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ROZDZIAŁ 1.

ŚRODOW ISKO
FIZ YCZ N E
SZ KOŁY

1 . 1 . Wp r ow a d z e n i e
Mówienie o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży rozpoczynamy
nie bez przyczyny od środowiska fizycznego szkoły. Jest to coś, czego
doświadczają nasi uczniowie i uczennice bezpośrednio każdego dnia,
wszystkimi swoimi zmysłami. Wygląd budynku, sposób komunikacji
światła – to wszystko pozostaje nie bez wpływu na ich samopoczucie,
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w korytarzach, wyposażenie, estetyka, dźwięki, zapachy, natężenie

emocje, sposób budowania relacji z rówieśnikami, nauczycielami, wychowawcami i pracownikami szkoły.
Według aktualnych nurtów pedagogicznych środowisko fizyczne
szkoły zaczyna być postrzegane jako „trzeci nauczyciel”, czyli przestrzenne ramy procesów uczenia się, które mogą samodzielnie ułatwiać rozwój dzieci (więcej w: Mau B., The Third Teacher: 79 Ways You
Can Use Design to Transform Teaching and Learning, Abrams Books,
2010). Również według Światowej Organizacji Zdrowia szkoła to ważne
miejsce aktywności i wspierania prozdrowotnych zachowań uczniów
i uczennic, w tym w szczególności miejsce dbania o zdrowie psychiczne,
które w 2015 r. zostało wyróżnione jako jeden z Celów Zrównoważonego
Rozwoju (więcej w: Health in 2015: from MDGs, Millennium Development
Goals to SDGs, Sustainable Development Goals, World Health
Organization, 2015).
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje przy tym szkołę promującą zdrowie jako instytucję, która tworzy zdrowe środowisko
fizyczne, zapewnia programy i usługi wspierające zdrowie fizyczne
i psychiczne personelu, dzieci, ich rodzin i członków społeczności.

Jeśli rozpoczniemy dyskusję nad środowiskiem fizycznym naszej szkoły, możemy
zaprojektować je w taki sposób, że będzie
bardziej wspierające dla wrażliwych dzieci, niezależnie od tego, czy cierpią na zaburzenia koncentracji, nadpobudliwość, lęki,
czy inne zaburzenia zdrowia psychicznego.
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Kluczem do zapewnienia wsparcia uczniom i uczennicom borykającym się z problemami społecznymi i emocjonalnymi jest zapewnienie
poczucia tożsamości i przynależności, bez względu na wielkość szkoły
lub przedział wiekowy. Projektowanie i zmiana środowiska fizycznego
mogą wspierać ten proces. Należy przy tym podkreślić, że pozytywnie przekłada się to nie tylko na uczniów doświadczających zaburzeń
zdrowia psychicznego, ale na całość środowiska uczniowskiego i będzie
dawać pozytywne efekty wychowawcze w stosunku do ogółu dzieci
i młodzieży.

ZDROWIE PSYCHICZNE A POCZUCIE
PRZYNALEŻNOŚCI W PRZESTRZENI
SZKOLNEJ
Program wspierania zdrowia psychicznego „Szkolny System Zdrowia
Psychicznego”, mówiąc o kompleksowym wdrożeniu promocji i profilaktyki zaburzeń zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych,
zwraca szczególną uwagę na kwestię poczucia przynależności (łączności). Jest to stopień, w jakim dzieci i młodzież czują się osobiście akceptowane, szanowane, uwzględniane i wspierane przez innych w środowisku
szkolnym. Poczucie przynależności jest jednym z kluczowych czynników
ochronnych wobec behawioralnych i emocjonalnych problemów dzieci
i młodzieży w praktyce szkolnej, ponieważ wpływa między innymi na
wzrost optymizmu życiowego, poczucie własnej wartości i zmniejszenie
poziomu agresji, a także zachowań autoagresywnych.
W jaki sposób poczucie przynależności może być wspierane przez
Architektów proponują np.:
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środowisko fizyczne szkoły? Przedstawiciele Amerykańskiego Instytutu

→ dzielenie szkoły na samodzielne „dzielnice lub ekosystemy”, oddzielone przestrzennie i oznaczone różnymi kolorami, rysunkami
ściennymi uczniów lub logo charakterystycznym dla danej grupy
uczniów i uczennic;

→ tworzenie przestronnych korytarzy, w których uczniowie mogą się
poruszać i wchodzić w interakcje ze sobą, a także z dorosłymi;

→ tworzenie przestrzeni prywatnych lub półprywatnych, w których
uczniowie mogą szukać porady lub po prostu być sami;

→ umożliwienie uczniom widzenia siebie w swojej szkole, tzn. umieszczanie na ścianach zdjęć uczniów i uczennic z różnych wydarzeń jako
wzorców czy inspiratorów do naśladowania (więcej w: The Design
of Safe, Secure & Welcoming Learning Environments Hosted by the
Committee on Architecture for Education, The American Institute
of Architects, 2019).

PODEJŚCIE OGÓLNOSZKOLNE DO
ZDROWIA PSYCHICZNEGO A PRZESTRZEŃ
Uczniowie i uczennice lepiej rozwijają się w placówkach, w których
silniej angażowana jest cała społeczność lokalna. Jednocześnie kiedy społeczności czują się „partnerami” czy „przyjaciółmi” szkoły, są
znacznie bardziej skłonne do opieki nad nią i jej ochrony. Podobnie
jak bliscy sąsiedzi, są też bardziej skłonni zauważyć, że coś jest nie
tak oraz wspomóc w sytuacjach kryzysowych. Stąd wynika wartość
koncepcji Whole School Approach – nastawionej na angażowanie
całej społeczności szkolnej w tworzenie i realizację programu wychowawczo-profilaktycznego. Istotnymi elementami takiego podejścia są
budowane pozytywne relacje na linii uczniowie – nauczyciele – rodzice
jako podstawy do spójnego, holistycznego działania na rzecz zdrowia
psychicznego.
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W jaki sposób wspierać budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem poprzez środowisko fizyczne szkoły? Według Amerykańskiego
Instytutu Architektów warto zwrócić uwagę np. na:

→ przyjazne wejścia do szkoły z wygodnymi siedzeniami dla osób
przychodzących z zewnątrz (rodziców, dziadków, przedstawicieli
organów prowadzących itp.);

→ zapewnienie rodzinom dostępu do boisk sportowych, placów zabaw,
przestrzeni do organizacji zajęć dla rodziców i całych rodzin;

→ zapewnienie punktów dostępu do internetu rodzinom, które mogą
z nich korzystać do odrabiania zadań domowych, poszukiwania
pracy itp.;

→ dostęp społeczności do terenów zielonych, ogrodów warzywnych
i innych przestrzeni zewnętrznych szkoły. Warto tu również pomyśleć
o współudziale rodzin w dbaniu o te przestrzenie (sadzenie, sprzątanie, pielęgnowanie itp.).

PARTYCYPACJA W PROCESIE TWORZENIA
PRZESTRZENI
Ważnym elementem budowania poczucia łączności jest danie uczniom
możliwości realnego wpływu na funkcjonującą przestrzeń fizyczną szkoły.
Rozwiązania proponowane w naszym przewodniku zachęcają do włączania dzieci i młodzieży, a także ich rodziców, do procesu wprowadzania zmian
i myślenia o przestrzeni fizycznej szkoły. Ten element partycypacyjności stanowi również ważny punkt do uwzględnienia w budowanym
programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz może mieć
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odzwierciedlenie w programie wychowawczym klasy.

ŚR OD OWISKO FIZ YC ZNE
S Z K O ŁY
Przestrzeń należąca do danej placówki oświatowej, na
którą składają się: budynek szkolny wraz ze wszystkimi
pomieszczeniami i przestrzeniami przyległymi (obszary
zielone, boiska), a także ich wyposażenie, sposób zaprojektowania, rozwiązania komunikacyjne, rozwiązania
funkcjonalne oraz estetyczne. W aspekcie wielozmysłowym środowisko fizyczne to wszelkie elementy
doświadczane zmysłami przez osoby wchodzące w interakcję z placówką, czyli: elementy wizualne, dźwiękowe,
dotykowe, smakowe i zapachowe.

1 . 2 . Ś r o d ow i s ko f i z yc z ne
s z ko ł y w b a d a n i a c h

„Kiedyś uważałam, że wszystko w klasie powinno być dostosowane do moich potrzeb,
a uczniowie to goście, którym udzielam łaskawego pozwolenia na wejście do mojego
królestwa. Teraz uważam, że sala lekcyjna należy tak samo do nich, jak i do mnie”
Pernille Ripp, Uczyć (się) z pasją.
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Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2014 r. (Cheryan, 2014) środowisko fizyczne w klasie wyraźnie wpływa na osiągnięcia edukacyjne
uczniów i uczennic, a cechy strukturalne przestrzeni – nieodpowiednie
oświetlenie, hałas, słaba jakość powietrza i niedostateczne ogrzewanie –
mogą utrudniać naukę oraz wpływać negatywnie na zdrowie psychiczne. Co więcej, dekoracje wykorzystywane w przestrzeni każdej klasy (plakaty, zdjęcia, rekwizyty) mogą oddziaływać na zaangażowanie w proces
uczenia się oraz na zwiększenie uważności, jeśli stosowane są z umiarem
i uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań odbiorców.

ZDROWIE PSYCHICZNE A ZIELEŃ
I ŚRODOWISKO NATURALNE
Myśląc o wpływie naszego środowiska klasowego i szkolnego na pracę
wychowawczo-profilaktyczną, warto zastanowić się także, na ile jest
w nim miejsce na zieleń. Ludzi przyciągają natura i elementy przestrzeni
o charakterze ekologicznym (Joye, 2006). Ma to pozytywny wpływ na
wydajność edukacyjną i może zmniejszać poziom stresu. To oznacza,
że włączanie natury do przestrzeni szkolnej i uwzględnianie obszarów
zielonych jako ważnych elementów życia klasowego uczniów będzie
się pozytywnie przekładało na ich poziom pobudzenia, reakcje emocjonalne i motywację do nauki (Tillmann, 2018).

Jak pokazują badania, biorąc pod uwagę znaczenie czasu nauki oraz wpływ
szkoły i klasy na życie poszczególnych
uczniów i uczennic, warto uwzględniać
elementy natury w przestrzeni klasy
i szkoły.

WYCHOWAWCZY WYMIAR PARTYCYPACJI
W ZMIANACH PRZESTRZENNYCH
Dla młodzieży i dzieci udział w projektach, w których mogą planować przestrzenie, przynosi pozytywne skutki w uczeniu się, poczuciu
akceptacji ich potrzeb oraz lepszym samopoczuciu (Driskell, 2002).
Jednocześnie udział uczniów w procesie zmiany jest postrzegany jako
kluczowy aspekt udanego wdrażania rozwiązań promujących zdrowie
(Knöll, 2012).
Rośnie liczba badań, które pokazują, w jaki sposób strategie projektowe mogą łączyć mikroskalę (np. sale lekcyjne, obiekty szkolne i otwartą
przestrzeń) z planowaniem w skali makro (krajobraz uliczny, sąsiedztwo,
systemy mobilności) w celu wspierania zarówno edukacji, jak i nastawienia psychicznego uczniów i uczennic (Deinet, 2015). Ta linia badań
wskazuje na pozytywny wpływ na ogólną aktywność fizyczną dzieci,
czas skupienia i radzenie sobie ze stresem oraz zdolności poznawcze.

CZYNNIKI ŚRODOWISKA FIZYCZNEGO
SZKOŁY
Jedno z podejść omawiających problematykę środowiska fizycznego
szkoły w kontekście zdrowia psychicznego uczniów bierze za punkt wyjścia wielość zmysłów, którymi doświadczamy świata. Wszakże bodźce
sensoryczne są nieodłącznie związane z ludzkim ciałem i przyczyniają
się do naszego postrzegania rzeczywistości. Często występującym
problemem jest to, że rozpatrujemy aspekty przestrzeni szkoły przez
pryzmat zmysłów wizualnych, podczas gdy przestrzeń jest doświadczana poprzez pełne spektrum jakości percepcyjnych (Djimantoro, 2018).
To multisensoryczne podejście, oparte na doświadczaniu wszystkich
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zmysłów w celu oceny percepcji klasy, ma przełożenie na zdrowie psychiczne uczniów i uczennic. Jakość doświadczania przestrzeni szkolnej
powinna być określana przez różne bodźce odbierane przez wszystkie
zmysły: słuch, wzrok, węch, dotyk i smak.

Potrzeby dzieci ze SPE.
W przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi musimy wziąć pod uwagę różne rodzaje bodźców, które wpływają na nastrój, wrażliwość i skupienie,
i spojrzeć przez ten pryzmat na przestrzeń
klasy czy szkoły. Podobnie dzieci z ADHD,
mające trudności z koncentracją, mogą
być niekorzystnie rozpraszane w dużym,
otwartym środowisku szkolnym.
We wstępnym badaniu percepcji w klasie wykazano, że zmysły, odgrywające ważną rolę we wspieraniu działań edukacyjnych, są nadal
zdominowane przez wzrok. Jednak pozostałe zmysły również odgrywają
ważną rolę w tworzeniu dobrego samopoczucia uczniów i uczennic
(Djimantoro, 2018). Badania te wykazały również, że spojrzenie na przelepszego środowiska nauki i wychowania lub dostosowania istniejącej
przestrzeń w sposób bardziej adekwatny do potrzeb odbiorców.
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strzeń poprzez różnorodność zmysłów może pozwolić na opracowanie

Aspekty przestrzeni klasowej w ujęciu wielozmysłowym,
które mogą być uwzględnione w diagnozie sytuacji
wychowawczo-profilaktycznej

Słuch

→ akustyka, natężenie dźwięków
→ hałas
→ dźwięki słyszane na co dzień

Dotyk

→ faktury mebli szkolnych
→ wygoda, miękkość, szorstkość
→ temperatura i wilgotność

Wzrok

→ kolorystyka przestrzeni
→ estetyka
→ wyposażenie klas
→ wielkość szkoły
→ otwarte przestrzenie, zamknięte przestrzenie

Węch

→ jakość powietrza (na zewnątrz i wewnątrz)
→ wentylacja i przepływ powietrza
→ zapachy dochodzące z różnych pomieszczeń
(toalety, klasy, sekretariat) oraz obiektów (np.
basen, sala gimnastyczna)

Smak

→ jakość spożywanych posiłków
→ dostęp do jedzenia w przestrzeni klasy/szkoły
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Drugie podejście do postrzegania przestrzeni szkolnej opiera się na
raporcie Optimal Learning Spaces. Design Implications for Primary
Schools, opracowanym na University of Salford w Manchesterze. Prof.
Peter Barrett i dr Yufan Zhang zaproponowali koncepcję wyróżniającą
trzy wymiary (zasady projektowania) kategoryzujące czynniki wpływające na postrzeganie przestrzeni szkolnej:

→ naturalność: światło, dźwięk, temperatura, jakość powietrza i związki
z naturą;

→ indywidualizacja: własność, elastyczność i zrozumiałość;
→ stymulacja (odpowiedni poziom): złożoność, kolor i faktura.
Naturalność rozumiana jest jako element wynikający z podstawowych, naturalnych potrzeb istot ludzkich – potrzeba dostępu do świeżego
powietrza, światła dziennego itp. Są to te elementy otoczenia, na które
reagujemy w sposób pozytywny odruchowo, uznając je za wspierające
i podtrzymujące życie.
Indywidualizacja bierze pod uwagę, że jednocześnie każdy
z naszych uczniów i uczennic to indywidualność, która niekoniecznie reaguje na te same bodźce z otoczenia w ten sam sposób.
W tym wymiarze sukces opiera się na zapewnieniu naszym dzieciom
pewnego poziomu różnorodności i możliwości wyboru bodźców.
Odpowiedni poziom stymulacji zwraca uwagę na fakt, że chociaż
przestrzeń nie powinna odwracać uwagi od zdolności do skupienia się,
może zapewnić stymulację sensoryczną, która wpływa na doświadcze-
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nie, a tym samym na naukę oraz wychowanie uczniów.

1 . 3 . J a k z d i a g no z ow a ć
ś r o d ow i s ko f i z yc z ne
s z ko ł y
Temat przestrzeni fizycznej szkoły jest czymś, co dotyka każdego
z uczniów, więc każdy z nich będzie na ten temat miał swoje przemyślenia.
Ich spostrzeżenia będą często zaskakujące. Dajmy im okazję do podzielenia się nimi. W ten sposób wspieramy poczucie własnej wartości i łączność
z naszą placówką.
Diagnoza środowiska fizycznego szkoły na potrzeby programu
wychowawczo-profilaktycznego może stanowić wyzwanie, a jednocześnie być szansą wyjścia do rozmowy o wszelkich potrzebach
i zagrożeniach zdrowia psychicznego uczniów i uczennic. Warto też
myśleć o ewaluacji tej dziedziny jako o okazji do równoczesnej pracy
wychowawczo-profilaktycznej z naszymi dziećmi i młodzieżą poprzez uczestnictwo w procesie analizowania wyzwań i poszukiwania
rozwiązań.
Badanie powinno odpowiedzieć nam na pytania:

→ jakie czynniki chroniące zdrowie psychiczne uczniów, które powinniśmy wspierać i rozwijać, występują w naszej przestrzeni fizycznej?

→ jakie czynniki zagrażające zdrowiu psychicznemu uczniów, które
powinniśmy zniwelować lub usunąć, występują w naszej przestrzeni
fizycznej?

→ jakie są potrzeby zdrowia psychicznego naszych uczniów, które moglibyśmy zaspokoić poprzez działania wychowawczo-profilaktyczne
w przestrzeni fizycznej szkoły i klasy?
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DIAGNOZA WIELOASPEKTOWA
Pierwszym rodzajem badania jest wieloaspektowa diagnoza przestrzeni
fizycznej, połączona z uważnością na spostrzeżenia różnych członków
społeczności szkolnej. Koncentrując się na potrzebach uczniów i uczennic poszukujemy przestrzeni, które są wspierające, oraz tych, które są
zagrażające różnym aspektom zdrowia psychicznego uczniów.

DIAGNOZA PROWADZONA WŚRÓD
UCZNIÓW I UCZENNIC

Krok 1.

Spacer połączony z obserwacją. Zadaniem uczniów jest zrobienie zdjęć różnych miejsc (ważnych dla nich/w których spędzają dużo czasu) w szkole i w klasie oraz wskazanie przestrzeni
w kategoriach:
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→ relaks,
→ aktywność fizyczna,
→ moje ulubione miejsce,
→ nauka,
→ czas z innymi,
→ nielubiane miejsce.

KATEGORIA

OPIS
WYJAŚNIAJĄCY
DLA UCZNIÓW

Relaksujące

Czuję się tu
zrelaksowany/
zrelaksowana.
Mogę odpocząć
i nie martwić się
niczym.

PROPONOWANY ASPEKT
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
(CZYNNIK WSPIERAJĄCY
LUB CZYNNIK RYZYKA)*

Dbanie o swoje potrzeby
Rozwijanie uważności
Wyciszenie i koncentracja
Budowanie relacji z samym sobą

Aktywność fizyczna
Budowanie relacji z rówieśnikami
Miejsce
dobre do
aktywności
fizycznej,
zabawy

Rozładowywanie emocji
Mogę się tu
pobawić aktywnie,
pograć lub
poćwiczyć.

Rozwijanie dyscypliny,
umiejętności trzymania się zasad
Kontakt z naturą
Rozwój emocjonalny przez
doświadczanie
Rozwijanie samodzielności

Moje
ulubione
miejsce

Bardzo lubię to
miejsce.
Czuję się tu
bezpiecznie
i wygodnie.

Dbanie o swoje potrzeby
Budowanie poczucia
bezpieczeństwa
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Dobre
miejsce do
nauki

Dobre
miejsce do
spędzania
czasu
z innymi

Dobrze i wygodnie
mi się tu uczy,
odrabia prace
domowe,
przygotowuje
projekty.

Tu mogę

Rozwijanie samodzielności
Budowanie poczucia sprawczości
Budowanie relacji z rówieśnikami

Budowanie relacji z rówieśnikami

porozmawiać
z kolegami
i koleżankami. Tu
czuję się częścią
klasy.

Poczucie łączności z klasą/szkołą
Rozwój empatii
Poczucie przynależności do grupy

Obniżenie poczucia
bezpieczeństwa
Nielubiane
miejsce

Źle się tu czuję.
Boję się tego
miejsca.
Unikam tego
miejsca.

Rozwijanie lęku
Podwyższenie poziomu stresu
Naruszenie poczucia łączności
z klasą
Rozwijanie lub pogłębianie
traumatycznych wspomnień

*W zależności od szczegółowych odpowiedzi uczniów mogą się tu pojawić
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inne czynniki nieuwzględnione w tabeli.

Alternatywnie, w przypadku niemożności wykorzystania smartfonów
lub aparatów do przeprowadzenia diagnozy, uczniowie mogą odbyć
spacer po szkole i wynotować wybrane miejsca (na karcie pracy).

Krok 2.

Opracowanie kolaży. Uczniowie podsumowują wyniki spaceru
w formie kolaży, plakatów. Proszeni są także o przedstawienie
(napisanie lub narysowanie), co dla nich jest szczególnie ważne
w przestrzeni szkolnej/klasowej (co lubią) oraz czego potrzebują (czego
im brakuje).
Wykonując analizę wykonanych prac, należy zwrócić uwagę
na częstotliwość pojawiania się konkretnego miejsca, zarówno
w kontekście pozytywnym (budującym zdrowie psychiczne uczniów
i uczennic), jak i negatywnym. Drugim elementem branym pod uwagę
w analizie powinny być oczekiwania uczniów i uczennic oraz potrzeby
wyrażane wobec przestrzeni fizycznej. W zależności od rodzaju miejsca
oraz jego wpływu na zdrowie psychiczne uczniów, można w rekomendacjach do programu wychowawczo-profilaktycznego zaproponować
np.:

→ wspólną pracę uczniów nad zmianą przestrzeni uważanej za niebezpieczną (wspólne projektowanie zmiany i jej wdrażanie) – rozwijane postawy i kompetencje: postawa prospołeczna, kompetencje
kluczowe we współpracy w grupie, umiejętności kreatywnego
rozwiązywania problemów, budowanie poczucia własnej wartości
poprzez samodzielną pracę na rzecz innych, poczucie łączności ze
szkołą i środowiskiem rówieśniczym;

→ zajęcia dotyczące radzenia sobie z agresją, rozwiązywania sytuacji
trudnych, w przypadku wskazywania miejsc jako niebezpiecznych ze
względu na przemoc fizyczną i/bądź psychiczną – rozwijanie postawy radzenia sobie z agresją własną i cudzą, rozwijanie kompetencji
komunikacyjnych;
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→ stworzenie przestrzeni pozwalającej na odpoczynek, wyciszenie się,
w połączeniu z warsztatami z uważności i koncentracji.

DIAGNOZA WEDŁUG TRZECH WYMIARÓW
PRZESTRZENI
Biorąc pod uwagę holistyczne podejście do przestrzeni nauczania
przez pryzmat jej trzech wymiarów, możemy przygotować badanie,
które pozwoli nam poznać poziom doświadczania przestrzeni przez
uczniów i uczennice. Na tej podstawie będzie możliwe zaplanowanie
spójnych działań wychowawczo-profilaktycznych uwzględniających
aspekt środowiska fizycznego szkoły.

DIAGNOZA PROWADZONA WŚRÓD
NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW
I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH ORAZ
KADRY NIEPEDAGOGICZNEJ

Krok 1.

