∏ania profilaktyczne – warsztaty klasowe, spotkania ze
specjalistami z ró˝nych dziedzin, przedstawicielami oÊrodków zajmujàcych si´ przeciwdzia∏aniem uzale˝nieniom, przemocy itp.;
◗ zwi´kszyç zainteresowanie prowadzonymi grupami, wchodziç w bli˝sze kontakty
z podopiecznymi, np. rozmowy na przerwach/po lekcjach, wspólne wyjÊcia do
muzeum/teatru/parku, organizowanie imprez klasowych;
◗ anga˝owaç wychowanków w ró˝norodne formy aktywnoÊci na terenie szko∏y i poza
nià, aby uwra˝liwiç ich na otoczenie i stwarzaç wi´cej okazji do modelowania po˝àdanych postaw.
Wreszcie, pracujàc wychowawczo i dydaktycznie w poszczególnych klasach, nale˝y stale
podkreÊlaç, jak istotna jest wzajemna uwaga i reagowanie na przejawy niskiej kultury
osobistej wszystkich cz∏onków spo∏ecznoÊci. W ten sposób podopieczni uczà si´, ˝e wszyscy
(a nie tylko doroÊli) sà odpowiedzialni za atmosfer´ i przestrzeganie norm w szkole, ˝e
sami mogà przeciwdzia∏aç destrukcyjnym zachowaniom i pomagaç innym kszta∏towaç
postawy prospo∏eczne.
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Przyk∏ady trudnych zachowaƒ uczniów i sposoby
post´powania z nimi
Brak higieny
Uczeƒ o niskiej kulturze osobistej cz´sto jest zaniedbany, co przejawia si´ tym, ˝e:
◗ nie przestrzega zasad higieny;
◗ ma nieporzàdek na ∏awce;
◗ „zapomina” przynosiç zeszyty lub ich w ogóle nie prowadzi (np. ma tylko brudnopis),
nie ma podr´cznika;
◗ nie dba o ksià˝ki i zeszyty w∏asne i cudze (np. wyrywa kartki, rysuje w ksià˝kach kolegów);
◗ Êmieci wokó∏ swojego stanowiska pracy (zostawia papiery, niedojedzone kanapki itp.).
To wszystko sprawia, ˝e jest nieakceptowany i zazwyczaj odrzucany przez grup´ rówieÊniczà oraz nielubiany przez nauczycieli (nikt nie chce siedzieç z nim w jednej ∏awce,
po˝yczaç mu rzeczy, spotykaç si´ po lekcjach). Zdarza si´, ˝e przyjmuje on w klasie rol´
outsidera lub koz∏a ofiarnego. Nie wywiàzuje si´ tak˝e z obowiàzku szkolnego, wi´c jego
wyniki nauczania sà niskie.
èród∏em tych zachowaƒ mogà byç wzorce wyniesione z domu rodzinnego. Sà to bowiem
zachowania, których ma∏e dziecko uczy si´ automatycznie, naÊladujàc doros∏ych. Dom
o niskiej kulturze osobistej, patologiczny, nie dostarcza wzorów zachowaƒ powszechnie
akceptowanych spo∏ecznie. Przyczynà zaniedbania mo˝e byç równie˝ bieda. Dziecko, gdy
idzie do szko∏y, dostrzega swojà innoÊç i mo˝e odczuwaç z tego powodu frustracj´. Mo˝e
si´ tak˝e pojawiç niskie poczucie w∏asnej wartoÊci i w efekcie unikanie kontaktów z innymi.
Wa˝ne
Aby pomóc uczniowi zaniedbanemu, wychowawca powinien:
◗ okazaç mu ˝yczliwoÊç, ale nie litowaç si´ nad nim;
◗ zwracaç jego uwag´ na zwiàzek higieny z poczuciem w∏asnej wartoÊci i nawiàzywaniem kontaktów spo∏ecznych – w sposób delikatny, dyplomatyczny (scenariusz
takiego spotkania z uczniem znajduje si´ w za∏àczniku nr 3);
◗ wzmacniaç jego samoocen´, pomóc mu znaleêç w sobie pozytywne cechy (scenariusz takiego spotkania z uczniem znajduje si´ w za∏àczniku nr 4);
◗ anga˝owaç go w ˝ycie klasy oraz w zadania edukacyjne wymagajàce wspó∏pracy;
◗ zainteresowaç si´ jego Êrodowiskiem rodzinnym (rozmowa z uczniem, pedagogiem, rodzicami w celu dokonania diagnozy i udzielenia pomocy rodzinie);
◗ pokazaç innym cz∏onkom klasy, ˝e cenimy go jako cz∏owieka, tak samo jak pozosta∏ych;
◗ przypominaç uczniowi o obowiàzku szkolnym (noszenie zeszytów, ksià˝ek, odrabianie prac domowych) i zawieraç z nim umowy, które pomogà mu w jego wype∏nianiu.
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