Wypełnienie kwestionariusza (opracowanie własne na podstawie
badań P. Barrett, Y. Zhang, 2015) przez możliwie jak największą liczbę
osób zatrudnionych w szkole oraz przeprowadzenie analizy ilościowej
wyników.

są wspierane?
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→ Które wymiary przestrzeni uzyskały najwięcej punktów?
→ Które wymiary przestrzeni uzyskały najmniej punktów?
→ Jakie aspekty zdrowia psychicznego mogą być zagrożone, a jakie

Krok 2.

Wywiad grupowy przeprowadzony w gronie 5–8 osób. Do jego przeprowadzenia potrzebny będzie plan szkoły z zaznaczonymi wszystkimi
salami, a także widokiem na tereny zielone i obszary zewnętrzne placówki. Uczestnicy wywiadu proszeni są o oznaczenie (np. kolorowymi
kropkami) miejsc na mapie według zaproponowanego schematu:

Sposób oznaczenia
Wymiar
przestrzeni

Parametr przestrzeni

Wysoka
jakość

Niska
jakość

Światło
Dźwięk
Naturalność

Temperatura
Jakość powietrza
Związek z naturą
Poczucie własności

Indywidualizacja

Elastyczność
i niezależność
Zrozumiałość

Stymulacja

Kolory
Faktury

DIAGNOZA WIELOZMYSŁOWA
Kolejnym rodzajem badania przestrzeni szkoły, który możemy zastosować, jest koncentracja na różnych formach wielozmysłowego
doświadczania przestrzeni.
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DIAGNOZA PROWADZONA WŚRÓD
UCZNIÓW, UCZENNIC, NAUCZYCIELI
I RODZICÓW
Uczniowie, we współpracy z nauczycielami i rodzicami, przygotowują
makietę wybranych przestrzeni szkolnych, np. swojej klasy, boiska
szkolnego, korytarza itp. Starają się przy tym odwzorować jak najwięcej
elementów występujących w tych przestrzeniach. Warto, by uwzględnili
także bodźce węchowe czy dźwiękowe.
Po wykonaniu makiety omawiają z diagnozującym, jak widzą i odczuwają stworzoną przez siebie przestrzeń:

→ Jakie dźwięki tutaj słyszysz najczęściej? Czy są one dla Ciebie pozytywne czy negatywne?

→ Czego oczekujesz od dźwięku w klasie?
→ Co widzisz tutaj najczęściej? Czy jest to dla Ciebie pozytywne, czy
negatywne?

→ Czego oczekujesz, że się wydarzy w tej przestrzeni?
→ Jaki zapach można zidentyfikować w tej przestrzeni? Pozytywny
czy negatywny?

→ Czy jest Ci tu zimno, czy ciepło?
→ Jak się tutaj czujesz?
Kolejnym etapem jest wspólne opracowanie proponowanych zmian
(oczekiwań), które przyczyniłyby się do lepszego doświadczania przestrzeni fizycznej.

→ wizualne,
→ dźwiękowe,
→ dotykowe,
→ węchowe,
→ ew. smakowe.
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Podział wyników doświadczania na:

edukacja

R EDA K TO R PR OWA DZ ĄC Y:
PR O F. T E R E S A G I Z A
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ROZDZIAŁ 2.
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ORGA N IZ ACJA
K SZTA ŁCEN I A ,
W YCHOWA N I A ,
PROFIL A KT Y K I
I OPIEK I
WSPIER A JĄCA
Z DROW IE
PSYCHICZ N E
M ŁODYCH OSÓB

2 . 1 . Wp r ow a d z e n i e
Całość organizacji procesu kształcenia, wychowania i profilaktyki
w placówce oświatowej w dużej mierze opiera się na założeniu, że
decydującą rolę w tym procesie w warunkach szkolnych odgrywa
nauczyciel. Jednocześnie to od decyzji na szczeblu zarządczym
zależy, czy działania te będą celne i możliwie najbardziej efektywne.
Nauczyciel jest pierwszy „na linii frontu”, ma możliwość najwcześniej rozpoznać trudności czy mocne strony ucznia oraz najskuteczniej udzielać pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia psychicznego,
ponieważ działa w naturalnych warunkach, w których funkcjonuje
dziecko. Warunki te są jednak ustalane poprzez planowanie organizacji
kształcenia na różnych poziomach hierarchii szkolnej. To oznacza, że
różne podmioty wpływają na ostateczny efekt podejmowanych działań. Muszą one więc być organizowane w taki sposób, aby zachować
spójność i podlegać wspólnej idée fixe.
W tym rozdziale zwracamy w szczególności uwagę na takie płaszczyzny działań wychowawczo-profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych jak:

→ proces poznawania uczniów/wychowanków oraz ich potrzeb;
→ wspieranie każdego w rozwijaniu jego osobistego potencjału;
→ budowanie dobrych relacji;
→ tworzenie przyjaznego klimatu klasy/grupy;
→ koordynacja i integracja pracy wychowawczej dotyczącej całej
klasy z działaniami wobec uczniów doświadczających trudności
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dotyczących zdrowia psychicznego i/lub przejawiających szczególne
zdolności (Leśniewska, 2011);

→ superwizja koleżeńska/zewnętrzna pracy wychowawczo-profilaktycznej;
→ organizacja koalicji wsparcia zdrowia psychicznego.
Jednocześnie przyjrzymy się obszarom organizacji kształcenia, które
wpływają na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, takie jak:

→ sposoby organizacji lekcji;
→ kwestie prac domowych;
→ zasady oceniania i sposób podejścia do ocen;
→ promowanie kreatywności i innowacyjności w procesie kształcenia;
→ zintegrowane podejście do nauki, pozytywnego rozwoju i profilaktyki.
PR O CE S O PIEKUŃ C ZO -W YC H OWAWC Z Y
To ogół wzajemnych oddziaływań między opiekunem-wychowawcą a podopiecznym-wychowankiem,
które występują w określonej formie opieki nad dzieckiem. Oznacza ciąg następujących po sobie zmian
w osobowości, które powstają pod wpływem zaspokajanych potrzeb, wzajemnie się warunkują i są adekwatne do kolejnych etapów rozwoju samodzielności
i niezależności życiowej podopiecznego-wychowanka.
W procesie tym urzeczywistniają się zarówno opieka, jak
i wychowanie, czyli następuje zaspokajanie potrzeb
podopiecznego-wychowanka oraz jego rozwój
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i kształtowanie osobowości (Górnicka, 2015).

OCENIANIE
MOTYWACJA
ORGANIZACJA LEKCJI

POZNAWANIE „DOSTRZEGANIE” UCZNIÓW
RELACJE
SUPERWIZJA
KOALICJA NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
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KLIMAT

PRACE DOMOWE

2 .2 . Badania
Poniżej przyglądamy się wybranym aspektom kształcenia, które, według badań, istotnie wpływają na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży,
oraz kwestiom związanym z efektywnością podejmowanych działań
wychowawczo-profilaktycznych. Jest to istotny punkt wyjścia dla
czynników chroniących i czynników ryzyka oraz podstawa rozwiązań
proponowanych w dalszej części rozdziału.

Przyczyny niewystarczającej efektywności programów profilaktyczno-wychowawczych (wg badań):
• uchwalane programy i działania fragmentarycznie odpowiadają na potrzeby
uczniów, ponieważ często przybierają
formę jednorazowych akcji niemających
kontynuacji;
• realizatorami działań profilaktyczno-wychowawczych są często osoby z zewnątrz, niepowiązane ze szkołą;

• nauczyciele zorientowani są przede
wszystkim na realizację programów nauczania swoich przedmiotów, nie widzą
możliwości czasowych i organizacyjnych
podjęcia się realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych w trakcie zajęć;
• działania i programy są bardzo często
pozbawione wsparcia i zaangażowania
ze strony władz szkolnych, nieskoordynowane z innymi działaniami szkoły, niewystarczająco monitorowane
i ewaluowane.
(źródło: Ostaszewski, 2014, za: Greenberg i wsp., 2003; Jones, Bouffard, 2012).

PRACE DOMOWE
Z analiz Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że polscy nauczyciele
są mocno przywiązani do wykorzystania prac domowych w organizacji
kształcenia. Polskie nastolatki na naukę jedynie dwóch przedmiotów
(język polski i matematyka) przeznaczają tygodniowo więcej czasu
niż wynosi średnia w krajach OECD dla pracy domowej ze wszystkich
przedmiotów, czyli 4 godziny i 30 minut.
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Analiza ponad 200 czynników mających
wpływ na efektywność uczenia się wskazuje na niewielkie znaczenie pracy domowej i jednocześnie podkreśla pozytywny
wpływ własnej aktywności uczniów, która sprzyja braniu odpowiedzialności za
proces uczenia się. Praca domowa powinna
być świadomym i mającym sens dla ucznia
działaniem, które nie przenosi ciężaru procesu uczenia się na środowisko rodzinne
i nie ogranicza możliwości rozwoju dzieci.
prof. Małgorzata Żytko

Nie ma ujednoliconych poglądów wśród badaczy na temat pozaszkolnych (w szczególności psychospołecznych) skutków pracy domowej.
Warto zwrócić uwagę, że zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ
pracy domowej zależy od tego, jak jest ona zbudowana i zaplanowana.
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To oznacza, że „praca domowa pracy domowej nierówna”.

ASPEKTY POZYTYWNE

Praca domowa może
pomóc rozwinąć mocne
strony charakteru, takie
jak poczucie odpowiedzialności, samoregulacja, wytrwałość, pracowitość i zdolność do
opóźniania gratyfikacja
(Zimmerman, Kitsantas,
2005).

Praca domowa może
pomóc uczniom
ćwiczyć i doskonalić umiejętności
zarządzania czasem
(Pomerantz et al.,
2006; Zimmerman,
Kitsantas, 2005).

Praca domowa może
poprawić samopoczucie
psychiczne uczniów, np.
poprzez zwiększenie
ich pewności siebie,
poczucia własnej wartości i skuteczności
(Pomerantz et al., 2006;
Zimmerman, Kitsantas,
2005).

Praca domowa daje
uczniom okazję do
ćwiczenia przeciwstawiania się rozproszeniu i pokusom
zewnętrznym (Cook,
2000; Pool et al.,
2000).
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ASPEKTY NEGATYWNE
Praca domowa może
szkodzić samopoczuciu
uczniów, ponieważ często
wyrażają stres związany
z emocjonalnym przemęczeniem zadaniami, niepokój, frustrację, depresję
i inne zaburzenia nastroju
(Berger, 2007).

Praca domowa osłabia
motywację uczniów
i skutkuje negatywnym
nastawieniem do
nauczycieli, szkół lub
przedmiotów, zwłaszcza gdy nauczyciele
zadają zbyt dużo pracy
domowej lub gdy jest
ona stosowana jako
kara (Wallis, 2006).

Praca domowa może
zwiększać zmęczenie
fizyczne, jest odpowiedzialna za problemy
zdrowotne (choroby
cywilizacyjne), takie jak
otyłość, a nawet prowadzi
do problemów moralnych
i/lub behawioralnych,
takich jak oszukiwanie
(Berger, 2007).

Zadania domowe
kojarzone są z czymś
nudnym, uciążliwym,
nieprzyjemnym,
mało interesującym,
rutyną, stratą czasu.
Negatywne emocje
sprawiają, że są wykonywane niechętnie lub
z emocjonalnym oporem. Zabijają naturalną
ciekawość poznawczą,
wywołują postawę
bierności, nie uczą odpowiedzialności, często
utrwalają zależność
od pomocy rodziców
i niewiarę we własne
siły (Würffel, 2018).

Typowe błędy w zadawaniu prac
domowych
• Zadawanie zadań domowych „za karę” –
buduje u uczniów przekonanie, że zadania
domowe nie pełnią funkcji edukacyjnej.
• Zadawanie za dużej ilości zadań (nierealistyczne oczekiwania wobec uczniów).
• Zadawanie prac domowych w pośpiechu,
pod koniec lekcji; niestaranne, niejasne
instrukcje.
• Niesprawdzanie i nieomawianie zadań –
prowadzi do przekonania, że ważne jest
zrobienie zadania bez względu na to jak
się je zrobi.
• Brak informacji zwrotnej nauczyciela.
• Zadawanie wszystkim uczniom takich
samych prac (inne potrzeby słabszych
i najlepszych uczniów).
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JA K P OWINN Y W YGL Ą DAĆ PR ACE D OMOWE
ZDANIEM UCZNIÓW I UCZENNIC
JAK JEST?

→ wiele nieciekawych projektów
→ uczniowie są zbyt łatwo szufladkowani
→ wszyscy oceniani są tak samo
→ grupy są duże i niedopasowane
→ zadawanych jest dużo krótkich zadań
JAK POWINNO BYĆ?

→ wybór i wolność sposobu pracy (grupowo lub
indywidualnie)

→ lepsza organizacja pracy zespołowej
→ mniej liczne grupy
→ indywidualne ocenianie
→ nieszufladkowanie uczniów
→ częstsze sięganie po metodę projektu
→ zadania z interesujących przedmiotów (zwłaszcza w liceach i technikach)

DLACZEGO TAK NIE JEST?
→ brak zrozumienia wśród dorosłych
→ stereotypowe patrzenie na uczniów
→ brak zaufania
→ nauczyciel podejmuje decyzje
w projekcie
→ za dużo materiału, który jest za
szybko przerabiany
→ zadania są niedostosowane do
uczniów
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→ dostosowanie zadań do uczniów

CO ZROBIĆ?

→ uczniowie powinni wybierać grupy
→ zadania wykonywane i grupowo, i indywidualnie, tworzenie mniejszych grup projektowych

→ praca grupowa potrzebna także na lekcji
→ uczniowie decydujący o tym, jak wygląda
efekt pracy zespołowej

→ krótkie zadania nie powinny być oceniane
→ wykorzystać zaległości jako tematy projektów
→ skupić się na czymś ważnym dla uczniów, np.
obszarach zgodnych z profilem klasy
(źródło: Piątek et al., 2019).

Badania dostarczają mocnych dowodów na to, że jeśli prace domowe są właściwie stosowane, wpływają korzystnie na dobrostan
psychiczny uczniów i uczennic. Aby upewnić się, że praca domowa jest odpowiednia, nauczyciele powinni postępować zgodnie
z następującymi wytycznymi:

→ Najefektywniejsze są zadania domowe, które stanowią kontynuację
lekcji, mają jasno określony cel, są na odpowiednim poziomie, stymulują samodzielną pracę ucznia i są potem z nim omawiane.

→ Zadawaj celowe prace domowe. Uzasadnione cele pracy domowej
obejmują wprowadzanie nowych treści, ćwiczenie umiejętności
lub procesu, które uczniowie mogą wykonywać samodzielnie, ale
nie płynnie; opracowywanie informacji, które zostały omówione
na zajęciach w celu pogłębienia wiedzy uczniów oraz zapewnienie
uczniom możliwości zgłębiania ich własnych zainteresowań.

→ Zaprojektuj pracę domową, aby zmaksymalizować szanse, że uczniowie ją ukończą. Upewnij się, że praca domowa jest na odpowiednim
poziomie trudności. Uczniowie powinni być w stanie samodzielnie wykonywać zadania domowe ze stosunkowo wysokimi
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wskaźnikami sukcesu, ale nadal powinni uważać zadania za
wystarczająco trudne, aby były interesujące.

→ Zaangażuj rodziców w odpowiedni sposób bez wymagania od nich,
aby byli nauczycielami lub nadzorowali odrabianie zadań domowych
przez uczniów. Uważnie monitoruj liczbę zadawanych prac domowych, aby poziom był odpowiedni do wieku uczniów i by prace nie
zajmowały zbyt wiele czasu na inne zajęcia domowe czy odpoczynek.

OCENIANIE
Jak wykazuje badaczka Denise Pope z Uniwersytetu Stanforda, przesadne kładzenie nacisku na oceny, wyniki testów i automatyczne
odpowiedzi prowadzi do wysokich poziomów stresu u części dzieci
i młodzieży oraz marginalizacji mocnych stron wielu innych (Pope, 2015).

„Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci dobrze
sobie radziły w szkole i opanowały pewne
umiejętności i treści, ale nasze skupienie się
na osiągnięciach w nauce spowodowało,
że przestaliśmy zwracać uwagę na inne
elementy udanego życia – umiejętność bycia niezależnymi, zdolnymi do adaptacji,
etycznymi i zaangażowanymi krytycznymi
myślicielami”.

Inne amerykańskie badania wykazały, że młodzież ucząca się
w szkołach osiągających wysokie wyniki może odczuwać znacznie
wyższy poziom lęku, depresji. Częściej pojawiają się takie problemy, jak:
nadużywanie substancji odurzających i zachowania przestępcze (co
najmniej dwa do trzech razy więcej niż średnia krajowa) (Luthar, 2020).
Gdy poczucie własnej wartości dziecka zależy od tego, jaką ocenę
otrzyma, może to prowadzić do niepokoju i depresji. Lęk może wynikać z obaw o nadążanie za rówieśnikami lub ich przyćmiewanie,
podczas gdy depresja może być spowodowana niepowodzeniem.
Oceny nie zwiększają motywacji do nauki. Zamiast tego podwyższają niepokój. Biorąc pod uwagę, że oceny, nieprawidłowo stosowane, mogą zniweczyć podstawowe potrzeby psychologiczne
i motywację akademicką, instytucje powinny ponownie ocenić, kiedy
i w jakich programach oceny mogą być odpowiednie lub konieczne
(Chamberlin et al., 2018).

WSPIERANIE ROZWOJU
PSYCHOSPOŁECZNEGO UCZNIÓW
I UCZENNIC
Badania wykazują, że skutecznym środkiem wdrażania zdrowia psychicznego w ujęciu organizacyjnym szkoły jest wdrożenie do praktyki
szkolnej koncepcji edukacji wspierającej rozwój psychospołeczny
uczniów SEL (social and emotional learning). Koncepcja ta opiera się
na integracji zadań szkoły we wszystkich jej obszarach (kształcenia,
wychowania, profilaktyki i opieki). Metaanaliza badań amerykańskich
wykazała, że uczniowie, którzy uczestniczą w programach uczenia się
społecznego i emocjonalnego (SEL), nie tylko prezentują zwiększone
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umiejętności i postawy społeczne i emocjonalne, ale także osiągają
lepsze wyniki w nauce (Durlak, 2011).
Organizacyjne uwarunkowania realizacji koncepcji edukacji i profilaktyki pozytywnej:

→ Planowanie działań w ramach programów wychowawczo-profilaktycznych w oparciu o diagnozę potrzeb ucznia, diagnozę środowiskowych czynników chroniących i czynników ryzyka.

→ Określanie celów działania zgodnych z celami profilaktyki uniwersalnej adresowanej do wszystkich, niezależnie od nasilenia zachowań
ryzykownych i zagrożeń spowodowanych zewnętrznymi czynnikami
ryzyka.

→ Budowanie wspierającej współpracy pedagogicznej w ramach funkcjonowania wewnętrznego placówki.

→ Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w ramach
wszystkich organizacyjnych form działania szkoły (lekcje przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy i zajęcia poza placówką).

→ Określanie zasad współpracy ze środowiskiem według partnerskiego
modelu współpracy.
Badacze wskazują na zasadnicze czynniki warunkujące efektywność partnerskiego współdziałania (Dorczak, 2005). Wśród nich
znaczące są:

→ umiejętności komunikacyjne (negocjacyjne) partnerów;
→ określanie wzajemnych kompetencji i zasad delegowania zadań;
→ zapewnienie niezbędnych środków materialnych do realizacji wspólnych działań;

→ znajomość możliwości i ograniczeń partnerów współpracy;
→ ustalenie zasad monitorowania realizacji zadań, ewaluacji rezultatów
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współpracy.

Ewaluacja prowadzonych programów wychowawczo-profilaktycznych służy nie tylko poprawianiu ich jakości, ale jednocześnie, dzięki
wymiernym wskaźnikom osiąganych rezultatów, utrwala pozytywne
postawy nauczycieli wobec zmian i innowacji. Jest to niezmiernie
istotny czynnik motywacyjny zwłaszcza w sytuacjach ograniczeń i przeszkód organizacyjnych i systemowych.
Daniel Goleman, analizując programy kształcenia emocjonalno-społecznego, wskazuje na dwie uzupełniające się metody ich ewaluacji:
za pomocą oceny zachowań przez bezstronnych obserwatorów oraz
poprzez analizę obiektywnych mierników (takich jak: liczba bójek, zawieszeń w prawach ucznia czy uzyskiwanych ocen) (Goleman, 2007).
Z badań wynika, że prowadzone programy społecznego i emocjonalnego uczenia się (kształcenie umiejętności emocjonalno-społecznych)
przynoszą wymierne korzyści w odniesieniu do zachowań uczniów
w szkole i poza nią, a także w zwiększeniu zdolności uczniów do uczenia
się.

Efekty prowadzenia programów kształcenia
umiejętności emocjonalno-społecznych (wg
badań):
• samoświadomość emocjonalna (lepsze rozpoznawanie emocji, rozpoznawanie różnicy
między uczuciami a działaniami);
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• panowanie nad emocjami (lepsze znoszenie
frustracji, panowanie nad złością, lepsze
radzenie sobie ze stresem, mniejszy niepokój w relacjach z innymi, mniejsze poczucie
osamotnienia, mniej agresywne i autodestrukcyjne zachowanie);
• produktywne wykorzystanie emocji (większa zdolność koncentrowania się na zadaniu, większa samokontrola, lepsze wyniki
w testach osiągnięć szkolnych);
• empatia – odczytywanie emocji (lepsza zdolność słuchania innych, lepsza zdolność
patrzenia z punktu widzenia drugiej osoby,
lepsza wrażliwość na uczucia innych);
• stosunki z innymi osobami (większa zdolność analizowania i rozumienia natury
stosunków międzyludzkich, lepsze rozwiązywanie konfliktów i wyjaśnianie nieporozumień, większa pewność siebie, większa
chęć współdziałania i pomagania innym).

(źródło: Goleman, 2007).

2 . 3 . D i a g no z ow a n i e
Prowadząc diagnozę organizacji kształcenia i wychowania warto
skorzystać z niestandardowych narzędzi, stosując metody partycypacji społecznej wszystkich członków społeczności szkolnej.
Dwa pierwsze narzędzia diagnostyczne proponowane poniżej
wykorzystują umiejętność empatyzacji u osoby badanej z sytuacją
drugiej osoby. Mają pozwolić osobom przygotowującym program
wychowawczo-profilaktyczny do postawienia się w sytuacji swoich
uczniów i uczennic oraz ich rodziców, aby pełniej zaplanować organizację kształcenia i wychowania, nastawiając się na potrzeby i często
wcześniej niewyrażone wyzwania zdrowia psychicznego.

NARZĘDZIE 1. PERSONY
Persona to profil modelowego typu ucznia/
uczennicy/rodzica. Profil ten opisuje potrzeby,
oczekiwania i preferencje oraz pomaga lepiej dostosować program wychowawczo-profilaktyczny
do specyfiki różnych interesariuszy w placówce.
Do podstawowych elementów każdej typowej,
opisywanej persony należą: imię, nazwisko, wiek,
wykonywany zawód, pochodzenie, role społeczne, zdjęcie, rysunek,
może być wyklejony portret, sytuacja rodzinna. W przypadku tworzenia
persony na użytek szkolny możemy ten zakres zmodyfikować i dopasować do naszych potrzeb. Najistotniejszą kwestią jest „wczucie się”
w sytuację przedstawianej osoby. Można tego dokonać, opisując
personę w pierwszej osobie. Bardzo ważne, aby nie wykorzystywać
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stereotypów, ale myśleć z jak największym współczuciem i empatią
o wybranej osobie.
Persony uczniów i uczennic oraz rodziców możemy stworzyć
na warsztacie z całą radą pedagogiczną. W grupach 4–5-osobowych uczestnicy warsztatu diagnostycznego tworzą persony, które
mają odzwierciedlać różne grupy uczniów i rodziców. Nie chodzi
o opisywanie konkretnego dziecka, tylko o wyłuszczenie potrzeb, wykorzystując metaforyczną postać. W ten sposób możemy potem zastanawiać się, na ile stworzony program wychowawczo-profilaktyczny trafia
do naszych uczniów i uczennic oraz czy jest rzeczywiście efektywny.

Instrukcja
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Krok 1.
Pomyśl o kilku swoich uczniach, uczennicach, wybierz te osoby, które mogą stworzyć dobry przykład „typowego ucznia/typowej uczennicy” (albo przynajmniej jeden
z tych typów). Wybierz jej/jemu imię, wypełnij najważniejsze aspekty tej osoby.
Uzupełnij lewą część schematu.

Krok 2.
Pomyśl o tym, jakie wartości dominują
w Twojej szkole, środowisku lokalnym.
Zastanów się nad tym, jakie są kluczowe
kompetencje psychospołeczne ucznia
i uczennicy, które powinny zostać rozwinięte w procesie wychowawczo-profilaktycznym. Uzupełnij prawą część schematu.

Krok 3.
Biorąc powyższe pod uwagę, przemyśl,
jak wygląda aktualny plan wychowawczy
Twojej klasy/program wychowawczo-profilaktyczny Twojej szkoły. Uzupełnij dolną
część schematu.
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KARTA PRACY: PERSONA
IMIĘ:

WIEK /KL A SA :
S Y T UAC JA R O DZ I N N A :

Z A I N T ER E S OWA N I A :
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S P O S Ó B S PĘDZ A N I A C Z A S U W S Z KO L E
I PO SZKOLE:

NARZĘDZIE 2. MAPA EMPATII
Mapa empatii może być wykorzystywana samodzielnie do diagnozowania potrzeb uczniów i uczennic w kontekście organizacji kształcenia,
wychowania i opieki albo jako narzędzie uzupełniające do opracowanej
persony.

KARTA PRACY: MAPA EMPATII RODZICA

____________________

co
mówi?
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

czego
oczekuje od
swojego dziecka?
____________________

czego
oczekuje
od szkoły?
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

co myśli?

potencjalne problemy:
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NARZĘDZIE 3.
WORLD CAFÉ
Metoda o charakterze warsztatowym, pozwalająca na wymianę informacji i pomysłów oraz określenie potrzeb i oczekiwań wszystkich
zaangażowanych stron. Polega na jednoczesnej rozmowie o kilku
aspektach danej kwestii (przypisanych do osobnych stolików) przez
uczestników podzielonych na grupy. Dzięki zmianom stolików
(w konkretnych interwałach czasowych) uczestnicy mogą omówić
wszystkie tematy, które zostały poddane pod dyskusję. Na dużych
kartkach (np. flipchartowych) wypisywane są uwagi, propozycje
i spostrzeżenia uczestników warsztatu. Po spotkaniu do wszystkich wysyłane jest podsumowanie wraz z informacją, które uwagi i propozycje
zostały przyjęte i włączone do programu wychowawczo-profilaktycznego, a które nie i dlaczego.
Narzędzie to można wykorzystywać w pracy zarówno z gronem
pedagogicznym, jak i z rodzicami oraz uczniami i uczennicami. Daje
możliwość dostrzeżenia różnych perspektyw omawianych kwestii,
a także pozwala na lepsze zinternalizowanie proponowanych później
rozwiązań na podstawie przedstawionych potrzeb (uczestnicy spotkania
mają poczucie, że realnie wpływają na dokumenty, które ich dotyczą).

Uczestnik spotkania w formie world café
ma wyjść z niego z taką myślą: „Aktywnie
uczestniczę w życiu szkoły. Mój głos został
wyartykułowany i usłyszany. Mógł zostać
uwzględniony, ale również odrzucony
wraz z uzasadnieniem”.

NARZĘDZIE 4.
RYBI SZKIELET
Ciekawą formą diagnostyczną może
być warsztat diagnostyczno-rozwojowy
z uczniami, którego celem jest ocena
sytuacji dydaktycznych i wychowawczych – potrzeb, trudności i zasad
wspomagania. Wśród rekomendowanych metod diagnostycznych
i aktywizujących uczniów w czasie takiego warsztatu znajduje się „rybi
szkielet”.
Nazwa tego narzędzia pochodzi od formy graficznej przypominającej szkielet ryby. Metodę tę wykorzystujemy, aby określić problemy
w danym zakresie i poszukiwać przyczyn różnych sytuacji. Na tablicy
nauczyciel umieszcza schemat rybiego szkieletu z głównymi ośćmi,
dzieci ustalają w grupach główne czynniki stanowiące przyczyny konkretnych, wybranych wcześniej problemów. Wypisują te czynniki na
planszę.
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KARTA PRACY

R EDA K TO R PR OWA DZ ĄC Y:
D R A G ATA T R Z C I Ń S K A
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ROZDZIAŁ 3.
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BE Z PIEC Z E ŃST WO
PSYCH IC Z N E
I E MOCJONA L N E
W ODN IE SIE N I U
DO Z DROW I A
PSYCH IC Z N EG O
DZ IECI
I M ŁODZ IE Ż Y

3 . 1 . Wp r ow a d z e n i e
Kiedy dziecko czuje się zagrożone przez swoje otoczenie i boi się
odrzucenia, wyśmiewania bądź dokuczania, pojawiają się emocje (np.
lęk, złość), które skłaniają do walki lub ucieczki – podobnie jak dzieje
się w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego. W takich
sytuacjach nasz umysł koncentruje się na samoobronie, a ciekawość
(niezbędna w procesie nauki) spada na dalszy plan.
Bezpieczeństwo psychiczne to termin wprowadzony przez
Williama Kahna (Kahn, 1990) – dotyczy ono takiego środowiska, w którym uczestnicy mają możliwość wypowiadania
i angażowania się bez obaw przed negatywnymi konsekwencjami
(np. ośmieszeniem). Bezpieczeństwo emocjonalne dotyczy dodatkowo
możliwości otwartego wyrażania swoich emocji. Pierwotnie badania i obserwacje na temat bezpieczeństwa psychicznego dotyczyły
działania zespołów w firmach, jednakże społeczny charakter szkoły
sprawia, że problemy te są istotne także w przypadku interakcji uczniów
i nauczycieli. Bezpieczeństwo psychiczne to podzielanie przez członków zespołu przekonania, że społeczność ta jest bezpieczna i można
w niej podejmować ryzyko interpersonalne (np. mieć zdanie inne niż
większość) oraz pewność, że zespół nie zawstydzi, nie odrzuci ani nie
ukarze kogoś za zabranie głosu.
Uczniowie, często nieświadomie, zadają sobie pytania: „Czy należę
do tego zespołu?”, „Czy jestem tu mile widziany?”, „Czy mam podobne
doświadczenia i wartości jak moi koledzy z klasy?”. Jeśli uczeń ma być
aktywny i zaangażowany, musi czuć, że jego odpowiedź na powyższe
pytania brzmi „tak”.
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Uczniowie, którzy nie czują, że są wśród
sojuszników, nie będą skłonni do zadawania pytań czy uczenia się na błędach.

Akceptacja społeczna jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka.
W klasie każdy ruch i zachowanie ucznia są obserwowane i oceniane
przez jego kolegów i koleżanki. To sprawia, że z pozoru prosta czynność,
jaką jest podniesienie ręki podczas lekcji i powiedzenie „nie rozumiem”,
bywa aktem wielkiej odwagi. Przyznając się publicznie, że czegoś nie
wiesz, ryzykujesz ośmieszeniem się, wyszydzeniem czy dokuczaniem.
Podobnie dzieje się w gronie pedagogicznym – nauczyciele wzajemnie obserwują się i oceniają. Jeśli nie mają poczucia bezpieczeństwa
psychicznego, nie odważą się zwrócić uwagi swoim kolegom, nie
przyznają się do błędu (i być może nie wyciągną z niego wniosków!),
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nie będą mieli odwagi zgłaszać nowych pomysłów.

3 . 2 . B a d a n i a n au kowe n a
temat bezpieczeńst wa
p s yc h i c z ne g o
i e m o c j o n a l ne g o d z i e c i
i młodzież y
Bezpieczne psychicznie i emocjonalnie środowisko szkolne to takie,
w którym uczniowie i nauczyciele mogą swobodnie zadawać pytania
i być dociekliwi oraz swobodnie dzielić się pomysłami bez strachu
przed karą lub zawstydzeniem. Jednocześnie nie boją się wyrażać
swoich emocji. Tworzy to szkołę, w której uczniowie ufają sobie
wzajemnie oraz ufają nauczycielom.
Bezpieczeństwo emocjonalne i psychiczne uczniów jest jednym z najważniejszych warunków skutecznego procesu edukacji.
Wpływa ono nie tylko na osiągnięcia edukacyjne uczniów, ale przede
wszystkim wiąże się z dobrostanem psychospołecznym i zdrowiem
psychicznym dzieci (Fedotenko, Maliy, 2013). W przeciwieństwie do
bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwo psychiczne dotyczy
klimatu szkoły i czynników, które pozwalają uczniom postrzegać
szkołę jako miejsce, gdzie nie doświadczą krzywd emocjonalnych
i psychicznych. Mają na to wpływ zarówno bezpieczeństwo fizyczne
(np. brak agresji ze strony rówieśników), ale także na obawy dotyczące
np. wyśmiewania czy zawstydzania.
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Badania psychologiczne dowiodły, że ludzie mogą rozwijać się tylko w środowisku
o określonych parametrach, z których
jednym z najważniejszych jest bezpieczeństwo (Baeva, 2002).

Jest ono podstawową potrzebą człowieka i odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu zdrowia psychicznego i rozwoju dzieci. Nina V. Bordovskaia
i Irina A. Baeva (2015) wykazały także, że poziom bezpieczeństwa psychicznego uczniów jest pozytywnie skorelowany z ich dobrostanem,
a w szczególności z komfortem emocjonalnym, pewnością siebie oraz
wyższym poziomem aktywności poznawczej. W innych badaniach
(Kulikova, Maliy, 2017) pokazano dodatkowo, że im wyższy jest poziom
bezpieczeństwa psychicznego w środowisku szkolnym, tym niższy
poziom lęku uczestników procesu edukacyjnego. Pokazuje to, jak duże
znaczenie dla zdrowia psychicznego może mieć bezpieczeństwo psychiczne uczniów.
Badacze wskazują, że kiedy dzieci nie czują się bezpiecznie
w szkolnym środowisku, może to mieć wpływ na ich wyniki w nauce oraz obniżenie chęci do nauki (Ratner et al., 2006; Rigby, 2007).
W środowisku, w którym są zapewnione bezpieczeństwo psychiczne
i emocjonalne, uczniowie, zamiast skupiać się na własnym lęku, mogą
skoncentrować się na nauce. W takim środowisku dyskomfort, który
nieuchronnie towarzyszy nowym doświadczeniom, nie przeszkadza
2010). Niestety, wiele osób żyje w rodzinach (Cummings et al., 2012) albo
uczy się w szkołach (Holley, Steiner, 2005), których nie postrzegają jako
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w nauce, ponieważ to nie na nim skupiają się uczniowie (English, Stengel,

bezpieczne psychicznie. Funkcjonowanie w takim kontekście może
ograniczyć chęć jednostki do angażowania się w nowe doświadczenia,
a przez to hamować jej rozwój. Badania Amy Edmondson (1999) pokazują, że jeśli nauczyciele są w stanie zapewnić bezpieczeństwo psychiczne
uczniom, dzieci przestawiają się z zastanawiania się nad tym, co o nich
pomyślą inni, na zachowania związane z uczeniem się: zadawanie pytań,
popełnianie błędów, przyjmowanie informacji zwrotnych, itp.
Jednocześnie badania pokazują, że jedynie 75% uczniów ma gotowość psychiczną i emocjonalną do pełnego uczestniczenia w lekcjach.
Pozostałe 25% to uczniowie, którzy z różnych względów nie mogą
aktywnie uczestniczyć w nauce, m.in. z powodów różnych dysfunkcji,
zaległości, kłótni rodziców, nieprzespanej nocy, sporu z koleżanką, itp.
(Nerwińska, 2012).
Kulikowa ze współpracownikami (2017) wskazują, jakie są główne
wskaźniki świadczące o bezpieczeństwie psychicznym uczniów:

→ Uczniowie nie boją się nauczycieli, współpracują z nimi.
→ Dzieci zadają pytania nauczycielom i innym uczniom.
→ Uczniowie wyrażają autonomiczne i niezależne od innych opinie.
→ Dobre relacje uczniów z rówieśnikami.
→ Zadowolenie z warunków panujących w szkole.
→ Niski poziom lęku, frustracji i stresu.
→ Pozytywne odczucia związane ze szkołą (np. nauczycielami, dyrekcją,
itp.).
Jednocześnie Tatiana Kulikowa (2012) zauważa, że bezpieczne psychologicznie środowisko nie ogranicza się do relacji z innymi (nauczycielami, uczniami), ale także jest związane
z przestrzenią fizyczną, jaką oferuje szkoła, czyli z tym, czy lokal szkoły
jest bezpieczny (pod względem fizycznym) dla uczniów i zaplanowany
w taki sposób, aby uczniowie mogli w nim rozwijać swój potencjał.
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W swoich badaniach Tatiana Kulikowa i Dmitrij Maliy (2017) analizowali, jakie cechy nauczycieli sprzyjają budowaniu bezpieczeństwa
psychicznego uczniów.

Okazało się, że znaczącą rolę odgrywają
tu pewne cechy osobowościowe – przede
wszystkim stabilność emocjonalna, zdolność do refleksji, orientacja humanistyczna, kreatywność, empatia i tolerancja.

Metaanaliza badań wykonana przez M. Lance’a Fraziera i współpracowników (Frazier et al., 2017) pokazała, że poczucie bezpieczeństwa
psychicznego jest silnie związane z tym, jak ludzie dzielą się informacjami, oraz z uczeniem się – w środowisku bezpiecznym psychologicznie
ludzie dyskutują o swoich błędach, dzielą się informacjami, proszą
o pomoc, są otwarci na otrzymywanie informacji zwrotnych, a także
chętnie ich udzielają. Ponadto chętnie eksperymentują. Metaanaliza
wykonana przez wymienionych wyżej badaczy dotyczyła przede
wszystkim bezpieczeństwa psychicznego w środowisku pracy – pokazuje zatem, że poczucie bezpieczeństwa psychicznego jest istotne
w gronie pedagogicznym, które dzięki niemu pracuje lepiej jako zespół.
Bezpieczeństwo psychiczne przyczynia się także do większej satysfakcji
z pracy. Wszystkie wyniki wskazane przez zespół Fraziera (Frazier et al.,
czeństwa psychicznego uczniów – wśród nich także ważne są otwarte
wypowiadanie się, dzielenie się informacjami, otwartość na informacje
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2017) mogą być jednak istotne także w przypadku poczucia bezpie-

zwrotne czy eksperymentowanie. Na przykład brak lęku przed wypowiadaniem się może być szczególnie istotny w przypadku uczniów
doświadczających przemocy lub dyskryminacji ze strony rówieśników
– często niezbędne jest poczucie bezpieczeństwa psychicznego, aby
zainicjować rozmowę na ten temat z nauczycielem czy pedagogiem
szkolnym (Kish-Gephart et al., 2009).
Frazier i współpracownicy (Frazier et al., 2017) pokazali, że
bezpieczeństwo psychiczne jest ściśle związane z jasnością ról
i wsparciem koleżeńskim. Jeżeli uczeń czy nauczyciel dobrze rozumie, czego się od niego oczekuje i czuje wsparcie kolegów
i koleżanek, to będzie czuł się bardziej pewny siebie, wypowiadając swoje zdanie, a także będzie bardziej wspierający dla kolegów i koleżanek,
gdy oni będą mówili o swoich pomysłach. Innym istotnym czynnikiem
sprzyjającym bezpieczeństwu psychicznemu jest wg Fraziera i współpracowników stopień współzależności członków zespołu. Jeśli bowiem
w zespole musisz liczyć na swoje koleżanki i kolegów, aby dobrze wykonać zadania (związane z nauką bądź pracą), to istnieje większa szansa
na pojawienie się bezpieczeństwa psychicznego niż w zespole czy
w klasie, w których większość zadań jest wykonywana indywidualnie.
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3 . 3 . D i a g no z ow a n i e
obszar u bezpieczeńst wa
p s yc h i c z ne g o
i e m o c j o n a l ne g o n a
p o t r z e by p r o g r a mu
w yc how awc z o -p r of i l a k t yc z ne g o :
rozwiązania
fo r m a l ne , t e o r e t yc z ne
i p r a k t yc z ne
We wcześniejszych modułach omówione zostało dokładnie to, jak bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne w szkole wiąże się z dobrostanem
i zdrowiem psychicznym uczniów. Poniżej opisano kilka metod, którymi
można zdiagnozować bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne. Metody
te skupiają się na rozpoznaniu, w jakim stopniu uczniowie, nauczyciele
i rodzice postrzegają szkołę jako bezpieczne miejsce nauki i pracy,
się w tym środowisku wypowiadać i wyrażać swoje emocje.
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w którym przyjemnie można spędzać czas oraz na ile otwarcie można

OBSERWACJA
Obserwacja wymaga zazwyczaj poświęcenia dłuższego czasu
i powinna być jak najbardziej obiektywna. Obserwator dopiero na
podstawie faktów oraz informacji zebranych na temat osoby (np.
rozmowy z rodzicami o sytuacji życiowej dziecka, zachowaniach
w domu, trudnościach i powodzeniach poza szkołą) może wyciągać
wnioski i próbować interpretować zaobserwowane zachowanie.
Podczas interpretowania go należy skupić się na wyjaśnieniu przyczyny. Na przykład można zastanawiać się, jakie czynniki wpływają
na to, że dziecko bardzo złości się w sytuacjach, w których spotka się
z niepowodzeniem. Dopiero na podstawie takich wniosków będzie
można próbować wskazać działania, jakie powinny być podjęte w celu
rozwiązania problemu czy trudności.
Przy prowadzeniu obserwacji pod kątem bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego należy wziąć pod uwagę etap rozwoju dziecka.
Zupełnie inaczej będziemy myśleć o przedszkolaku, który w złości krzyczy i płacze, a inaczej o uczniu z ósmej klasy czy liceum. Zaobserwowane
zachowanie należy więc odnosić do tego, czy reakcje dziecka wpisują się
w normy – reakcje większości dzieci w tym wieku. Należy wziąć też pod
uwagę czas, w którym dokonujemy obserwacji – inny komfort psychiczny i inne poczucie bezpieczeństwa powinny towarzyszyć dziecku, które
kolejny rok jest uczniem danej klasy, a inne nowemu uczniowi.
Obserwacja nastawiona na diagnozę poczucia bezpieczeństwa
psychicznego i emocjonalnego w szkole powinna być przeprowadzona w różnych momentach funkcjonowania dziecka w placówce.
Należy zaobserwować to, jak dziecko czuje się wśród rówieśników
– na przerwie, w czasie wolnym, w zabawach swobodnych, pracy
grupowej; na lekcji, w czasie wycieczki czy sprawdzianu. Warto
zwrócić uwagę, jak reaguje, kiedy coś mu się nie podoba, kiedy
ktoś sprawia mu przykrość, kiedy odniesie sukces, znajduje się
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w stresowej sytuacji, kiedy ma dobry i zły dzień. Jakie są jego reakcje
w stosunku do rówieśników i dorosłych, na ile otwarcie potrafi mówić
o tym, co się z nim dzieje i jakie przeżywa emocje i stany, czy zdarzają się
sytuacje, w których zamyka się w sobie i wycofuje z grupy oraz w jakich
momentach się to dzieje. Należy też wziąć pod uwagę intensywność
wszystkich emocji dziecka – czy są one adekwatne do sytuacji i jak
dziecko sobie z nimi radzi (na ile są to konstruktywne sposoby w zależności od wieku i sytuacji).
Przy obserwacji klasy jako grupy należy zwrócić uwagę:

→ czy uczniowie zawsze są jednomyślni podczas podejmowania decyzji
(jeśli tak, to wcale nie jest dobrze!);

→ czy uczniowie potrafią na forum klasy powiedzieć, że czegoś nie
rozumieją;

→ czy są w klasie osoby, z których inne dzieci się śmieją;
→ czy są w klasie osoby, z którymi inne dzieci nie chcą się bawić;
→ czy są osoby, które są liderami w grupie;
→ jakie zachowania innych uczniów są pozytywnie odbierane przez
klasę, a jakie negatywnie.

BADANIA KWESTIONARIUSZOWE
Aby zbadać bezpieczeństwo psychiczne w szkole, można wykorzystywać stworzone już ankiety na ten temat. Jedną z nich jest
Kwestionariusz Diagnozy Psychologicznej Środowiska Edukacyjnego
(Baeva et al., 2011), badający bezpieczeństwo psychiczne uczniów
i nauczycieli. Ankieta składa się z dwóch części i jest przeznaczona
dla uczniów i nauczycieli. W pierwszej części osoba badana wybienajważniejsze w środowisku szkolnym (np. relacje z uczniami, relacje
z nauczycielami, możliwość wyrażania własnych opinii) i ocenia,
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ra spośród podanych przykładów pięć rzeczy, które jej zdaniem są

na ile są one dla niej ważne (od 1 – bardzo ważne, do 5 – w ogóle
nieistotne). W drugiej części osoba badana (uczeń lub nauczyciel) ocenia, na ile bezpiecznie czuje się w szkole w dziewięciu
podanych przykładach. Ankietowany odpowiada na pytanie
o to, na ile czuje się zabezpieczony w szkole przed różnymi przykrymi zachowaniami (np. publiczne poniżanie, ignorowanie). Każdy
z podpunktów uczestnik ocenia na skali od 1 – w ogóle niezabezpieczony, do 5 – całkowicie zabezpieczony. Pełny kwestionariusz do tego
badania został zaprezentowany w załączniku do tego rozdziału.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO
TŁUMACZENIE ARKUSZA PSYCHOLOGICAL
DIAGNOSIS OF THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
(Baeva, Volkova, Laktionova, 2011)

Część I Wybierz z poniższej listy TYLKO PIĘĆ najważniejszych z Twojego
punktu widzenia cech środowiska szkolnego i postaw przy nich krzyżyk.
Następnie oceń każdą z wybranych (tylko pięć najważniejszych)
przez siebie pozycji, na ile jest dla Ciebie ważna.
1 – W bardzo dużym stopniu
2 – W dużym stopniu
3 – Średnio
4 – W mniejszym stopniu
5 – Wcale
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1–2–3–4–5

Relacje z uczniami.				

1–2–3–4–5

Komfort emocjonalny.				

1–2–3–4–5

Możliwość wyrażania swojego zdania.

1–2–3–4–5

Szacunek do samego/samej siebie.		

1–2–3–4–5

Zachowanie godności osobistej.		

1–2–3–4–5

Możliwość zadawania pytań.			

1–2–3–4–5

Możliwość bycia aktywnym/aktywną,
podejmowania własnej inicjatywy.		

1–2–3–4–5

Zrozumienie trudności
i problemów osobistych.			

1–2–3–4–5

Uwzględnienie wniosków i propozycji.

1–2–3–4–5

Pomoc w podjęciu własnych decyzji.

1–2–3–4–5
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Relacje z nauczycielami.			

Część II Poniżej znajduje się lista różnych zachowań, które mogą powodować, że nie czujemy się bezpiecznie w szkole. Określ na poniższej
skali, na ile czujesz się w szkole zabezpieczony/a przed poszczególnymi
zachowaniami.
1 – W ogóle niezabezpieczony/a
2 – Niezabezpieczony/a
3 – Trudno powiedzieć
4 – Zabezpieczony/a
5 – W pełni zabezpieczony/a

Publiczne poniżanie.			

1–2–3–4–5

Obelgi.						1 – 2 – 3 – 4 – 5
Szyderstwo.					1 – 2 – 3 – 4 – 5
Pogróżki.					1 – 2 – 3 – 4 – 5
Obraźliwe wyzwiska.			

1–2–3–4–5

Sytuacje, w których jesteś
do czegoś zmuszany/zmuszana.		

1–2–3–4–5

Ignorowanie.				

1–2–3–4–5

Brak szacunku.				

1–2–3–4–5

Nieprzyjazne nastawienie.		

1–2–3–4–5
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PAKIET TROS-KA
Kolejnym przykładem narzędzia, które może wspomóc diagnozę
bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego uczniów, jest Pakiet
TROS-KA (Domagała-Zyśk, Knopik, Oszwa, 2017). Jest on przeznaczony do diagnozy społeczno-emocjonalnej uczniów w wieku 9–13 lat.
Składa się z dwóch części: TROS – przeznaczonej dla pracowników
poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologów i pedagogów szkolnych do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy (cztery
testy, można zastosować wszystkie lub tylko część z nich), oraz KA
– do przesiewowego badania uczniów przez wychowawców. Na
podstawie wyniku w skali KA mogą oni określić, w jakim stopniu
niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych lub
wspierających, mających na celu zwiększenie kompetencji ucznia
w sferze społeczno-emocjonalnej.
Bateria testów bada następujące obszary:

→ T – radzenie sobie z trudnościami: odporność emocjonalna na porażki, uczenie się na podstawie doświadczenia, strategie radzenia sobie;

→ R – relacje społeczne: zakres i jakość relacji,

role grupowe, otwartość

na współpracę, relacje rodzinne, rozumienie emocji własnych i innych,
kontrola emocjonalna;

→ O – obraz siebie: samowiedza, samoocena, środowiskowe źródła
samooceny (dom rodzinny, szkoła, rówieśnicy – diagnoza czynników
zewnętrznych);

→S

– sprawczość: motywacja zewnętrzna i wewnętrzna, lokalizacja

kontroli;

→ KA – kontrola afektu: aktualny poziom rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych bez jego szczegółowej charakterystyki.
dialnej lub w formie papierowej. Badanie części TROS należy przeprowadzać indywidualnie, pakiet KA można przeprowadzać w grupie do pięciu
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Badanie można przeprowadzać w dwóch wersjach: aplikacji multime-

osób. Należy jednak pamiętać o tym, aby każdy uczeń miał możliwość indywidualnego kontaktu z diagnostą, w tym możliwość zadawania pytań.
W pakiecie TROS-KA znajdują się nie tylko informacje, materiały i wskazówki dotyczące postępowania diagnostycznego, ale także te dotyczące
postępowania terapeutycznego.

ANKIETY WŁASNE
Kiedy w zasięgu nauczyciela lub dyrektora nie znajduje się żadne gotowe narzędzie, które mógłby wykorzystać do zbadania interesującego go
obszaru, może stworzyć własną ankietę. Urbanik, Gołdys i DaszkowskaKamińska (2010) wymieniają m.in. następujące zasady, jakich należy
przestrzegać, tworząc ankietę:

→ układ pytań musi tworzyć logiczny ciąg;
→ pytania ogólne powinny poprzedzać pytania szczegółowe;
→ trudne pytania powinny znajdować się w środku kwestionariusza,
natomiast wymagające mniej zastanowienia – na początku i na jego
końcu;

→ pytania nie mogą się powtarzać, z wyjątkiem pytań kontrolnych (tzn.
nie pytamy dwa razy o płeć uczestnika ankiety, ale na różne sposoby
możemy zapytać o to, jak się czuje w danej sytuacji);

→ pytania powinny być przystępne i zrozumiałe dla każdego respondenta (inaczej będzie wyglądała ankieta dla dziecka, a inaczej dla
rodzica);

→ pytanie może się odnosić tylko do jednego zagadnienia;
→ pytania muszą być neutralne, czyli nie mogą sugerować odpowiedzi;
→ pytania muszą być jednoznaczne;
→ konieczne jest umieszczenie dokładnej instrukcji udzielania
odpowiedzi.
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Ankiety własne do badania bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego mogą zawierać różnego rodzaju pytania. Na przykład uczestnicy dostają do wyboru jedną lub parę odpowiedzi z kilku podanych, np.:
Jakie emocje towarzyszą Ci podczas przerwy? Strach/radość/lęk/nuda/
smutek. W tego typu pytaniach możliwe jest także udzielanie otwartych
odpowiedzi, czyli jeśli żadna opcja nie pasuje osobie badanej, to może
ona wskazać swoją odpowiedź, np. inne (jakie?). Innym rodzajem mogą
być pytania o to, na ile badani zgadzają się z różnymi stwierdzeniami,
np.: Zaznacz na skali od 1 do 5, gdzie jeden oznacza „wcale”, a pięć
oznacza ,,bardzo”, na ile czujesz się bezpiecznie w swojej klasie? Podczas
konstruowania własnych ankiet należy zawsze pamiętać o tym, aby
ich długość oraz treści (np. słownictwo) były dostosowane do wieku
uczestników.
Podczas badań kwestionariuszowych dotyczących bezpieczeństwa
psychicznego i emocjonalnego (podobnie zresztą jak i w wielu innych tematach) ważne jest stworzenie odpowiednich warunków dla osób biorących
w nich udział. W zależności od tego, czego dotyczy ankieta, respondenci
biorący udział w badaniu mogą potrzebować różnych zapewnień. Bardzo
ważne jest zapewnienie uczestników, że ankieta przeprowadzana jest
w celu rozpoznania sytuacji/problemu i po to, by polepszyć ich sytuację (np. sprawdzamy, na ile bezpiecznie uczniowie czują się w klasie
w celu podjęcia działań, aby poczuli się w niej lepiej). Aby zapewnić
komfort uczestnikom badania, należy też podkreślić, że zależy nam na
odpowiedziach zgodnych z prawdą, dlatego ankieta jest anonimowa
bądź pozostaje do wglądu tylko dla osoby przeprowadzającej ankietę
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i nie będą z jej powodu wyciągane żadne negatywne konsekwencje.

R EDA K TO R PR OWA DZ ĄC Y:
PR O F. R E M I G I U S Z K I JA K
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ROZDZIAŁ 4.
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K SZ TA ŁTOWA N IE
POSTAW UC Z N IÓW
WOBEC SZ KOŁY
I NAUC Z YCIEL I ,
OBOW I Ą Z KÓW
SZ KOL N YCH ,
A SPIR ACJ I
EDU K AC YJ N YCH

4 . 1 . Wp r ow a d z e n i e
Nastawienie uczniów i uczennic do szkoły, nauczycieli i obowiązków
szkolnych wynika z licznych czynników zewnętrznych i wewnętrznych
(nierzadko systemowych czy instytucjonalnych), co przekłada się bezpośrednio na dobrostan psychiczny. Aby mieć wpływ na kształtowanie
postaw uczniów, należy więc zacząć od prawidłowego podejścia do
motywacji i wzmacniania aspiracji edukacyjnych.
W poniższym rozdziale będziemy brali pod uwagę osiem zasad wpływu na motywację uczniów i uczennic z uwzględnieniem
tradycyjnych aspektów tego zagadnienia, takich jak motywacja
osiągnięć, motywacja wewnętrzna, dążenie do osiągnięcia celu.
Zasady te skupione są na procesie uczenia się i wpływie motywacji
na realizację aspiracji edukacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu działań nauczyciela, nastawionych na realizację celów
o charakterze społeczno-emocjonalnym.

Zasady...
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Zasada 1. Przekonania motywacyjne. Przekonania, jakie uczeń wynosi z domu/jakie wyrabiamy w nim w szkole/jakie powstają w jego
relacjach z rówieśnikami, wpływają na proces uczenia się i postrzegania
samego siebie i swoich możliwości.
Zasada 2. Niekorzystne przekonania motywacyjne utrudniają
uczenie się. Niepowodzenie szkolne nie motywuje ucznia do nauki.
Im starsze dziecko, tym bardziej niepowodzenia hamują jego zaangażowanie w naukę.
Zasada 3. Korzystne przekonania motywacyjne ułatwiają uczenie
się. Docenienie wartości nauki powoduje, że nagrody czy zachęty nie
są tak istotne dla ucznia. Im bardziej uczeń jest świadomy, co daje mu
zdobywanie wiedzy, do czego się ona przydaje, itp., tym chętniej się
uczy.
Zasada 4. Nastawienie uczniów na osiągnięcie celu. Uczniowie
koncentrujący się na wyniku edukacyjnym i zdobyciu wiedzy osiągają
lepsze wyniki niż osoby, którym zależy głównie na opinii kolegów i koleżanek, a ich koncentracja jest skupiona na tym, jak wypadają w oczach
innych uczniów.
Zasada 5. Znaczenie wkładu pracy w naukę. Docenienie wysiłku
ucznia powoduje wzrost jego motywacji.
Zasada 6. Wyznaczanie celów i ocenianie. Uczeń potrzebuje zachęty
i odpowiednio zbudowanej informacji zwrotnej, aby rozwijać własną
motywację.
Zasada 7. Dążenie do celów i kształtowanie silnej woli. Uczeń potrzebuje wsparcia i informacji o tym, jak kształtować w sobie wytrwałość
i z jakich narzędzi może korzystać, aby wspierać dążenie do celów.
Zasada 8. Spójność celów. Uczeń bardziej angażuje się w naukę,
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której cel jest zgodny z jego celem.

Powszechne myślenie o szkole jako o instytucji rozwijającej głównie
wiedzę i umiejętności uczniów (tzw. „twarde kompetencje”) redukuje
jej kluczową funkcję wychowawczą, która dotyczy procesu formowania osobowości młodych ludzi, w tym ich emocji, motywacji, wartości
i postaw (również społecznych).
Traktowanie edukacji jedynie jako wieloetapowej procedury przyswajania wiedzy zniekształca jej właściwy cel, który można sformułować
jako powodzenie życiowe (Sternberg, 2010).

Głównym zadaniem szkoły jest stworzenie
bazy dla rozwoju kompetencji ucznia, które w przyszłości pozwolą mu na w pełni
samodzielne i odpowiedzialne kierowanie
swoim życiem i takie same działania także
dla najbliższego otoczenia.
Taka baza pełni funkcję zbioru uniwersalnych zasobów, które mogą
być wykorzystywane przy realizacji różnorodnych aktywności człowieka – mają zatem status zasobów transferowalnych (Rosalska, 2012).
W zasobach tych znajdują się także strategie, przekonania i działania
motywacyjne.
Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju poczucie kompetencji
znacznie wykraczające poza realne umiejętności i wiedzę młodego człowieka, podobnie jak zaniżona sprawczość, to istotne czynniki zagrażające zdrowiu psychicznemu i dalszemu rozwojowi psychospołecznemu.
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W skutecznym rozwijaniu poczucia kompetencji nie chodzi zatem o to, aby wykształcić wśród uczniów przekonanie, że mogą
wszystko, ale raczej świadomość, co jest
w zasięgu ich działania, a co im nie podlega
(por. Baltes, Smith, 2008).

W TYM ROZDZIALE:
→ wprowadzimy nauczycieli do tematu motywacji;
→ uświadomimy sobie, że psychologiczne potrzeby młodych ludzi
ulegają ciągłym zmianom, które są wynikiem nie tylko przyrostu
wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie, ale także coraz większej
samoświadomości w odniesieniu do tej dziedziny;

→ omówimy zasady motywowania młodych ludzi odnośnie do związków między motywacją (rozumianą jako cecha ucznia) a wynikami
uczenia się, co w polskiej szkole stanowi ważne odniesienie do realizacji zadań placówki oświatowej;

→ poszukamy

efektywnych sposobów na diagnozowanie postaw

uczniów i uczennic wobec obowiązków szkolnych oraz motywacji
do aktywnego rozwijania aspiracji edukacyjnych;

→ omówimy kwestie związane z samoświadomością, jaką dzieci i na-
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stolatki rozwijają na przestrzeni lat.

P O S TA W A
Termin ten został wprowadzony do nauk społecznych
przez Floriana Znanieckiego i W.I. Thomasa we wstępie do „Chłopa polskiego w Europie i Ameryce” (1920)
w kontekście procesów warunkujących bieżące oraz
potencjalne reakcje i działania człowieka względem
świata społecznego (na przykładzie polskich emigrantów wiejskich). Postawa to trwała ocena ludzi, obiektów i pojęć lub reakcja na coś. Na postawę składają się
takie składniki jak: poznawczy – to, co myślimy; myśli,
przekonania, poglądy, opinie; składnik emocjonalny – to,
co czujemy; reakcje emocjonalne wobec przedmiotów
i sytuacji; składnik behawioralny – to, co robimy; działania, zachowania. Postawa zawsze ma swój charakter:
pozytywny, negatywny lub obojętny. (Aronson, 1997;
Kowalewska, Graeber, 2003).
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4 .2 . Badania w obszarze
k s z t a ł t ow a n i a p o s t aw
u c z n i ów wo b e c s z ko ł y
i a s p i r a c j i e d u k a c y j n yc h
Postawa ucznia to sposób wyrażania reakcji na życie społeczne w szkole
i poza nią. Pozwala ona wytyczać kształt ścieżek, mających wpływ na
budowanie pozytywnych wzorców działania w obrębie obowiązków
i komunikacji ze środowiskiem szkolnym.

ZNACZENIE POCZUCIA KOMPETENCJI DLA
DOBROSTANU PSYCHICZNEGO
Badania przeprowadzone w ramach projektu Kotwice kariery (Knopik
i in., 2015) wśród 900 uczniów wieku 12–16 lat pokazują, że poczucie
kompetencji jest najważniejszym czynnikiem wyjaśniającym ich dobrostan. Osoby, których zasoby pozwalają na podejmowanie wyzwań
i kontynuowanie działań pomimo napotykanych trudności, zdecydowanie pozytywniej oceniają swoje życie niż osoby o niższym poziomie
sprawczości. Okazuje się jednak, że zbyt wysokie poczucie kompetencji
obniża dobrostan społeczny. Ludzie zbyt sprawczy nie są nastawieni
na dialog z innymi. Przywiązanie do własnych poglądów i motywacji
w konsekwencji powoduje ich odrzucenie i osamotnienie.
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jest tak silne, że tracą z pola widzenia potrzeby i cele otoczenia, co

W licznych współczesnych badaniach pedagogicznych i psychologicznych, dotyczących czynników wpływających na postawy uczniów
wobec nauki szkolnej, większość badaczy koncentruje się wokół
emocjonalno-motywacyjnych uwarunkowań rozwoju osobistego, kreatywności i sukcesu edukacyjnego. Na podstawie badań z psychologii
i pedagogiki twórczości możemy wyprowadzić wnioski o pozytywnych czynnikach emocjonalnych mających wpływ nie tylko na procesy twórcze wąsko rozumiane, ale na całość procesów rozwojowych
i edukacyjnych.
Tomasz Kocowski nazywa je emocjami filokreatywnymi, czyli takimi, które pozytywnie wpływają na proces wytwarzania pomysłów
(Kocowski, 1991). Zalicza do nich:

→ radość,
→ zaciekawienie (ciekawość),
→ sympatię interpersonalną.
Odwołując się do tez klasyka psychologii humanistycznej Carla Rogersa
(Rogers, 2002), podkreślić należałoby także inny ważny stan emocjonalny, jakim jest bezpieczeństwo psychologiczne (poczucie akceptacji
ze strony otoczenia). Edward Nęcka podaje natomiast, że hipoteza
mówiąca o facylitacyjnej istocie emocji filokreatywnych znajduje swe
potwierdzenie w amerykańskich badaniach eksperymentalnych (Nęcka,
2002).
Z kolei Krzysztof J. Szmidt, analizując szkolne bariery (inhibitory), które
negatywnie wpływające na rozwój i kreatywność uczniów, dzieli je na
cztery kategorie:
Rodzaje szkolnych inhibitorów – czynników ograniczających rozwój procesów twórczych:

→ Przeszkody związane z celami i treściami wychowania oraz nauczania
(programem szkolnym).
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→ Przeszkody związane z postawami nauczyciela i metodami nauczania.
→ Przeszkody związane z postawami ucznia.
→ Przeszkody związane z bazą lokalową i wyposażeniem szkół.
(źródło: Szmidt K. J., Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2007)
Jeżeli chodzi o przeszkody związane z postawami nauczyciela i metodami nauczania, badania autora potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych wcześniej w Anglii i Stanach Zjednoczonych, mówiące
o tym, że w interakcjach dydaktycznych nauczyciel – uczeń istnieje
dominacja pytań nauczyciela i tłumienie myślenia pytajnego. Taka
postawa zdecydowanie hamuje ciekawość poznawczą, która jest
ważnym czynnikiem motywacyjnym.
Z badań przeprowadzonych przez Krzysztofa J. Szmidta wynika także,
iż nauczycielki zadawały średnio 25 pytań w ciągu 45 minut, przy czym
większość pytań można zaliczyć do pytań o zrozumienie treści, zasady
gramatycznej czy matematycznej (Szmidt, 2007, s. 205). Znamiennych
wyników dostarczają też badania Jamesa T. Dillona (za: Szmidt, 2007).
Komunikaty werbalne nauczycieli a rozwijanie myślenia pytajnego
u uczniów:

→ 60% komunikatów nauczycieli stanowią pytania skierowane do
uczniów, a tylko 6% komunikatów uczniowskich jest pytaniami;

→ z puli 6% jeden procent stanowią pytania poszukujące informacji,
większość z nich jest pytaniami konwersacyjnymi („Co? Nie słyszę”),
pytaniami retorycznymi („Gdzie to jest? W Edmonton?”) i pytaniami
argumentacyjnymi („Dlaczego mamy pomagać innym krajom?”).
(źródło: Szmidt K. J., Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2007, [za:] Dillon J. T., A Norm against Student
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Questions, Clearning House, 55/1981)

Nauczyciele, którzy zwracają uwagę na intrygujące pytania uczniów,
sami stawiają pytania intrygujące, formułują zadania polegające
na stawianiu pytań do omawianych problemów, są pedagogami
odrzucającymi postawę nauczyciela trasmisyjnego, który bardziej chce
sprawdzić, co uczeń wie, niż to, co go ciekawi (cyt. Klus-Stańska D. [za:]
Szmidt, 2007, s. 208).
Założenie mówiące o emocjonalnych facylitatorach procesów uczenia się i kształtowania pozytywnych relacji znajdują również swoje
potwierdzenie w badaniach na gruncie neurobiologii i neuropsychologii. Odkrycia związane z rolą neuroprzekaźników decydujących
o efektywności procesów kognitywnych (w tym o istocie tzw. neuronów
lustrzanych i neuronów egoistycznych/leniwych) stały się podstawą
do sformułowania zasad neurodydaktyki jako nauczania i uczenia się
przyjaznego mózgowi (Żylińska, 2013).
Neurodydaktyka o motywacji i efektywności nauczania i uczenia
się:

→ najważniejsze to „zaciekawić mózg”, bazować na ciekawości poznawczej uczniów (mózg selekcjonuje treści banalne, nudne – działanie
neuronów egoistycznych);

→ inicjować uczenie się przez aktywne działanie (metody podawcze są
dla mózgu najtrudniejszą form zapamiętywania informacji);

→ stwarzać sytuacje edukacyjne, w których pozytywne emocje zwiększają efektywność pracy grupowej (rola neuronów lustrzanych);

→ inicjować samodzielne stawianie hipotez przez uczniów, kreatywność w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów (zadania
oparte na samodzielnym poszukiwaniu rozwiązania pobudzają sieć
neuronalną).
(oprac. własne na podst.: Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie
i uczenie się przyjazne mózgowi, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2013).
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4 . 3 D i a g no z ow a n i e
p o s t aw u c z n i ów
i uczennic na
p o t r z e by p r o g r a mu
w yc how awc z o -p r of i l a k t yc z ne g o
Aby tworzyć odpowiednie rozwiązania oraz zachęcać do udziału
i zaangażowania w działania prowadzące do kształtowania lub
zmiany przyzwyczajeń czy trwałych ocen młodych ludzi, należy
rozpatrywać sytuację ucznia w kontekście ogólnym, ale również
w konkretnych obszarach budowania relacji, co proponujemy poniżej.
Postawa ucznia, jaką reprezentuje na daną chwilę, nie oznacza, że
jest to sytuacja niezmienna. Młody człowiek często wiele intensywniej
odbiera czynniki, jakim na co dzień ulegamy my wszyscy. Intensywniej,
ponieważ zasób jego słów, emocji i narzędzi do społecznie odpowiednich reakcji na owe czynniki rozwija się stopniowo, dlatego wymaga
również postaw empatyzujących.
Budowanie postaw uczniów opiera się na ich kompetencjach, ale
też deficytach, które są związane z poziomami:

→ umiejętności samokontroli, czyli radzenia sobie z emocjami i ich
→ rozwoju osobistego, polegającego na liczeniu się z innymi oraz budowaniu relacji pozarodzinnych;
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świadomością;

→ rozwoju emocjonalnego, pozwalającego określać własne emocje
i odpowiednio reagować w sytuacjach je powodujących;

→ rozwoju umiejętności szkolnych, umożliwiającym pozycjonowanie
się na tle społeczności szkolnej.
Obszary te powinny być na bieżąco diagnozowane i monitorowane
w ramach programów wychowawczych dzieci i młodzieży, a wnioski
konsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: dyrekcją,
nauczycielami, rodzicami i samymi uczniami.
Zewnętrzne czynniki, m.in. warunki socjalne, sytuacja rodzinna, relacje
pozaszkolne z rówieśnikami czy korzystanie z technologii niewątpliwie
wpływają na kształtowanie postaw uczniów, w związku z czym warto,
aby stały się przedmiotem dyskusji np. podczas lekcji wychowawczych.
W tej części przewodnika zaproponujemy również kilka rozwiązań, które
usprawnią diagnozę poszczególnych sytuacji.
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JA I SZKOŁA
Szkoła dla uczniów to nie
tylko lekcje, nauczyciele
i inni uczniowie. To także
miejsce, gdzie spędzają
znaczną część dnia, i rodzaj
pracy, w której mają określone prawa i obowiązki.
Dlatego w dyskusji o wpływie na modele reakcji i działań uczniów należy pamiętać o całym ekosystemie, w jakim przychodzi
im codziennie uczestniczyć.
Badania klimatu psychospołecznego w szkołach, prowadzone przez
Instytut Edukacji Pozytywnej, wskazują, że wygląd otoczenia ma zasadniczy wpływ na samopoczucie, a następnie na działanie dzieci i młodzieży. Regularnie poruszany temat niedostosowania wysokości ławek
i krzesełek czy przygnębiających elementów wystroju sal odbijał się na
odczuwanej na lekcjach efektywności. Nauczyciele, dyrekcja i rodzice,
oczekując określonych zachowań i oceny w oczach podopiecznych,
powinni poruszać te tematy.
Podobnie można traktować sytuację praw i obowiązków uczniów.
Wymagając pozytywnych postaw, stawiajmy na komunikację, rozmowę
– poznanie oczekiwań uczniów wobec warunków, w jakich mają wykonywać swój szkolny obowiązek. Takie postępowanie pomoże w ocenie
działań uczniów i faktycznych motywacji, jakie za nimi stoją. Z odsieczą
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niech przyjdą proponowane poniżej ćwiczenia.

ĆWICZENIA
PUDEŁKO PR AC Y SZKOLNE J:
Przygotuj kartonowe pudełko, rozdaj każdemu uczniowi 2 karteczki
samoprzylepne jednego koloru i 2 karteczki drugiego koloru (np. 2 żółte
i 2 zielone); poproś, aby na dwóch napisali, jakie mają prawa w szkole,
a na dwóch kolejnych – obowiązki. Wspólnie wyklejcie katalog praw
i obowiązków. Porównajcie to z wybraną dowolną ofertą pracy. Na tej
podstawie wypracujcie kodeks pracy szkolnej, do którego stosować się
będą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Z APROJEK TUJ SWOJĄ KL A SĘ:
Przygotuj 2 słoiki z etykietami: chcę zmienić w wyglądzie klasy (sali)/nie
podoba mi się w wyglądzie klasy (sali). Uczniowie mogą wrzucać dowolną
liczbę odpowiedzi. Wybierzcie wspólnie po 10 z jednego i drugiego słoika,
i przeprowadźcie głosowanie na najbardziej oczekiwaną zmianę.
Skonsultuj wynik z rodzicami i postanówcie, czy taka zmiana jest
możliwa.
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JA I INNI
(NAUCZYCIELE,
UCZNIOWIE,
RODZICE)
Dzieci i młodzież narażone są na
szum informacyjny prawdopodobnie bardziej niż dorośli, ponieważ
nie mają jeszcze wykształconych
umiejętności filtrowania informacji. Ponadto zagrożenia wynikające
z posługiwania się technologią, m.in.: fałszywe poczucie bliskiej relacji
z nadawcami, niekontrolowane korzystanie z portali społecznościowych, cyberbullying, flamewar, wyłudzenia danych czy wizerunku,
zaburzają obraz młodych ludzi w oczach ich samych i ich rówieśników
(bądź obserwatorów). Obecnie samoocena i postawa wobec innych
wynikają z oceny przetworzonego już wizerunku społecznościowego
(Kalinowska, 2019).
Biorąc pod uwagę tę i tak już skomplikowaną sytuację zacierania się
realnego funkcjonowania z rzeczywistością online, postawa uczniów
wobec innych to efekt ich subiektywnych odczuć, tj.:

→ Samopoczucia i jak czuje się w klasie.
→ Jak odczuwa relacje z nauczycielami

i sposób postępowania

nauczycieli.

→ Satysfakcji ze spędzania czasu po szkole oraz rozwoju zainteresowań.
Jaki wpływ na postawy uczniów mają nauczyciele?
szybciej i lepiej współpracę z uczniami.
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→ Nauczyciele z pozytywnym podejściem i zaangażowaniem nawiązują

→ Uczniowie chętniej pracują na przykładach i zadaniach z przejrzyście
ustalonym podziałem ról.

→ Nauczyciele, którzy zachęcają uczniów do eksperymentowania
i dzielenia się własnymi doświadczeniami, mają większy wpływ na
kształtowanie zainteresowań uczniów i poczucie, że przekazywana
wiedza jest istotna.

→ Nauczyciele, którzy wierzą w swoich uczniów, rozwijają w nich kreatywne podejście i zapał do nauki.

→ Nauczyciele prezentujący wysoką kulturę osobistą oraz kulturalne
i empatyczne podejście do uczniów wzmacniają ich motywację do
nauki, potrafią współtworzyć ich światopogląd oraz stopień dostosowania się do norm społecznych.
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JA I MOJE PLANY
Powyżej omówione zostały społeczne aspekty kształtowania (się)
postaw uczniów. Skupiając się na
ich relacjach z innymi w środowisku szkolnym oraz na zdolnościach adaptacyjnych, związanych
z odgrywaniem przypisanych ról
społecznych w szkolnej hierarchii,
nie można pominąć również indywidualnych czynników, stanowiących
o odrębności i wyjątkowości młodego człowieka jako jednostki społecznej. Jak każdy ma on swoje plany, które pragnie zrealizować, niezależnie czy jest to zwyczajna zabawa, czy chęć samodoskonalenia na
przyszłość. Temu właśnie służy odkrywanie własnych zainteresowań
i umiejętności.
Rozwój zainteresowań z założenia powinien być umożliwiony poprzez
zasoby społeczno-kulturowe środowiska szkolnego. Jednak dynamiczny
postęp technologiczny czy ryzyko zaistnienia sytuacji pandemicznej,
z jaką przyszło się mierzyć, wymogły poszukiwanie nowych rozwiązań
w zachęcaniu dzieci i młodzieży do samorealizacji. Nie oznacza to konieczności przenoszenia wszystkich metod do trybu zdalnego. Warto
pomyśleć o tym, jakie aspekty codziennego życia uczniowie mogą
poddać refleksji, aby kształtować swoje spojrzenie na świat i innych.
Umiejętność wielozadaniowości czy łączenia wątków z różnych
obszarów życia (interdyscyplinarność) pozwoli uczniom nie tylko elastycznie myśleć na przyszłość, ale także logicznie łączyć swoje talenty
z działaniami i sympatiami. Dzięki odkrywaniu, a następnie doskonalepostrzeganie świata!
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niu tych ścieżek, uczeń będzie miał szansę realnego wpływu na swoje

R EDA K TO R PR OWA DZ ĄC Y:
D R A G ATA T R Z C I Ń S K A
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ROZDZIAŁ 5 .

BU DOWA N IE
JA KOŚCI
R EL ACJ I
SPOŁ ECZ N YCH

5 . 1 . Wp r ow a d z e n i e
Jakość relacji społecznych jest jednym z najważniejszych wymiarów
ogólnego klimatu szkoły. Dotyczy ona m. in. relacji między uczniami,
interpersonalnych wiąże się także nierozerwalnie z szacunkiem dla
różnorodności oraz okazywaniem sobie wzajemnego wsparcia.
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nauczycielami, dyrektorem i rodzicami. Budowanie jakościowych relacji

Aby zrozumieć, na ile jakościowe są te relacje w społeczności szkolnej,
warto zastanowić się, jak wyglądają one na poszczególnych wymiarach:

→ troska – obojętność,
→ szacunek – agresja,
→ zaufanie – nieufność,
→ poczucie przynależności – lekceważenie.
W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną badania naukowe
dotyczące tego, jak jakość relacji społecznych wiąże się ze zdrowiem
psychicznym uczniów i nauczycieli. W dalszej kolejności zostaną opisane
czynniki, które sprzyjają budowaniu dobrych relacji interpersonalnych
między nauczycielami i uczniami, między uczniami, w gronie pedagogicznym, a także między szkołą a rodzicami uczniów. Przedstawione
zostaną też poszczególne czynniki ryzyka, które mogą powodować, że
zbudowanie dobrych jakościowo relacji społecznych staje się trudne.
W kolejnych rozdziałach zostaną zaprezentowane narzędzia, które
umożliwiają diagnozę i wspieranie budowania jakościowych relacji
społecznych, a także zostaną zaprezentowane rozwiązania sprzyjające tworzeniu dobrych relacji (zarówno w nauczaniu tradycyjnym, jak
i w kształceniu na odległość) oraz dobre praktyki w tej dziedzinie.

5 . 2 . B a d a n i a n au kowe n a
temat obszaru
Pozytywne relacje społeczne w szkołach mają zasadnicze znaczenie dla
dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego zarówno uczniów, jak
i nauczycieli, i stanowią podstawę skutecznego środowiska uczenia się.
Dotychczasowe badania pokazują, że wspierające relacje społeczne
są silnie związane z subiektywnym dobrostanem jednostki (Frisch, 2005;
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Oishi et al., 2007). Osoby, które mają dobre relacje z innymi, doświadczają pozytywnych emocji takich jak szczęście, radość, zadowolenie
czy podekscytowanie. Jednocześnie osoby, które doświadczają pozytywnych emocji, są bardziej towarzyskie i mają lepsze relacje z innymi
ludźmi (Eid et al., 2003; Lucas, Fujita, 2000).

Szczęśliwe osoby mają więcej przyjaciół,
angażują się w liczniejsze zajęcia towarzyskie i spędzają więcej czasu na rozmowach
z innymi ludźmi (Diener, Seligman, 2002;
Lucas et al., 2008; Mehl et al., 2010).

Jakość relacji społecznych w szkole dotyczy różnych obszarów.
Badacze wymieniają tu m.in. stosunki nauczyciel – uczeń, stosunki między uczniami, relacje między nauczycielami oraz między
nauczycielami i dyrekcją szkoły, a także relacje między szkołą
i rodzicami (Blum, 2007, za: Ostaszewski, 2012). W dalszej części zostaną
omówione badania pokazujące, jak jakość relacji interpersonalnych
wiąże się ze zdrowiem psychicznym zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

RELACJE NAUCZYCIEL – UCZEŃ
Przewłocką (2015) pokazują, że uczniowie postrzegają nauczycieli na
dwóch głównych wymiarach. Pierwszy z nich dotyczy umiejętności

91

S ZKO Ł A P OZ Y T Y WNEG O M YŚ L ENI A

Badania przeprowadzone przez Agnieszkę Nowakowską i Jadwigę

stworzenia właściwego klimatu na zajęciach i prowadzenia dobrych
lekcji. Drugi, być może nawet istotniejszy wymiar, łączy się z nawiązywaniem relacji z uczniami, okazywanym im zainteresowaniem oraz
udzielanym wsparciem. Agnieszka Nowakowska i Jadwiga Przewłocka
(2015) pokazują, że uczniowie potrzebują przyjaznych i opartych na
wzajemnym zaufaniu relacji z nauczycielami. Uczniowie chcą rozmawiać
z nauczycielami nie tylko na tematy szkolne, lecz także o sprawach
domowych czy relacjach z rówieśnikami.
Metaanaliza badań dokonana przez Jeffreya Corneliusa-White’a (2007)
pokazała, że zorientowane na ucznia relacje (empatyczne, ciepłe i zachęcające do myślenia, niedyrektywne) wiążą się pozytywnie z satysfakcją
uczniów, ich osiągnięciami szkolnymi, pozytywną motywacją czy samooceną. Kiedy w szkole panują dobre relacje między nauczycielami
i uczniami, zmniejsza się także liczba zachowań destrukcyjnych, co,
podobnie jak pozostałe efekty, może budować zdrowie psychiczne
uczniów.
Jednakże międzynarodowe badania PISA (OECD, 2013) pokazują, że
w Polsce pojawiają się poważne problemy dotyczące relacji społecznych między nauczycielami i uczniami. Polska znalazła się na ostatnim
miejscu spośród 29 badanych krajów, jeśli chodzi o wartość wskaźnika
dla skali relacji nauczyciel – uczeń. Polscy uczniowie, gorzej niż ich
rówieśnicy z innych krajów, oceniają swoje relacje z nauczycielami,
rzadziej zgadzają się ze stwierdzeniem, że w ich szkole uczniowie mają
dobre relacje z większością nauczycieli. Polscy uczniowie rzadziej niż
dzieci z innych krajów są przekonani, że nauczyciele interesują się ich
samopoczuciem, naprawdę ich słuchają czy traktują sprawiedliwie.
Dlatego niezwykle istotne jest (szczególnie w Polsce) kształtowanie
wśród nauczycieli umiejętności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych z uczniami.
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RELACJE MIĘDZY UCZNIAMI
Dzieci w trakcie swojego rozwoju powinny nauczyć się, jak dobrze
współdziałać i komunikować się z innymi, jak budować pozytywne
relacje, co wiąże się także z nawiązywaniem i utrzymywaniem przyjaźni,
umiejętnością funkcjonowania w grupie i rozwiązywania konfliktów.
W wielu krajach są w szkołach wprowadzane różnego rodzaju programy
edukacyjne, które mają uczyć tego typu umiejętności. Na przykład
w Wielkiej Brytanii w 2005 r. wprowadzono do szkół program Social
and Emotional Aspects of Learning (SEAL). W późniejszych badaniach
(Pullinger, 2008) okazało się, że odniósł on sukces – dzięki uczestnictwu
w tym programie poprawiło się zachowanie dzieci oraz to, w jaki sposób wyrażały swoje uczucia. Uczniowie nauczyli się lepiej rozwiązywać
konflikty, zmniejszył się także odsetek aktów przemocy stosowanych
przez nich. Także w innych badaniach (Payton et al., 2008) wykazano,
że realizacja w szkołach programów edukacyjnych kształtujących
umiejętności społeczne powoduje, że uczniowie nie tylko mają lepsze
umiejętności społeczne, ale także lepiej postrzegają siebie, innych i szkołę oraz rzadziej pojawiają się u nich objawy lęku i depresji. Wyniki te
wskazują, że rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych (np. poprzez
specjalne programy edukacyjne) może prowadzić do kształtowania
zdrowia psychicznego uczniów. W świetle powyższych wyników badań
wydaje się oczywiste, że pozytywne relacje społeczne między uczniami,
wzajemne wsparcie i przyjaźnie są ważne dla zdrowia psychicznego.
Polskie badania (Czapiński, 2009) pokazują jednak, że co piąty
uczeń czuje się samotny, a poczucie osamotnienia rośnie wraz z wiekiem. Co więcej, badania międzynarodowe (Currie et al., 2012) pokazują, że więzi koleżeńskie są w Polsce słabsze niż w innych krajach,
W badaniach PISA (OECD) wykazano dodatkowo, że polskie nastolatki
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a polskie nastolatki mają mniej bliskich przyjaciół niż ich rówieśnicy.

rzadziej niż nastolatki z innych krajów czują się lubiane przez swoich
rówieśników.

RELACJE W GRONIE NAUCZYCIELSKIM
Kolejnym ważnym aspektem relacji interpersonalnych w szkole są
relacje w gronie nauczycielskim. Są one ważne nie tylko dlatego, że
wiążą się z zaangażowaniem, zachowaniem i dobrostanem nauczycieli,
lecz także modelują zachowania uczniów. Badania w tej dziedzinie
są rzadziej podejmowane, ponieważ problemy w relacjach między
nauczycielami często są ukrywane i nauczyciele niechętnie o nich
mówią (Przewłocka, 2015). Joanna Szymańska (2003) wymienia, że
na niekorzystną atmosferę w gronie nauczycielskim wpływają m.in.
autorytarny styl zarządzania, tworzenie koalicji, brak zaufania i wsparcia
w trudnych sytuacjach. Nauczyciele, którzy czują się wspierani przez
swoich kolegów i przełożonego, bardziej angażują się w swoją pracę,
a pozytywne relacje interpersonalne zmniejszają wyczerpanie emocjonalne i zwiększają przekonania dotyczące własnej skuteczności. Sue
Howard i Bruce Johnson (2002) pokazują także, że gdy nauczyciele
mogą szukać wsparcia u swoich kolegów (a zwłaszcza u dyrektora
szkoły), lepiej radzą sobie ze stresem. Przedstawione powyżej wyniki
badań wskazują, że odpowiednie relacje interpersonalne w gronie pedagogicznym mają niebagatelne znaczenie dla zdrowia psychicznego.
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RELACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI
Pozytywne relacje między rodzicami i nauczycielami także są niezbędne
do kształtowania zdrowia psychicznego zarówno nauczycieli, rodziców, jak i uczniów. Badania (Hoover-Dempsey et al., 2005) pokazują,
że pozytywne relacje między rodzicami i szkołą motywują dzieci do
nauki i sprzyjają ich rozwojowi. Robert Pianta i Daniel Walsh (1996)
wskazują, że gdy rodzice czują się komfortowo w relacjach z gronem
pedagogicznym i mają poczucie doceniania przez nauczycieli, przekazują dzieciom wartości szkoły, co zwiększa szacunek, jaki uczniowie mają
do personelu i pozwala budować lepsze relacje między nauczycielami
i uczniami. Badania Sue Roffey (2004) pokazują, że ważne jest budowanie
wzajemnego zaufania między nauczycielami i rodzicami, dzięki czemu
proces wychowawczy jest spójnie wspierany przez obie strony. Powoduje
to, że dzieci spotykają się ze spójnymi komunikatami i oczekiwaniami
zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli, co może redukować
u nich poczucie lęku i niejasności sytuacji oraz zmniejszać stres, a zatem

95

S ZKO Ł A P OZ Y T Y WNEG O M YŚ L ENI A

przyczyniać się do kształtowania zdrowia psychicznego.

JAKOŚĆ RELACJI SPOŁECZNYCH

N

Zorientowane na ucznia relacje (empatyczne, ciepłe i zachęcające do myślenia,
niedyrektywne) wiążą się pozytywnie
z satysfakcją uczniów, ich osiągnięciami
szkolnymi, pozytywną motywacją
i samooceną.

U

Kiedy w szkole panują dobre relacje
między nauczycielami i uczniami,
zmniejsza się także liczba zachowań
destrukcyjnych, co, podobnie jak pozostałe efekty, może budować zdrowie
psychiczne uczniów.
					
(Cornelius-White, 2007)

Realizacja w szkołach programów edukacyjnych kształtujących umiejętności społeczne uczniów powoduje, że uczniowie nie
tylko mają lepsze umiejętności społeczne,
ale także lepiej postrzegają siebie, innych
oraz szkołę, a także rzadziej pojawiają się
u nich objawy lęku i depresji.
Dzięki uczestnictwu programach kształtujących umiejętności społeczne i emocjonalne uczniowie uczą się lepiej rozwiązywać
konflikty, zmniejsza się odsetek aktów
przemocy stosowanych przez uczniów,
poprawia się zachowanie dzieci oraz to,
w jaki sposób wyrażają one swoje uczucia.
(Pullinger, 2008; Payton et al., 2008)

Nauczyciele, którzy czują się wspierani
przez swoich kolegów i przełożonego,
bardziej angażują się w swoją pracę,
a pozytywne relacje interpersonalne
zmniejszają wyczerpanie emocjonalne
i zwiększają przekonania dotyczące własnej
skuteczności.

N N

Gdy nauczyciele mogą szukać wsparcia
u swoich kolegów (a zwłaszcza u dyrektora
szkoły), lepiej radzą sobie ze stresem.
(Howard i Johnson, 2002; Szymańska, 2003)

N

R

Pozytywne relacje między rodzicami
i szkołą motywują dzieci do nauki
i sprzyjają ich rozwojowi.
Kiedy rodzice czują się doceniani
przez nauczycieli, przekazują dzieciom wartości szkoły, co zwiększa
szacunek, jaki uczniowie mają do
personelu, i pozwala budować
lepsze relacje między nauczycielami
i uczniami.
Zaufanie między nauczycielami
i uczniami powoduje, że proces
wychowawczy staje się bardziej
spójny.
		
(Hoover-Dempsey et al., 2005;
Pianta, Walsh, 1996: Roffey, 2004)

5.3. DIAGNOZOWANIE RELACJI
SPOŁECZNYCH NA POTRZEBY PROGRAMU
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:
ROZWIĄZANIA FORMALNE, TEORETYCZNE
I PRAKTYCZNE
Jednym z zadań nauczyciela jest poznanie relacji w klasie. Ich znajomość
jest niezbędna do tego, aby nauczyciel mógł zauważyć pojawiające
się trudności i konflikty między uczniami oraz odpowiednio na nie
zareagować.

Ważne, by nauczyciel wspierał swoich
uczniów w nawiązywaniu prawidłowych
relacji z rówieśnikami. Stworzenie dobrej
atmosfery w klasie sprawia, że uczniowie
mogą liczyć na siebie nawzajem.

Jakość relacji między dziećmi wpływa na ich samoocenę i poczucie
własnej wartości (Ulatowska, Kołodziejski, 2017), które są ważnymi
czynnikami zdrowia psychicznego. Dlatego istotne jest, aby nauczyciele potrafili stworzyć taki klimat w klasie, który pozwoli każdemu
z członków grupy czuć się bezpiecznie i mieć poczucie akceptacji przez
resztę klasy. Diagnozowanie relacji panujących w klasie:

→ daje możliwość odpowiedniego rozdzielania zadań między uczniami;
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→ informuje, które dzieci potrzebują większej motywacji ze strony
nauczyciela i jak je motywować;

→ informuje, jak wzmacniać samoocenę i poczucie własnej wartości;
→ wskazuje konflikty między dziećmi i pozwala zapobiegać wykluczeniu z grupy;

→ pozwala wzmacniać dobre relacje między uczniami;
→ wskazuje uczniów popularnych i lubianych oraz tych wykluczonych
przez grupę;

→ pozwala wnioskować o poziomie zintegrowania klasy;
→ pozwala uzyskać obraz więzi między uczniami.
Diagnoza relacji panujących w szkole może przynieść efekt tylko
wtedy, gdy badanie będzie przeprowadzone rzetelnie, a uczestnicy
udzielą szczerych odpowiedzi. Aby tak się działo, ważne jest, by osoba
przeprowadzająca badanie stworzyła atmosferę sprzyjającą udzielaniu szczerych odpowiedzi. Uczniowie muszą mieć zaufanie do osoby
prowadzącej badanie, w przeciwnym wypadku nie będą wyrażali
prawdziwych odczuć i opinii. Prowadzący badanie powinien zachęcać
uczniów do refleksji, stwarzać im poczucie bezpieczeństwa i zapewniać
anonimowość.
Poniżej opisano kilka metod, dzięki którym nauczyciele mogą diagnozować relacje między uczniami.

TECHNIKA MORENO
Technika socjometryczna. Polega na zadaniu wszystkim członkom
grupy takich samych otwartych pytań. Na pytania uczniowie odpowiadają na kartkach. Najczęściej pytania dotyczą tego, z którymi
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osobami dziecko chciałoby znaleźć się w danej sytuacji. Zaleca się

stawianie pytań pozytywnych (np. „Z kim chciałbyś siedzieć w ławce?”,
zamiast: „Z kim nie chciałbyś siedzieć w ławce?”), aby przeciwdziałać
procesowi wykluczania z grupy i stygmatyzowania. Zadaniem każdego dziecka jest wskazanie jednego ucznia z klasy w odpowiedzi
na każde pytanie. Dzięki tej technice można zbadać poziom relacji
między poszczególnymi członkami grupy oraz zobaczyć sieci powiązań
między uczniami (Ulatowska, Kołodziejski, 2017). Technika ta pozwala
nauczycielowi zobaczyć, czy w klasie są osoby wykluczone z grupy,
z kim dzieci wolą się uczyć, a z kim bawić. Czasem okazuje się, że najlepszy przyjaciel jest świetnym kompanem do zabawy, ale niekoniecznie
do tego, aby siedzieć z nim w ławce czy wspólnie odrabiać zadanie
domowe.

TECHNIKA ,,ZGADNIJ KTO?”
Pozwala nauczycielowi zobaczyć:

→ jakie role w klasie pełnią uczniowie;
→ jakie predyspozycje posiadają poszczególni uczniowie (zdaniem
swoich kolegów).
Uczniowie otrzymują od nauczyciela ankietę, w której każde ze zdań zaczyna się słowami: „Jest to ktoś z klasy, kto…” (np.
„dobrze sprawdziłby się w roli przewodniczącego klasy”; „mógłby poprosić nauczyciela o przełożenie sprawdzianu”). Zadaniem
uczniów jest wskazanie osoby lub osób, które odpowiadają opisowi przedstawionemu przez nauczyciela. Analizując wyniki klasy,
warto zwrócić uwagę, na ile odpowiedzi wszystkich uczniów są
ze sobą spójne. Ważne dla nauczyciela będzie również to, które dzieci
zostają wymienione w odpowiedzi na poszczególne pytania, ponieważ
odpowiedzi te mogą pokazać relacje między uczniami oraz normy
panujące w klasie (Zwierzyńska, 2008).
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TECHNIKA PLEBISCYT ŻYCZLIWOŚCI
I NIECHĘCI
Poprzez tę technikę nauczyciel może dowiedzieć się, na ile akceptowany
jest w klasie każdy z jej członków. Dzieci otrzymują od nauczyciela kartkę
z imionami i nazwiskami wszystkich uczniów w klasie. Ich zadaniem jest
określenie za pomocą symboli („++” – bardzo lubię; ,,+” – lubię; ,,0” – jest
mi obojętny; ,,–” – nie lubię; ,, – –” – bardzo nie lubię) swojego poziomu
sympatii wobec każdej osoby na liście (oprócz siebie) (Zwierzyńska
2008). Bardzo ważne, by wyniki tego badania były dostępne tylko dla
nauczyciela, ponieważ uczniowie, którzy są mniej lubiani, mogliby się
poczuć dotknięci, a ich samoocena mogłaby się obniżyć.
W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną kwestionariuszowe
techniki diagnostyczne, które pozwalają uchwycić nie tylko relacje
między samymi uczniami, ale także relacje uczniów z nauczycielami.

SKALA RELACJI UCZEŃ – NAUCZYCIEL
Skala Relacji Uczeń – Nauczyciel (Pianta, 1992) bada jakość relacji między
nauczycielem a uczniem na dwóch wymiarach – konfliktu i bliskości.
Skalę wypełnia nauczyciel. Kwestionariusz składa się z piętnastu zdań,
zadaniem nauczyciela jest wskazanie na pięciostopniowej skali (1 – wcale
się nie zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam), na ile zgadza się z danym stwierdzeniem (np. „Z tym dzieckiem łączy mnie serdeczna, ciepła
relacja”; „To dziecko łatwo się na mnie złości”). Narzędzie to pozwala
wychwycić problemy, jakie pojawiają się czasem w relacjach nauczyciela
jako załącznik do niniejszego rozdziału.
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z niektórymi uczniami. Arkusz tego narzędzia został zaprezentowany

BADANIE KLIMATU SZKOŁY
Warto również zastosować kwestionariusze, które pozwalają na tak
zwane badanie klimatu szkoły. Są to ankiety, które pokazują zarówno
relacje między uczniami, jak i relacje uczniów z nauczycielami, relacje
między pracownikami szkoły oraz między rodzicami i szkołą. Badają
również atmosferę panującą w placówce. Jednym z przykładów takiego
narzędzia jest kwestionariusz stworzony w ramach projektu „Myślę
Pozytywnie 2019” i dostępny pod adresem: http://zdrowiewszkole.pl/
narzedzia-do-badania-klimatu-szkoly/
Narzędzia te obejmują ankiety dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami, rodziców oraz dyrekcji szkoły.
Wyniki ankiet uczniowskich pozwalają m.in. na diagnozę relacji między
uczniami i postrzegane wsparcie ze strony nauczycieli. Narzędzia wypełniane przez nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, dyrekcję
i rodziców pozwalają pokazać (między innymi), jak wyglądają relacje
między poszczególnymi grupami. Dodatkową korzyścią z zastosowania
całościowego badania klimatu szkoły jest możliwość porównania, jak
relacje panujące w szkole są postrzegane przez różne grupy społeczności – może bowiem się zdarzyć, że w opinii nauczycieli ich relacje
z rodzicami są bardzo dobre, ale rodzice nie podzielają tego zdania…

P R Z Y K Ł A D O W E P Y TA N I A Z T E G O
N A R Z ĘDZ I A TO :
→ Dla uczniów: „Nauczyciele są dla mnie życzliwi”; „Uczniowie w mojej
klasie mają do siebie zaufanie”.

→ Dla nauczycieli: „Dyrekcja szkoły interesuje się mną jako człowiekiem (nie tylko jako nauczycielem)”; Relacje między nauczycielami
są dobre”.
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→ Dla pracowników niepedagogicznych: „Nauczyciele szanują moją
pracę”; „Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, chętnie
współpracują ze sobą”.

→ Dla dyrekcji: „Moje relacje z nauczycielami są dobre”; „Moje relacje
z rodzicami uczniów są dobre”.

→ Dla

rodziców: „Nauczyciele są dla mojego dziecka życzliwi”;

„Poleciłbym/poleciłabym innym rodzicom tę szkołę jako przyjazne
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miejsce dla dziecka i jego rodziców”.

R EDA K TO R PR OWA DZ ĄC Y:
DR MACIE J CIECHOMSKI
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ROZDZIAŁ 6 .
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W Z M ACN I A N I E
PO STAW
NAUC Z YCI EL I ,
W YCHOWAWCÓW
KLAS
W ICH G OTOWO ŚCI
I A KT Y W NO ŚCI
W ROZ W I Ą Z Y WA N I U
SY T UACJ I
PROBL E MOW YCH

6 . 1 . Wp r ow a d z e n i e
Konflikty i inne problemy inter- oraz intrapersonalne uczniów i uczennic
są nieuniknionym elementem szkolnej codzienności. Nasza gotowość
do radzenia sobie w takich sytuacjach może mieć znaczący wpływ na
umiejętność budowania relacji w środowisku szkolnym, realizację założonych celów – zarówno programowych, jak i tych dotyczących naszego
własnego rozwoju zawodowego – a także na szeroko pojęty stosunek
do pracy i dobrostan psychiczny nasz oraz naszych podopiecznych.
Ten rozdział w przeciwieństwie do pozostałych koncentruje się
przede wszystkim na nauczycielu i przyjmowanych przez niego lub
nią postawach wobec sytuacji problemowych. Poszukując odpowiedzi
na pytanie o własną gotowość do ich rozwiązywania, nauczyciel i wychowawca musi odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

KIM JESTEM I JAK SIĘ CZUJĘ?
Jak na co dzień radzę sobie ze stresem? Czy mam świadomość swoich
mocnych i słabych stron? Czy wiem, jak mogę je wykorzystać na co
dzień? Jakie są moje przekonania dotyczące relacji nauczyciel – uczeń,
nauczyciel – rodzic, nauczyciel – nauczyciel? Czy wiem, jak się zachować
w trudnych sytuacjach? Jakie są moje dotychczasowe doświadczenia
związane z rozwiązywaniem problemów i konfliktów w środowisku
szkolnym? Jak czuję się w swojej aktualnej sytuacji życiowej i zawodowej? Czy mam poczucie, że radzę sobie ze wszystkimi obowiązkami?

106

GDZIE JESTEM?
W jakim środowisku pracuję? Czy otwarta postawa i umiejętności komunikacyjne mają swoje miejsce w programie nauczania lub programie
wychowawczym mojej szkoły? Jaka jest gotowość moich współpracowników, uczniów i ich rodziców do rozwiązywania problemów i konfliktów? Czy otrzymuję od moich przełożonych i współpracowników
wsparcie? Czy mamy wspólną wizję i wartości dotyczące kształtowania
postaw i rozwijania umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów i konfliktów?

JAK DZIAŁAM?
Jak zazwyczaj reaguję w trudnych sytuacjach? W jaki sposób rozmawiam na co dzień z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Jak
jeszcze się z nimi komunikuję? Jak reaguję na niepożądane zachowania
uczniów? Jakie narzędzia i strategie wykorzystuję, żeby się z nimi uporać? Co robię, żeby im zapobiegać? Czy podczas moich lekcji jest czas
na kształtowanie postaw i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
i społecznych?
Postawy gotowości i aktywności powinny być rozpatrywane oddzielnie,
bo czym innym jest bycie w gotowości, a czym innym proaktywność
(w rozumieniu np. Coveya). Gdy mówić będziemy o gotowości, skoncentruję się na praktykach intrapsychicznych, czyli na tym, co możemy
zrobić dla swojej higieny psychicznej lub ekosystemu wewnętrznego,
by pozostawać otwartymi, profesjonalnymi i serdecznymi dla naszych
co na zewnątrz, zatem na procedurach i praktykach reagowania na
potrzeby uczniów. Zakładam, że wspólną wartością przy rozwiązywaniu
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uczniów. Podczas mówienia o aktywności skoncentruję się na tym,

sytuacji problemowych jest samodzielność uczniów oraz ich gotowość
do podejmowania wyzwań, szukania wsparcia i planowania działań.

W poniższym rozdziale:
• przyjrzymy się, jakie są naukowe przyczyny sytuacji problemowych w szkole;
• zastanowimy się, w jaki sposób diagnozować postawy przyjmowane przez
nauczycieli;
• zrobimy przegląd rozwiązań wzmacniających postawy nauczycieli;
• skorzystamy z różnorodnych narzędzi
wspierających postawy nauczycieli w ich
gotowości i aktywności w rozwiązywaniu sytuacji problemowych;
• poznamy dużo nowych materiałów do
pracy nad własnym warsztatem zawodowym i osobistym nauczyciela.
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Z AC H OWA N I A
PROBLEMOWE
Autorstwo terminu „zachowań problemowych” przypisywane jest Richardowi i Shirley Jessorom (1998).
Autorzy ci zwrócili uwagę na fakt, że podejmowanie
tego typu aktywności przez młodzież jest wynikiem
działania czynników psychospołecznych oddziaływujących na: osobowość, system postrzegania otoczenia i system zachowania. W myśl tego podejścia
podejmowanie zachowań ryzykownych (np. palenie tytoniu, picie
alkoholu, używanie innych substancji psychoaktywnych, przedwczesna
aktywność seksualna, zachowania agresywne, drobne przestępstwa,
zaniedbywanie obowiązków szkolnych i ucieczki z domu) wiązało się
z realizacją przez jednostkę ważnych potrzeb rozwojowych, radzenia
sobie z trudnościami i stresem oraz przezwyciężania kryzysów rozwojowych. Podejście takie miało duży wpływ na stosunek do profilaktyki,
gdyż z punktu widzenia osób dorosłych zachowania ryzykowne są często postrzegane jako nierozsądne, nieprzemyślane działania. Z punktu
widzenia teorii R. i S. Jessorów za każdym działaniem (zachowaniem)
stoi jakiś powód, potrzeba, która może być realizowana zarówno na drodze działań akceptowanych społecznie (nazywanych w tym podejściu
konwencjonalnymi), jak i ryzykownych (Jessor, 1998).

S Y T UAC JA PR O B L EM OWA
W szerokim rozumieniu sytuacja problemowa jest wtedy, kiedy uczeń
być napięta sytuacja w domu, wyzwanie zaplanowania nadrabiania
zaległości w szkole, ból psychiczny spowodowany zdarzeniem lub
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mierzy się z czymś, co przerasta jego aktualne możliwości. Może to

zaburzeniem. Zatem sytuacja problemowa to taka, w której uczeń
potrzebuje wsparcia.

P O S TA W A
Na pojęcie postawy składają się trzy komponenty - poznawczy, emocjonalny i behawioralny, które będą szczegółowo omawiane w części
6. tego rozdziału.

6 . 2 . B a d a n i a n au kowe
w s p i e r aj ą c e p o s t aw y
n au c z yc i e l i w i c h
g o t owo ś c i i a k t y w no ś c i
do rozw iązy wania
s y t u a c j i p r o b l e m ow yc h
Dzięki wymianie informacji między praktykami profilaktyki i badaczami powstają najlepsze programy i strategie badań. Zgodnie z powiedzeniem, że najlepszą praktyką jest dobra teoria, warto przyjrzeć się
w pierwszej kolejności teoretycznemu ujęciu zachowań problemowych
w koncepcjach opartych na naukowych przesłankach i potwierdzonych
badaniami podstawowymi.
Nauczycielowi chcącemu skutecznie sprostać zadaniom profilaktyki
zachowań problemowych potrzebna jest wiedza zarówno teoretyczna,
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dotycząca źródeł powiązań między czynnikami ryzyka, jak i praktyczna,
dotycząca wspierania czynników chroniących. W tej części przedstawione zostaną naukowe modele dotyczące zachowań problemowych, a ich
poznanie i zrozumienie ułatwi nauczycielom przyjęcie odpowiedniej
postawy wobec działań profilaktycznych i wybór tych opartych na
naukowych przesłankach.
Analizując badania dotyczące zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży, zaobserwować można zmiany w definiowaniu
tego zjawiska – odejście od postrzegania pojedynczych zachowań (np.
picia alkoholu, wagarowania, używania substancji psychoaktywnych)
na rzecz ujęcia całościowego. Badania nad czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi przed zachowaniami problemowymi prowadzą do
tworzenia coraz bardziej złożonych modeli i koncepcji teoretycznych,
wpływających na podejmowanie zachowań ryzykownych i prezentujących holistyczne podejście do problematyki szeroko pojętego zdrowia
psychicznego.
Przyglądając się zatem etiologii zachowań ryzykownych, warto
spojrzeć na nie z perspektywy rozwoju dziecka. Zgodnie z teorią
Eriksona okres adolescencji to czas kształtowania się tożsamości
dziecka. Wpisane w specyfikę wieku rozwojowego testowanie granic (np. społecznych, własnego organizmu), kształtowanie się autonomicznej moralności sprzyjają podejmowaniu wielu zachowań
ryzykownych mających na celu np. eksplorację świata wewnętrznego i zewnętrznego, która sprzyja pokonaniu kryzysu rozwojowego.
W myśl teorii Eriksona każdy pozytywnie rozwiązany kryzys jest podstawą rozwoju. Wynika z tego, że podejmowanie pojedynczych zachowań
ryzykownych przez młodzież jest normalne i uzasadnione. Praktycy
pracujący z młodzieżą (np. nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy)
zaskakujących i nieodpowiedzialnych zachowań młodych ludzi.
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zdają sobie sprawę, że w ramach „normy rozwojowej” mieści się wiele

Badania szczegółowe wskazują jednak
na to, że podjęcie jednego rodzaju zachowania ryzykownego sprzyja powstawaniu
kolejnych.
Przykładowo, nastolatek eksperymentujący z używkami będzie spędzał
więcej czasu poza domem (np. z kolegami, na podwórku, do późnych
godzin wieczornych), co może spowodować więcej kłopotów domowych
(np. kłótnie z rodzicami, pogorszenie wyników w nauce). Zmieni się też
środowisko, w którym spędza większość czasu (np. koledzy z podwórka
podejmujący podobne ryzykowne zachowania), co może spowodować
dalsze trudności (np. zachowania agresywne, udział w bójkach, problemy
z prawem).

U dzieci podejmujących zachowania ryzykowne obserwuje się ponadto zwiększenie
poziomu stresu, obniżenie samopoczucia
i nastroju.
U osób podejmujących zachowania ryzykowne, w porównaniu z dziećmi
i młodzieżą niepodejmującą tego typu zachowań, można zaobserwować niższe umiejętności społeczne (np. dotyczące rozwiązywania
problemów), radzenie sobie z emocjami i niską samoocenę (Bobrowski,
Czabała, Brykczyńska, 2005).
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Badania szczegółowe nad przyczynami zachowań ryzykownych
wskazują zatem na zasadność używania pojęcia zespołu zachowań
ryzykownych (Grzelak, 2009). Analizując przyczyny tego typu aktywności, należy zatem wziąć pod uwagę zarówno czynniki indywidualne,
środowiskowe, jak i mikro- czy makrospołeczne. W każdym z tych
czynników można wyróżnić takie, które zwiększają ryzyko wystąpienia
zachowań problemowych i takie, które je obniżają (czynniki chroniące)
(Loeber, Farrington, Stouthamer-Loeber, 1998).
Duży wkład w badania nad czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi zawdzięczmy paradygmatowi biopsychospołecznemu. Model ten
opiera się na założeniu, że rozwój biologiczny ściśle wiąże się z procesami
poznawczymi, a co za tym idzie, z funkcjonowaniem społeczno-emocjonalnym. Okres adolescencji to czas intensywnego rozwoju – dojrzewający mózg powoduje zmiany w postrzeganiu świata wewnętrznego
i zewnętrznego. Nastolatek na nowo konstruuje obraz świata, własnej
osoby, relacji z otoczeniem. Zmienia się także system wewnętrznych
wartości. Model biopsychospołeczny wyjaśnia czynniki potencjalnie
wpływające na podejmowanie zachowań ryzykownych, którymi są: płeć
męska, predyspozycje genetyczne i poziom hormonów. Do czynników
społecznych i środowiskowych zaliczyć można style wychowawcze,
modelowanie zachowań ryzykownych w rodzinie, zmiany w rodzinie,
zachowania w grupie rówieśniczej, niską samoocenę, a także zmianę
etapów edukacyjnych (DiClemente, Santelli, Crosby, 2009).
Holistyczne podejście do problematyki zdrowia ujmuje złożone interakcje między licznymi czynnikami mającymi źródło w cechach charakteru, interakcjach behawioralnych, czynnikach ryzyka zgromadzonych
wewnątrz danej jednostki i w jej społecznym i kulturowym otoczeniu.
Czynniki ryzyka mogą się sumować, ale też wzajemnie wzmacniać lub
celów, umiejętności i postawy danej osoby. Jednostka sama wybiera, na co chce przeznaczyć własne zasoby. Zachowania problemowe
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osłabiać. Efekt zależy od procesów poznawczych, systemu wartości,

mogą być wynikiem nie tyle postawy, ale także chwilowych potrzeb
emocjonalnych, duchowych lub niedojrzałości biologicznej. Motywem
działań ryzykownych, często wymienianych w literaturze, są motywy
ucieczkowe, konformistyczne, egzystencjalne, prestiżowe, snobistyczne
lub poszukiwania (Dzielska, Kowalewska, 2014).
Holistyczne podejście do zachowań problemowych stało się podstawą do opracowania wielu badań. Przykładem jest prowadzony od 1982
r. program badań HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children),
realizowanych cyklicznie co cztery lata w 49 krajach. HBSC dotyczy
zdrowia i rozwoju z uwzględnieniem zachowań prozdrowotnych, ryzykownych i społecznego kontekstu zdrowia. Model badań oparty jest na
holistycznym podejściu, integrującym cztery perspektywy: psychospołeczną, populacyjną, mikrospołeczną i rozwojową. Polska jest członkiem
sieci HBSC od 1989 r., a ostatnie badanie przeprowadzono w 2018 r.1 .
Źródłem wiedzy na temat zachowań problemowych młodzieży
są też badania prowadzone przez ośrodki badawcze, np. CBOS (zob.
raport Młodzież 20182) czy następujące badania: Instytutu Psychiatrii
i Neurologii Analiza jakościowa stylu życia 17–18-letnich użytkowników substancji psychoaktywnych, wzorów i motywów używania
substancji oraz innych zachowań problemowych (2019) czy Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę Patotreści w internecie. Raport o problemie
(2019). Pomocne są też szczegółowe raporty z wybranych obszarów
problemowych: Raport o stanie narkomanii w Polsce Krajowego Biura
ds. Narkomanii (2019) czy badania ESPAD (2015), dotyczące problemu
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

1

http://www.imid.med.pl/files/imid/Aktualnosci/Aktualnosci/raport%20HBSC%202018.pdf

2

https://www.cinn.gov.pl/portal?id=1475772

114

6 . 3 . J a k z d i a g no z ow a ć
p o s t aw y n au c z yc i e l i
i w yc how awc ów
Rozpoznawanie trudności i wyraźne określanie zaistniałych sytuacji
problemowych są niezbędne do skutecznego prowadzenia procesu
kształcenia i wychowania. Wszyscy uczestnicy szkolnej społeczności:
nauczycielki i nauczyciele, uczniowie i uczennice oraz rodzice mogą
się zaangażować przynajmniej w przygotowania do diagnozowania
otoczenia i reagować na negatywne sygnały, a także w planowanie
i realizowanie działań służących budowaniu zdrowej społeczności.
Żeby unikać sytuacji problemowych, wskazywać je i próbować
rozwiązywać, nie jest niezbędne wyłącznie profesjonalne przygotowanie
oparte na korzystaniu z określonych procedur, testów, itp. Diagnozowanie
na potrzeby przygotowania lub wdrożenia określonego programu
profilaktyczno-wychowawczego wymaga również rozwijania kwalifikacji
społecznych.
Każdy z nas jest obserwatorem, który działa w swojej sieci społecznej oraz
w określonej grupie zawodowej, wiekowej, znajomych, pełni rolę w społeczności. Zebranie spostrzeżeń różnych osób pozwala na pełniejszą
refleksję, uwzględnienie potrzeb i obaw wielu grup i osób, a także na
otwarcie na innych, empatię i budowanie społeczności zorientowanej
prozdrowotnie w odniesieniu do zdrowia psychicznego i zdrowia w ogóle. Informacje zdobywamy w toku interakcji, nie zawsze w określonym
postawy, które pozwalają nie tylko na bieżące diagnozowanie sytuacji,
ale również na tworzenie atmosfery wsparcia i zwracania uwagi na
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porządku. Dlatego wskazano pewne zachowania, pożądane działania,

potencjalne problemy oraz chęci rozwiązywania ich. Hasła podane są
w kolejności alfabetycznej, by zwrócić uwagę na konieczność równoległego działania.

CZUJNOŚĆ
Jest niezbędna, żeby dostrzegać zmiany w otoczeniu, również społecznym. Nie chodzi jednak o to, by reagować panicznie na każde
niepokojące sygnały. Czujność ma nam towarzyszyć, abyśmy mogli
rejestrować, co dzieje się wokół nas, i mieli świadomość zachodzących
przemian. Zmiana nie powinna być odbierana od razu jako negatywna.
Warto pamiętać, że ludzie się zmieniają, podobnie jak ich postawy, role
społeczne, ciało, nawyki, przyjaźnie, itp.

DIALOG
To nie tylko nawiązywanie rozmowy lub komunikowanie się z innymi.
Żeby zaistniał dialog, rozumiany jako wymiana myśli, poglądów lub
wspólne komunikowanie się w określonym celu, musimy być otwarci i budować zaufanie stron. Oparcie tylko na hierarchicznej relacji
przymusu nie daje szansy na dialog, a jedynie na odtwarzanie przez
uczniów informacji na żądanie lub potwierdzanie tego, co chcą usłyszeć
rodzice lub nauczyciele, ale bez gwarancji, że coś zostanie spełnione.
Dialog pozwala również na gromadzenie informacji, zdobywanie ich
nie na zasadzie specjalnego działania, a w toku codziennej komunikacji. Budowanie jak najbardziej poziomej platformy komunikowania,
w której nauczyciel jest również w pewnym sensie uczniem, a uczeń
w pewnym sensie nauczycielem, daje możliwość wspólnego uczenia
się i chęci do rozmowy, która jest podstawą edukacji.
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EMPATIA
Daje podstawę do emocjonalnego zaangażowania w rozwiązywanie
trudności. Można ją rozwijać poprzez ćwiczenia związane z wchodzeniem w role, odgrywanie scenek prezentujących problemy i niewłaściwe
sposoby ich rozwiązywania. Istotne jest, by próbować zrozumieć emocje
innych, ich przyczyny, dlaczego prowadzą do działań problemowych,
aby skutecznie rozwiązywać je jak najwcześniej.

GRUPOWE MAPOWANIE
Do skutecznego zbierania informacji nie wystarczą obserwacja i rozmowy z innymi, możliwość indywidualnych konsultacji z uczniami czy
rozmów z rodzicami. Warto również gromadzić spostrzeżenia rodziców,
uczniów i innych nauczycieli. W klasie można to robić na zasadzie tworzenia map myśli na różne tematy, być może w grupach, zbierając dane
z anonimowych ankiet, stworzenie skrzynki problemów, gdzie można
wrzucać hasła, następnie omawiane na forum. Zaangażowanie dzieci,
współpracowników lub domowników w podobne działania wymaga
wzajemnego zaufania i otwartości na problemy innych oraz chęci
wsparcia przy wspólnym ich rozwiązywaniu.

KONSEKWENCJA
Nawet jeśli diagnozowanie realizowane jest na potrzeby konkretnego
obszaru i w związku z realizacją określonego, ograniczonego czasowo
niecznie w formalnym rozumieniu. Zwracanie uwagi na otoczenie musi
być procesem ciągłym, nieustannie angażującym społeczność szkolną,
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projektu, warto pamiętać, że powinno zachodzić nieustannie, nieko-

uważnie przyglądającą się codziennym sytuacjom. Chodzi o to, by nastawienie nauczycieli, rodziców, ale i uczniów, na wskazywane trudności
i ich likwidowanie było nieustanną częścią procesu edukacji, wpisaną
w rozwój kompetencji obywatelskich, rozwijaniem humanistycznych
wartości, takich jak np. otwartość na współpracę z innymi.

OBSERWACJA
Przyglądanie się otoczeniu to jeden z najważniejszych elementów
diagnozowania. Czujne rejestrowanie zmian, ale również obserwowanie codziennych, niemal rytualnych czynności, zwracanie uwagi
na podejmowane praktyki, działania, korzystanie z miejsc, kontakty
międzyludzkie, pozwalają na wstępne oceny i dają możliwość wypunktowania ewentualnych sytuacji problemowych. W połączeniu
z dialogiem pozwala na gromadzenie informacji, następnie refleksję
nad nimi i być może skupienie się na określonym problemie, aspekcie
sytuacji, kontekście jej rozgrywania się, itp.

OTWARTOŚĆ
To podstawa nie tylko komunikowania się z innymi osobami, ale również
reagowania na otoczenie. Otwartość rozumiana jest tutaj jako postawa,
która umożliwia podejmowanie wielu działań, i powinna być składową
różnych inicjatyw. Może to być otwartość na inność, słuchanie zdania
innych osób, innowacje i wdrażanie nowych pomysłów, ale również
otwartość na szukanie porozumienia.
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REAGOWANIE
Powinno być przemyślane i poprzedzone zarówno solidną informacją, rozpoznaniem w trakcie rozmów, jak i zbieraniem informacji na
inne sposoby. Przesadna reakcja lub niedostosowanie reagowania do
potrzeb, możliwości społecznych, posiadanych zasobów emocjonalnych, intelektualnych lub materialnych, może przynieść sporo szkód.
Wymaga to również autorefleksji. Reagowanie jest jednak niezbędne,
żeby rozwiązać problem, ale również potrzebne do prowadzenia działań
profilaktycznych. W tym sensie reagowanie jest niezbędne stale, ale
warto wyróżnić obszary reagowania rozumianego jako podejmowanie
działań, których celem nie jest samo diagnozowanie problemów lub
rozwiązywanie sytuacji problemowych. Celem jest zdrowie psychiczne
wszystkich uczestników i uczestniczek społeczności szkolnej.

REFLEKSYJNOŚĆ
Wszystkie podejmowane działania wymagają myślenia. To oczywiste!
Warto jednak pamiętać, że przy ocenie sytuacji, nawet jeśli okaże się,
że wymagana jest szybka interwencja, potrzebna jest krytyczna ocena.
Wszystkie zgromadzone informacje warto starannie przeanalizować,
zanim podejmiemy działania. Tak, żeby nie popełnić błędu i nie przyczynić się do pogorszenia zdiagnozowanej sytuacji.

ZAUFANIE
drugiego człowieka. Szkoła jest przestrzenią hierarchiczną, dlatego tym
trudniej nauczycielom, ale również rodzicom, zdobyć zaufanie dzieci.
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Jest niezbędne do dzielenia się informacjami, rozmowy, poznawania

Dzięki wzajemnemu zaufaniu możemy na sobie polegać, nie musimy
się martwić, że ktoś czegoś nie zrobi lub zrobi to, czego nie powinien.
Trzeba jednak pamiętać, że zaufanie nie musi być bezgraniczne czy
bezwarunkowe, nie jest także łatwo odnawialne, a czasami nie odnawia
się wcale.

KARTA PRACY:
ZANIM POSTAWISZ DIAGNOZĘ
Hasło

Z czym Ci się kojarzy?
Podaj kilka cech.

Czujność

Dialog

Empatia

Otwartość

Refleksyjność
Zaufanie
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Podaj przykład sytuacji
związanej z hasłem.

KARTA PRACY: GRUPOWE MAPOWANIE
Uczniowie i uczennice dzielą się na kilkuosobowe grupy. Nauczyciel
daje każdej grupie wybrane hasło związane z potencjalną sytuacją
problemową. Mogą to być np. hejt, cyberprzemoc, spożywanie alkoholu,
branie narkotyków, palenie (e)papierosów, wykluczenie ze społeczności klasy (w szkole lub w rozszerzonej internetowo przestrzeni klasy)
lub inne, wiążące się z realizowanym projektem. Każda grupa dostaje
kartkę A3, w jej centrum umieszcza otrzymane hasło i tworzy mapę
myśli, tj. elementów, które wiążą się z hasłem. Można podpowiedzieć
uczniom, żeby zastanowili się nad możliwymi przyczynami, momentami
zaistnienia danej sytuacji, rolą różnych osób w podtrzymywaniu sytuacji,
nad tym, co sprawia, że sytuacja rozwija się negatywnie, a co może
się wydarzyć, żeby się zakończyła, jakie wskazówki można dać osobie,
która znalazła się w określonej sytuacji, a jakie osobom z jej otoczenia?
Na drugiej stronie kartki uczniowie rysują komiks w trzech scenach,
prezentujący wymyślonych bohaterów danej sytuacji i zwracający uwagę na istotną ich zdaniem i związaną z sytuacją kwestię. Następnie
każda grupa pokazuje innym swój pomysł i mapę myśli z wyjaśnieniem.
Nauczyciel kończy ćwiczenie podsumowaniem dla każdego tematu
i grupy, wskazując na podobieństwa między sytuacjami lub poruszanymi przez uczniów wątkami. Proponuje materiały, które rozwijają dany
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temat i są łatwo dostępne.

R EDA K TO R PR OWA DZ ĄC Y:
PR O F. R E M I G I U S Z K I JA K
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ROZDZIAŁ 7.
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K SZ TA ŁTOWA N IE
W IĘ Z I
RODZ ICÓW
I DZ IECI Z E
SZ KOŁ Ą ,
IN DY W IDUA L N E
C Z Y N N IK I
CH RON I ĄCE

7. 1 . Wp r ow a d z e n i e
Każdorazowo troska o młodego człowieka musi się opierać na triadzie uczeń – rodzina – szkoła, traktowanych jako podmioty, które
posiadają moc sprawczą. Ich współdziałanie i współpraca powinny
prowadzić do kształtowania w młodym człowieku indywidualnych
czynników chroniących, pozwalających radzić sobie z wyzwaniami
i trudnościami, zapobiegać załamaniom.
Szkoła jest miejscem, w którym uczeń spędza znaczną ilość czasu.
Przy tym, jak wykazano w poprzednich rozdziałach, formalny proces
uczenia się, wychowania i opieki wpływa na dobrostan psychiczny lub
jego brak. W obliczu trudności edukacyjnych oraz niesatysfakcjonujących relacji społecznych i rodzinnych, przy jednoczesnej głębokiej
wrażliwości, młody człowiek będzie mierzyć się z przeżyciami, które
mogą przyczyniać się do obniżenia jego poczucia wartości, a na dłuższą
metę prowadzić do kryzysów psychicznych.
Jednocześnie rodzina w istotny sposób wpływa na kondycję psychiczną dziecka. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, umożliwia znalezienie
oparcia w sytuacjach trudnych, uczy, w jaki sposób radzić sobie z nauką
oraz jak budować relacje społeczne. Każdorazowo zaburzenia w życiu
rodzinnym znajdują swoje odzwierciedlenie w zachowaniu młodego
człowieka oraz jego gotowości do mierzenia się z trudnościami. Wszelkie
zagrożenia dotykające rodzinę: choroby, śmierć, rozstanie lub rozwód
rodziców, mogą zagrażać dziecku. Z drugiej strony, nieprawidłowe relacje rodziców z placówką również przekładają się na stosunek ucznia
do nauczycieli oraz prawidłowość relacji budowanych ze środowiskiem
szkolnym.
To, w jaki sposób młody człowiek funkcjonuje w domu i w szkole
(lub innej placówce oświatowej), ma związek z jego postrzeganiem

124

rzeczywistości, samoświadomością, samooceną, specyficznymi właściwościami osobowości oraz posiadanymi predyspozycjami i światem
wartości. Są to czynniki, które oddziałują na jego sposób radzenia sobie
z wyzwaniami, trudnościami i porażkami.

R EL AC JA S Z KO Ł A – R O DZ I N A
Łączność między środowiskiem szkolnym i rodzinnym skoncentrowana wokół osoby ucznia/uczennicy/wychowanka/
wychowanki; jest stałym elementem funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży w placówce, zmieniając
się na przestrzeni czasu.

W tym rozdziale:
• przeanalizujemy badania na temat znaczenia relacji szkoła – rodzice w profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży;
• omówimy indywidualne czynniki chroniące oraz jak wychowawcy i nauczyciele mogą je rozwijać we współpracy
z domem rodzinnym;
• poznamy narzędzia rozwoju indywidualnych czynników chroniących;
• poznamy narzędzia wspierania relacji
z rodzicami.

7. 2 . B a d a n i a
Jak pokazują badania, jakość relacji szkoła – rodzina ma większy pozytywny wpływ na osiągnięcia edukacyjne młodych osób niż po prostu
częstotliwość tych kontaktów. W tym przypadku więcej nie znaczy
lepiej. Ważne, aby kontakty te miały realne znaczenie dla obu stron i by
wspólnie zmierzały w wyznaczonym kierunku.
Aktualne podejście do badania zaangażowania rodziców wymaga
zmiany orientacji z historycznego spojrzenia na liniowe związki przyczynowo-skutkowe w kierunku bardziej holistycznego rozumienia
partnerstwa na linii szkoła – rodzina. Należy poszukiwać nowych perspektyw, które szerzej dotyczą tego, jak rodzice, szkoły i społeczności
będą współpracować, aby sprostać wyzwaniom i złożoności edukacji
w XXI w. Rodzice i wychowawcy nie tylko wpływają na naukę dziecka,
ale są także kluczem do zrozumienia i potencjalnego rozwiązania wielu
współczesnych problemów społecznych, które utrudniają naukę i motywację. Jak pokazują badacze, teoria systemów żywych – opracowana
w dziedzinie biologii, psychologii Gestalt, ekologii, ogólnej teorii systemów i cybernetyki – angażuje rodziców, szkoły, uczniów i społeczności
jako zintegrowaną całość, a nie tylko jako części procesu uczenia się
dzieci. Myślenie systemowe obejmuje spojrzenie na świat poprzez relacje, powiązania i kontekst, a nie pomiary ilościowe (Price-Mitchell, 2009).

KLIMAT
RODZINNY

RELACJE

INDYWIDUALNE
CECHY DZIECKA

SKONCENTROWANE
NA SZKOLE
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EDUKACYJNE
+
ROZWÓJ

Według wielu badań sposób, w jaki kształtują się relacje między
rodziną ucznia a placówką oświatową, zależy głównie od tego, jak instytucja i jej specjaliści wypełniają swoje role. Na relację rodzina – szkoła
wpływają:

→ praktyki nauczycieli,
→ struktura instytucji edukacyjnej,
→ sposób, w jaki szkoła postrzega rodzinę,
→ poziom zainteresowania ze strony nauczycieli oraz chęć zaangażowania rodziców,

→ znajomość konkretnych metod mających na celu intensyfikację
procesów współpracy rodziców (Dusi, 2012).
Bierność rodziców, obserwowana w różnych krajach europejskich, na
którą często skarżą się także polscy nauczyciele, wydaje się podsycana
formalnym i instytucjonalnym charakterem szkoły, jej biurokracją i postawami wielu nauczycieli, którzy nie zawsze zachęcają do obecności
rodziców. Na poziomie międzynarodowym obserwuje się również powszechny paradoks komunikacyjny w szkole, budowany przez placówki
wobec rodziców. Tym ostatnim mówi się z jednej strony: „Jesteście
rodzicami nieobecnymi, a zatem niezainteresowanymi potrzebami
swojego dziecka”, ale jednocześnie rodzice proszeni są o to, aby nie być
„nadmiernie obecnymi” (Auduc, 2007; González-Falcón, Romero-Muñoz,
2011).
W rzeczywistości nauczyciele nie wydają się zachęcać do zaangażowania rodziców w szkole i na lekcji, zwłaszcza gdy mają do czynienia
z rodzinami o niskich dochodach i/lub członkami mniejszości, którzy
są postrzegani raczej jako część problemu niż zasób (Mac Ruairc, 2011;
Palaiologu et al., 2011). W niektórych przypadkach szkoła sprzyja poczuciu niemocy w rodzinie i dystansowi, które rodzice kojarzą z frustracją
Systemowa wizja relacji międzyludzkich i realiów społecznych podkreśla fakt, że, oprócz sprzyjania dobrym wynikom w nauce, pozytywne relacje szkoła – rodzina niosą ze sobą wiele korzyści związanych
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i poczuciem osądzania (Perregaux, 2008).

z rozwojem psychospołecznym dzieci i młodzieży na wielu poziomach
(Haynes, Ben-Avie, 1996; Dusi, 2012):

N AUC Z YCIELE
→ Poświęcanie uwagi rodzicom wymaga dużej energii i zaangażowania, ale w ten sposób nauczyciele zdobywają ważne informacje
dotyczące swoich uczniów. Zwiększa się znajomość kontekstu społeczno-kulturowego oraz emocjonalnego, w którym wykonują pracę.
Głębsze zrozumienie rzeczywistości uczniów i uczennic pozwala
nauczycielowi skuteczniej interweniować zarówno w klimat w klasie, jak i w strategie nauczania, tak aby poprawić poczucie własnej
skuteczności edukacyjnej i wychowawczo-profilaktycznej.

R O DZ I C E
→ Dialog i radzenie sobie z innymi dorosłymi w dynamice edukacyjnej
i rozwoju psychospołecznym własnych dzieci prowadzi do dostępu
do nowych informacji, do odkrycia innych perspektyw interpretacji
dotyczących typu zachowania, sytuacji czy problemu wychowawczego. Sprzyjając refleksji, dialog ten jest uprzywilejowanym sposobem
na utrzymanie własnego samokształcenia. Nauczyciele mogą stać się
edukacyjnym punktem odniesienia dla dorosłych, a szkoła miejscem
nadziei na teraźniejszość i przyszłość ich dzieci.

SZKO Ł A
→ Współpraca

z obecnymi i zaangażowanymi rodzicami ozna-

cza dostęp do zasobów i energii potrzebnych do ulepszania
struktur, działań i inicjatyw w placówce. Zdobycie zaufania
i udziału rodzin wymaga wyobraźni, zaangażowania, kreatywności
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i inwestycji w planowanie i działania komunikacyjne, które prowadzą
do ważnej zmiany instytucjonalnej.

Współpraca dorosłych w otoczeniu pomaga dzieciom patrzeć na siebie i widzieć
siebie w określony sposób, rozpoznawać
swoją wyjątkowość, wierzyć w możliwość
własnego rozwoju, odnajdywać swoje
miejsce w świecie. Wyzwala indywidualne
czynniki chroniące.

SAMOOCENA, NASTAWIENIE,
SAMOKONTROLA I WYTRWAŁOŚĆ
Samoocena jest opisywana jako zbiór sądów i opinii na temat różnych
właściwości jednostki, w tym wyglądu, intelektu, emocji, charakteru,
zdrowia, relacji społecznych, dążeń, celów, pragnień. Ocena ta ma
podłoże emocjonalne.
Na samoocenę wpływają między innymi relacje z rówieśnikami.
Dziecko, porównując się do innych, jest w stanie oszacować swoje
rówieśników nie zawsze pozwala na budowanie samooceny adekwatnej, najbardziej pożądanej w rozwoju, gdyż grupa społeczna, w której
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możliwości i wskazać mocne i słabsze strony. Przy czym odniesienie do

uczeń funkcjonuje, może przyczyniać się do obniżenia poczucia własnej
wartości poprzez krytykę postawy i działań, które nie są w określonej
klasie pożądane, lub samoocenę zawyżać w sytuacji, gdy dziecko ma
wysoki na tle klasy poziom możliwości. Stąd istotnym elementem
zachowania dobrego samopoczucia jest określenie granic, w obrębie
których młody człowiek jest w stanie zaakceptować normy grupowe
i się im podporządkować, nie tracąc przy tym własnych celów i wartości,
a także mogąc realizować, być może w innych grupach rówieśniczych,
swój wysoki potencjał kierunkowy.
W budowaniu odporności na krytyczne opinie innych osób pomaga
odpowiednie nastawienie. Według Carol Dweck ma ono znaczenie
dla budowania poczucia sukcesu. Szczególnie cenne jest nastawienie
na rozwój, które ujawnia się w obliczu trudności i porażek. Wiąże się
z gotowością do podejmowania wyzwań, wytrwałością, lecz także
z przekonaniem, że człowiek może się zmieniać, zaś trudności można
przezwyciężyć. Łączy się z gotowością do przyjmowania krytyki, która
ma służyć doskonaleniu się, a nie etykietowaniu. Jest ona przyjmowana
w takim zakresie, który pozwala na poprawę, zaś to, co dotyka personalnie, jest ignorowane.
Jednym z ważnych wyznaczników sukcesu edukacyjnego, społecznego i zawodowego jest samokontrola – zdolność do regulowania
uwagi, emocji i zachowania w obecności pokusy. Drugim ważnym
wyznacznikiem sukcesu jest wytrwałość – wytrwałe dążenie do dominującego nadrzędnego celu pomimo niepowodzeń. Samokontrola
i wytrwałość są ze sobą silnie, ale nie idealnie powiązane. Oznacza to,
że niektórzy ludzie z wysokim poziomem samokontroli potrafią radzić
sobie z pokusami, ale nie dążą konsekwentnie do dominującego celu.
Podobnie niektórzy wybitni ludzie osiągający sukcesy są niesamowicie
uparci, ale ulegają pokusom w dziedzinach innych niż wybrana przez
nich życiowa pasja.
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Badania pokazują, że samokontrola polega na dopasowywaniu działań do dowolnego cennego celu, pomimo chwilowo bardziej kuszących
alternatyw; w przeciwieństwie do tego wytrwałość wymaga ciągłej
pracy nad pojedynczym, ambitnym, nadrzędnym celem, na dobre i na
złe, na przestrzeni tygodni, miesięcy czy lat (Duckworth, 2014).

Wykazano, że upór – wytrwałość i pasja
do długoterminowych celów – są istotnymi
predykatorami sukcesu akademickiego, nawet po uwzględnieniu innych czynników
osobowości.

7. 3 . J a k d i a g no z ow a ć
r e l a c j ę s z ko ł a – r o d z i c e
o r a z i n d y w i d u a l ne
cz y nnik i chroniące
Program wychowawczo-profilaktyczny powinien uwzględniać w szczeindywidualnych czynników chroniących, dla których dostrzegane są
największe deficyty w danym środowisku szkolnym.
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gólności działania nastawione na rozwijanie u uczniów i uczennic tych

Proponowane narzędzia diagnostyczne sprawdzają różnorodne
aspekty związane z indywidualnymi kompetencjami psychospołecznymi, a także poziom zaawansowania relacji szkoła – rodzice w kontekście
pracy wychowawczo-profilaktycznej i wspierającej osiąganie sukcesu
przez uczniów i uczennice.

WYMIARY RELACJI SZKOŁA – RODZINA
Poniższe narzędzie diagnostyczne zostało opracowane, aby pomóc
członkom społeczności szkolnej (uczniom, rodzicom, personelowi
i członkom społeczności) ocenić bieżące praktyki zaangażowania
rodziny i społeczności oraz ich postępy we wdrażaniu strategii wzmacniających to zaangażowanie.
Badane jest siedem kluczowych wymiarów skutecznej praktyki,
określonych w ramach partnerstw rodzina – szkoła. Placówki mogą
korzystać z narzędzia, aby określić, na ile mają relacje wzmacniające
działania wychowawczo-profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Narzędzie zostało opracowane na podstawie
„The School Assessment Tool” australijskiego ministerstwa edukacji
i dostosowane do warunków polskich.
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E WA LUAC JA R EL AC J I S Z KO Ł A –
R O DZ I N A O P I ER A S I Ę N A S I ED M I U
W YMIAR ACH:

WYMIAR 1.
KOMUNIKACJA
Skuteczna komunikacja to dwukierunkowa wymiana między rodzinami
i szkołami, która obejmuje wymianę informacji oraz możliwość łączenia się
i współpracy szkół i rodzin. Regularna dwustronna komunikacja między
rodzinami a szkołą przy użyciu wielu strategii, które skutecznie poszukują, wnoszą wkład i dzielą się informacjami o osiągnięciach uczniów
i potrzebach edukacyjnych, polityce szkolnej, praktykach i inicjatywach
społecznych.

WYMIAR 2.
ŁĄCZENIE NAUKI W SZKOLE I W DOMU
Związki między rodziną a szkołą, które promują uczenie się uczniów
i wysokie oczekiwania zarówno nauczycieli, jak i rodziny, przyczyniają
się do sukcesu uczniów w szkole. Rodziny i szkoła wspólnie odpowiadają
za naukę i dobre samopoczucie uczniów. Pracują razem, aby stworzyć
pozytywne nastawienie do uczenia się, rozwijać wspólne rozumienie
tego, jak dzieci się uczą i programy uczenia się, oraz budować na zdol-
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ności rodzin do wspierania uczenia się w domu.

WYMIAR 3.
BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI
I TOŻSAMOŚCI
Polityka, praktyki i programy włączające rodziców budują przyjazną
kulturę integracji i przynależności dla wszystkich rodzin, która odzwierciedla i szanuje różnorodność w społeczności szkolnej.

WYMIAR 4.
DOSTRZEGANIE ROLI RODZINY
Pracownicy szkoły, rodzice i rodziny uznają i doceniają ich uzupełniające się role we wspieraniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
oraz wspierają i zachęcają do wspólnego uczenia się w szkole i poza
nią. Szkoła uznaje i rozwija zdolności rodzin do pomagania oraz do
zachęcania swoich dzieci do uczenia się w szkole i poza nią, a także do
wspierania szkolnych celów, kierunków i etosu.

WYMIAR 5.
WŁĄCZANIE W PODEJMOWANIE DECYZJI
Rodzice są reprezentowani w szkolnych procesach decyzyjnych za
pośrednictwem organów rodzicielskich, komitetów i innych forów.
Polityka, praktyki i programy szkolne wspierają rodziny, aby były partnerami w edukacji swoich dzieci poprzez działania o charakterze partycypacyjnym. Rodziny są aktywnymi i równoprawnymi uczestnikami
decyzji dotyczących ich dzieci w szkole i poza nią.
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WYMIAR 6.
WSPÓŁPRACA W KWESTIACH
POZASZKOLNYCH
Placówki nawiązują współpracę z zewnętrznymi podmiotami i instytucjami, aby wzmocnić rodziny we wspieraniu zdrowia psychicznego
swoich dzieci. Szkoła ma strategicznie rozwinięte stałe relacje z instytucjami publicznymi i pozarządowymi, grupami społecznymi, przedsiębiorstwami i innymi dostawcami usług edukacyjnych, które zwiększają
możliwości uczenia się i wyniki dla uczniów i rodzin.

WYMIAR 7.
UCZESTNICTWO
Udział każdego członka społeczności szkolnej jest ceniony, a czas, energia i doświadczenie wnoszone przez rodziny wspierają naukę i rozwój
ich dzieci. Rodziny i członkowie społeczności wnoszą wkład w życie
szkoły w sposób, który odzwierciedla ich zainteresowania, umiejętności,
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doświadczenie i możliwości.

KARTA DIAGNOSTYCZNA
Kluczowy
wymiar

Jakie praktyki
i działania podejmowane są obecnie?

Co działa dobrze?

Komunikacja
Łączenie
nauki
w szkole
i w domu
Budowanie
społeczności
i tożsamości
Dostrzeganie
roli rodziny
Włączanie
w podejmowanie decyzji
Współpraca
w kwestiach
pozaszkolnych
Uczestnictwo
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Co wymaga zmiany, poprawienia,
uzupełnienia?
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R EDA K TO R PR OWA DZ ĄC Y:
M A Ł G O R Z ATA N O W I C K A
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ROZDZIAŁ 8.
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Z A A NGA ŻOWA N I E
DZ I ECI
I M ŁODZ I E Ż Y
W Z ACHOWA N I A
NOR M AT Y W N E .
U DZ I A Ł
W Z A J ĘCI ACH
A LT ER NAT Y W N YCH
I POZ A L EKC YJ N YCH

8 . 1 . Wp r ow a d z e n i e
Tworzenie w placówce przestrzeni i klimatu do działań, które pobudzają
samodzielność i sprawczość młodych osób, to przepis na pozytywną
profilaktykę zdrowia psychicznego. Jest to także jeden z najbardziej
poszukiwanych aspektów wspierających dobrostan uczniów i uczennic.
Zgodnie z definicją zdrowia psychicznego, proponowaną przez
Światową Organizację Zdrowia, należy pod tym pojęciem rozumieć
dobrostan, dzięki któremu jednostka może realizować własny potencjał, radzić sobie z codziennymi stresorami oraz pracować efektywnie
nie tylko dla siebie, ale także dla swojej społeczności. W tym miejscu
od razu pojawiają się pytania:
Jak młoda osoba ma dostrzegać swój własny potencjał, jeśli nie
przekłada się on na standardowe osiągnięcia edukacyjne?
W jaki sposób dzieci i młodzież mają czuć się potrzebni społecznie,
jeśli w przestrzeni szkolnej i domowej często pozbawieni są możliwości
samodzielnego wpływania na swoje otoczenie?
Powyższe pokazuje problem, z jakim mierzy się wiele placówek,
gdzie uczniowie i uczennice, mając obniżone poczucie sprawczości oraz
słabo rozwiniętą samodzielność, są zdemotywowani, wpadają w stany
obniżonego nastroju i apatii lub podejmują zachowania ryzykowne.
Działania, które wspierają zdrowie psychiczne w tej dziedzinie, o których warto pomyśleć w programie wychowawczo-profilaktycznym
placówki, obejmują:

→ działania społeczne, aktywizm młodych osób prowadzący do realnych zmian w ich otoczeniu społecznym;

→ rozwijanie kompetencji miękkich w ramach zajęć dodatkowych
i warsztatów;

→ rozwój poprzez sztukę,
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→ psychologię pozytywną wdrożoną do praktyki szkolnej.
Szkoła, będąc miejscem narzucania młodym ludziom określonych
norm i sposobów postępowania, jest przestrzenią normatywną. Opiera
się głównie na działaniu autorytetu, którym są nauczyciele. To oni pośredniczą w procesie przekazywania norm, wartości, zasad i reguł zachowania
za pomocą wewnętrznych aktów regulujących funkcjonowanie szkoły,
a także w codziennych interakcjach z uczniami i uczennicami (BabickaWirkus, 2016). Ta normatywność może przekładać się na pobudzanie
zachowań społecznych i interpersonalnych u uczniów i uczennic.

W tym rozdziale:
• przyjrzymy się czynnikom wpływającym
na zachowania normatywne uczniów
i uczennic poprzez pobudzanie samodzielności i sprawczości oraz aktywizację społeczną;
• zastanowimy się nad sposobami diagnozowania zachowań normatywnych
uczniów i uczennic w kontekście szkolnym i domowym;
• zastanowimy się, jak placówka może
wspierać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży przez proponowane programy
pozalekcyjne;

• rozpatrzymy problem zachowań społecznych uczniów i uczennic w ujęciu
samodzielności i sprawczości;
• zastanowimy się, jak uczenie optymizmu
może przełożyć się na rozwój emocjonalny i intelektualny młodych osób.

8 .2 . Badania
W badaniach, prowadzonych w paradygmacie psychologii pozytywnej,
dominuje spojrzenie teoretyczno-badawcze, skupiające się na zasobach
jednostki oraz realizacji ważnych motywów działań. Koncepcja resilience
(rezyliencji) wywodzi się z analizy losów osób, które, pomimo doświadczania wielu trudności życiowych, potrafiły sobie dobrze radzić w życiu.
Rezyliencja oznacza zatem procesy i mechanizmy sprzyjające pozytywnemu funkcjonowaniu jednostki mimo traumatycznych przeżyć,
które zdarzyły się obecnie lub w przeszłości (Garmezy, 1985; Rutter, 1987;
Masten, Powell, 2003). Podejście to jest punktem wyjścia do nowego
rozumienia czynników i mechanizmów sprzyjających rozwojowi dzieci
z tzw. grup ryzyka, czyli doświadczających niepomyślności losu (Luthar,
2006). Pokonywanie tych przeciwności określane jest mianem pozytywnej adaptacji.
Rezyliencję można ujmować w sposób dwojaki: jako zbiór cech lub
jako dynamiczny proces przezwyciężania trudności, związany z szerokim
kontekstem społecznym. Koncepcja cech jest o tyle problematyczna,
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że przypisuje całą odpowiedzialność za proces radzenia sobie z przeciwnościami jednostce. Tymczasem ujęcie szersze włącza także zasoby,
procesy, właściwości otoczenia – najbliższej rodziny, ale także społeczności lokalnych. Potwierdzają to badania empiryczne, wskazujące na
duże znaczenie czynników rodzinnych (Ostaszewski, Pisarska, 2012),
takich jak:

→ pozytywne nastawienie rodziny do przeciwności losu,
→ duchowość,
→ jedność,
→ harmonia i elastyczność,
→ komunikacja w rodzinie,
→ rozporządzanie funduszami,
→ wspólnie spędzony czas,
→ rytuały,
→ sieć wsparcia pozarodzinnego.
Znaczenie dla pozytywnej adaptacji ma także społeczność lokalna,
a konkretnie jej sposób radzenia sobie z przeciwnościami (interakcje
między członkami wspólnoty, poczucie przynależności i wsparcia społecznego) (Kulig, 2000).
Wyniki badań wskazują, że to, co chroni w obliczu zagrożeń, i to,
co wspiera normatywny rozwój dzieci / młodzieży, jest w dużym stopniu tym samym (Fergusson, Horwood, 2003; O’Dougherty, Wright,
Masten, 2005; Werner, 2005).

ZNACZENIE WIĘZI SPOŁECZNYCH
I AKTYWNOŚCI POZALEKCYJNEJ
nych i poczucia własnej wartości zgłasza niższy poziom obciążenia i zaburzeń psychicznych (Dang, 2014). Młodzież pozostająca w ośrodkach
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Jak pokazują badania, młodzież o wyższym poziomie więzi społecz-

wychowawczych, która jest zaangażowana w działalność społeczną,
jest mniej samotna i rzadziej nadużywa środków psychoaktywnych
(Conn, 2014). Badania wskazują też, że psychologiczne korzyści z wolontariatu młodzieżowego odnoszą tylko takie osoby, które rzeczywiście
dobrowolnie biorą w nim udział (czyli nie są stymulowane zewnętrznie
np. dobrymi ocenami, nagrodami, wyróżnieniami). Te same badania
wykazały jednak, że każdy rodzaj pracy społecznej wpływa pozytywnie
na osiągnięcia edukacyjne i zarobki w młodym wieku dorosłym (Jinho,
Kerem, 2017).
Aż 19% uczniów szkół podstawowych w ramach badań stwierdziło,
że „Zajęcia pozalekcyjne w ogóle nie są interesujące” i „Niektóre zajęcia
są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko”. Biorąc pod uwagę, że są
to zajęcia pozalekcyjne, a więc takie, na które uczniowie uczęszczają
(przynajmniej teoretycznie) z własnego wyboru, trzeba przyznać, że
wynik ten jest niepokojącym sygnałem braku atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (Jewdokimow, 2011).
Uczniowie i nauczyciele tak samo rozumieją wpływ uczniów na
własny rozwój i rozwój szkoły, jak również inicjatywy uczniowskie – jest
to dla nich aktywność uczniów w działaniach innych niż lekcje, a więc
konkursy, olimpiady, działania charytatywne, organizacja świąt czy koła
tematyczne. Z badań wynika, że w szkołach brakuje zaangażowania
uczniów i uczennic w działania społeczne oraz poczucia sprawczości
w środowisku lokalnym. Wydaje się, że to właśnie działania z podmiotami zewnętrznymi pozwoliłyby na rozszerzenie definicji autonomiczności i wpływu uczniów na działalność szkół przez stworzenie ram
odniesienia, które wykraczałyby poza system szkolny, a więc właśnie
koła tematyczne czy organizację klasowych uroczystości.

14 4

WRAŻLIWOŚĆ I SPRAWCZOŚĆ MŁODZIEŻY
Koncentracja uwagi na ważnym kontekście osobistych doświadczeń młodzieży i jej umiejętnościach społecznych (niekiedy zaś ich
braku) prowadzi bezpośrednio do stosowanej w praktyce inteligencji
emocjonalnej, którą Daniel Goleman łączy z empatią, gdy podkreśla
jej rolę w komunikacji międzyludzkiej. Wrażliwość rodzi się na styku
postawy empatycznej oraz zdobywanej wiedzy. Odnosi się do tych
dwóch obowiązkowych wymiarów. Znaczenie wrażliwości ujawnia się
co najmniej na dwóch poziomach: pomaganiu innym oraz wzbogacaniu
siebie. Zgodnie z ustaleniami Barbary Myrdzik można nawet mówić
o wymiernych korzyściach z wrażliwości, prowadzącej do sprawczości,
która kształtuje (...) samoświadomość i samoocenę człowieka, wpływa na umiejętność radzenia sobie ze stresem, sprzyja samokontroli.
Przejawia się w zdolności tworzenia więzi i współdziałania z innymi
(...). Decyduje o (...) zaangażowaniu i chęci osiągania celów (Pławecka,
2020).

3. CZYNNIKI CHRONIĄCE
Podkreślić należy ogromną rolę czynników zewnętrznych – nie tylko tych
z najbliższego otoczenia dziecka (rodzina, szkoła), ale także tych często niedocenianych przez praktyków: znaczenia wspólnoty lokalnej,
kulturowego kontekstu funkcjonowania dziecka. Dokonując analizy
badań czynników chroniących i wybierając te, które bezpośrednio mogą
dotyczyć szkoły i nauczycieli, możemy stworzyć następującą mapę
czynników:
najbliżej dziecka, co tworzy jego wewnętrzny świat, to pozytywne
wartości: tolerancji, równości, szacunku, odpowiedzialności oraz
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→ Wewnętrzny świat dziecka (wartości, cechy i tożsamość) – to, co

doświadczania troski i życzliwości. W świecie edukacji to przede
wszystkim normy, jakie w praktyce są realizowane np. w szkole czy domu. Nie chodzi tu o deklaracje dorosłych, ale faktyczne
traktowanie np. osób o odmiennych poglądach, cechach, a także
codzienne praktyki i zwyczaje panujące np. w klasie szkolnej. Ważną
grupę czynników wewnętrznych stanowią też zasoby związane
z tożsamością, duchowością, poczuciem kontroli, poczuciem sensu
i zadowolenia z życia. Możliwe są tu oddziaływania edukacyjne, wpływające na zmienne psychologiczne np. poprzez różnego rodzaju
aktywności zwiększające uważność duchową (tzw. ćwiczenia mindfulness). Chociaż ta grupa czynników wydaje się z pozoru trudna do
realizacji w praktyce szkolnej, to istnieje wiele badań wskazujących,
że nauczyciele zwracający uwagę np. na piękno przyrody, duchowy
wymiar wartości, szukający z dziećmi przeżyć transcendentnych
i praktykujących świadome przeżywanie (tzw. „tu i teraz”) wydarzeń,
dają dzieciom siłę i odporność przeciwstawiania się przeciwnościom
losu (Michel, 2014).

→ Wewnętrzny świat dziecka – umiejętności społeczne. Kolejna
grupa czynników chroniących wiąże się z rozwijaniem umiejętności
społecznych. To, oprócz zdolności komunikacyjnych oraz planowania
i podejmowania decyzji, kompetencje interpersonalne (np. rozwiązywanie konfliktów), przeciwstawianie się presji grupy. Rola szkoły jest
znacząca. W badaniach UNICEF (2019) Polska zajęła w tej kategorii
czwarte miejsce od końca na 38 krajów! Istnieje tu zatem potrzeba
zintensyfikowania oddziaływań edukacyjnych.

→ Środowisko rodzinne. Wyniki badań wskazują, że najsilniejszymi
czynnikami chroniącymi są relacje w najbliższym, rodzinnym otoczeniu dziecka. Dobra komunikacja, utrzymywanie dyscypliny bez
stosowania przemocy, komunikowanie oczekiwań są kluczowe, ale
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znaczenie ma także monitorowanie zachowań dziecka przez rodziców, czyli kontrola i nadzór nad zachowaniami, porozumiewanie się
i wymiana informacji oraz śledzenie tego, gdzie przybywa dziecko.
Oczywiście o ile w przypadku dzieci młodszych możliwe jest staranne
zagospodarowanie czasu dziecka (np. poprzez udział w zajęciach
pozalekcyjnych), to w przypadku starszych, wymagających większej
autonomii, skuteczniejsze jest monitorowanie oparte na gotowości
nastolatka do dzielenia się problemami i aktywnej postawie rodzica
(ciekawości, komunikacji, ustanawianiu zasad). Wiele programów
profilaktycznych zawiera w sobie komponent rozwijania u rodziców
tych właśnie umiejętności (Ostaszewski, 2014).
Analizując czynniki odnoszące się do sfer rozwoju osobistego, konieczne
jest uwzględnienie sfer: fizycznej, społecznej, psychicznej (zawierającej
komponenty emocjonalne i intelektualne) oraz duchowej (aksjologicz-
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nej) (Borowik, 2018).

CZYNNIKI CHRONIĄCE W KONTEKŚCIE ZACHOWAŃ NORMATYWNYCH DZIECI
I MŁODZIEŻY I SPOSOBÓW SPĘDZANIA CZASU W SZKOLE
POZA ZAJĘCIAMI DYDAKTYCZNYMI
- właściwa postawa wobec własnego ciała i aktywny sposób spędzaSFERA

nia czasu wolnego

FIZYCZNA

- wiedza o zdrowym odżywianiu
- wiedza o szkodliwości środków psychoaktywnych
- umiejętność relaksacji i radzenia sobie ze stresem
- posiadanie właściwych wzorców w środowisku rodzinnym
i szkolnym
- posiadanie w otoczeniu osób cieszących się autorytetem

SFERA

- poczucie przynależności do wspólnoty rodzinnej, szkolnej,

SPOŁECZNA

rówieśniczej
- umiejętność rozpoznawania zachowań egoistycznych i radykalnych
- rozwój kompetencji interpersonalnych (umiejętności rozwiązywania konfliktów)
- umiejętność rozpoznawania, wyrażania emocji, radzenia sobie
z trudnymi emocjami
- możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności
- umiejętność określania własnych celów

SFERA

- możliwość osiągania i doceniania własnych sukcesów

PSYCHICZNA

- umiejętność przezwyciężania egocentryzmu i działania na rzecz
innych
- umiejętność zarządzania własnym czasem
- wysoki poziom samokontroli
- wytrwałość w realizowanych działaniach (dodatkowych,
społecznych)
- poznawanie wartości i otwartość na wartości uniwersalne

SFERA

- budowanie relacji opartych na wartościach

DUCHOWA

- poznawanie odmiennych kultur
- poznawanie samego siebie i odkrywanie sensu własnej egzystencji

14 8

8 . 3 . D i a g no z a
Aby dopasować ofertę działań wychowawczo-profilaktycznych do uczniów
i uczennic w swojej placówce, konieczne jest poznanie ich zainteresowań,
poziomu zaangażowania w różnorodne działania pozalekcyjne i potrzeb
psychospołecznych.
Prowadząc diagnozę w tej dziedzinie, skoncentrujemy się na kilku
aspektach:

→ poziomie samodzielności uczniów i uczennic;
→ poczuciu sprawczości i wpływu na otaczające środowisko;
→ zaangażowaniu i zainteresowaniu zajęciami alternatywnymi
i pozalekcyjnymi;

→ poziomie wykorzystania technologii.

ANALIZA SAMODZIELNOŚCI UCZNIÓW
I UCZENNIC
Sprawdzenie przekonań własnych dzieci i młodzieży na temat samodzielności powinno zostać uzupełnione wywiadem jakościowym, prowadzonym z nauczycielami i wychowawcami klas, a także z rodzicami. Opieranie
się na spostrzeżeniach czy przekonaniach wyłącznie jednej z tych grup
zaburza obraz realnych kompetencji i wyzwań dla zdrowia psychicznego,
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doświadczanych przez wychowanków w danej placówce.

FORMULARZ BADAWCZY
Czy często zdarza Ci się szukać nowych
pomysłów na rozwiązanie problemów,
przed którymi stajesz?
Czy często, jeśli masz możliwość, korzystasz z pomocy innych?
Czy często, bez oceny lub innej zachęty
ze strony nauczyciela, szukasz zastosowania w praktyce poznanych na
lekcjach treści?
Czy często, bez oceny lub innej zachęty
nauczyciela, podejmujesz działania na
terenie szkoły?
Czy lubisz, gdy ktoś szczegółowo mówi
Ci, co masz zrobić?
Czy, rozwiązując problemy, pisząc
wypracowania, przygotowując projekty, przygotowujesz najpierw plan
działania?
Czy, rozwiązując zadanie, radzisz się
innych?
Czy chętnie korzystasz z pomocy?
Czy denerwuje Cię, gdy ktoś wydaje Ci
szczegółowe polecenia podczas wykonywania zadań?
150

DIAGNOZA POCZUCIA SPRAWCZOŚCI
W ŚRODOWISKU SZKOLNYM
Proponowany formularz pozwala na przyjrzenie się, na ile nasi uczniowie
i uczennice mają poczucie wpływu na otaczającą ich rzeczywistość szkolną. Druga część formularza badawczego pozwala także sprawdzić umiejętności planowania działań, co bezpośrednio łączy się z samodzielnością
danego dziecka (oprac. na podst.: Jabłonowska M., Edukacyjny wymiar
samodzielności poznawczej. Szkice teoretyczne i dociekania empiryczne
w kontekście zdolności uczniów gimnazjum, Warszawa 2016).

FORMULARZ BADAWCZY
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1. Jak myślisz, co w naszej szkole można by zmienić/ulepszyć?

2. Wśród wymienionych w pkt. 1 podkreśl te sprawy, na które
masz bezpośredni wpływ.

3. Wybierz jeden z powyższych problemów i wpisz go poniżej:
Problem, dla którego zamierzam znaleźć rozwiązanie, to:
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4. Jakie czynności trzeba wykonać?

153

S ZKO Ł A P OZ Y T Y WNEG O M YŚ L ENI A

5. Czego i kogo potrzebujesz do pomocy, aby rozwiązać ten
problem?

6. Co może utrudnić Ci wprowadzenie zmiany?

7. Czy zaproponowane rozwiązanie sprawi, że lepiej będziesz
czuć się w szkole?

Pytania do wywiadu grupowego z uczniami i uczennicami (oprac.
na podst. System Ewaluacji Oświaty – Nadzór Pedagogiczny, 2011):

→ Co proponują w szkole uczniowie?
→ Jak do tych pomysłów odnoszą się nauczyciele?
→ Które z waszych pomysłów zostały zrealizowane? Które nie? Czy
wiecie dlaczego?

→ Kto brał udział w realizowanych pomysłach?
→ Czy zapraszaliście kogoś do wspólnego działania? Kto to był, w jakich
działaniach brał udział?
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BADANIE AKTYWNOŚCI
I ZAANGAŻOWANIA W ZAJĘCIA
POZALEKCYJNE I ALTERNATYWNE

FORMULARZ BADAWCZY:

ANKIETA SKIEROWANA DO UCZNIÓW
I UCZENNIC
Wybierz zdanie, które najlepiej odpowiada Twojemu stosunkowi
do zajęć pozalekcyjnych:
Zajęcia w ogóle nie są interesujące.
Niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość
rzadko.
Sporo zajęć (choć nie wszystkie) jest interesujących,
wciągających.
Niemal wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują, tylko
nieliczne są nudne.

gażują mnie.
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Wszystkie zajęcia są bardzo interesujące, wciągające i an-

Uczniowie mają wpływ na to, co się dzieje w szkole.

Mam wpływ na to, co dzieje się w szkole.

Mam wpływ na to, co dzieje się podczas lekcji.

Działania wolontariatu w szkole są interesujące.

Często udzielam się w akcjach charytatywnych.
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R EDA K TO R PR OWA DZ ĄC Y:
MICHAŁ RŻ YS KO
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ROZDZIAŁ 9.

F U N DR A ISING

9 . 1 . Wp r ow a d z e n i e
Chociaż podstawowym zadaniem szkoły, wynikającym z ustawy
o systemie oświaty, jest edukacja, to nie jest to zadanie jedyne. Szkoła,
rozumiana zarówno jako społeczność nauczycieli, uczniów i rodziców,
ale też jako konkretne miejsce i infrastruktura, ma potencjał do realizacji innych zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności szkolnej.
Organizacja czasu wolnego, zajęcia dodatkowe rozwijające potencjał
uczniów, kółka zainteresowań, działania na rzecz społeczności lokalnej,
akcje charytatywne, ekologiczne, projekty kulturalne czy historyczne,
szkolne kluby sportowe czy turystyczne. W szkole wszystko jest możbrakuje środków na dodatkowe działania. Jednak nie ma powodu,
by brak pieniędzy był przeszkodą w zrobieniu czegoś dodatkowego.
Szkoły nie są w tym względzie wyjątkowe. Podobny problem dotyczy
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liwe. Niestety w szkołach, jak w wielu innych dziedzinach życia, często

wielu innych organizacji czy instytucji. Jeżeli naprawdę chcemy zrobić
coś dodatkowego, możemy też zdobyć na to pieniądze. Pytanie – jak?
Jednym rozwiązaniem są akcje zbiórkowe ad hoc, jednorazowe
zbiórki organizowane w różnych formach. Mogą to być składki na wycieczki, kwesty szkolne z przeznaczeniem na jakiś konkretny cel czy inne
sposoby. Takie akcje przyniosą pewne efekty, mają też swoje zalety, np.
nie wymagają regularnego zaangażowania. Jednorazowe akcje mają
też swoje wady. Nie pozwalają na rozwinięcie planowanych działań czy
na realizację większych zamierzeń szkoły.
Drugim rozwiązaniem jest fundraising – zaplanowany i etyczny
proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, przedsiębiorstw, fundacji dobroczynnych lub instytucji
rządowych i samorządowych. Fundraising jest związany zasadniczo
z działalnością organizacji pozarządowych, ale może odnosić się również do działalności partii politycznych oraz pozyskiwania inwestorów
i pomnażania kapitału przedsięwzięć nastawionych na zysk. Fundusze
bywają zbierane na różne cele społeczne, przez m.in. organizacje prowadzące czy instytucje na działalność charytatywną, religijną, naukową,
sportową, leczniczą i opiekuńczą, muzea, szkoły i uczelnie wyższe oraz
wszystkie inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.
Fundraising jest wyzwaniem, wymaga regularnej pracy, czasem
pewnych inwestycji, ale konsekwentnie realizowany przynosi efekty
wielokrotnie większe niż suma jednorazowych akcji. Większe kwoty
zebranych pieniędzy oznaczają niejako automatycznie większe możliwości działania. Jak to osiągnąć?
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KLUCZOWE PYTANIA

BO KTOŚ ICH O TO
POPROSIŁ?

BO CHCĄ I BO
MOGĄ?

BO BĘDĄ SIĘ
CZULI LEPIEJ?

MOŻLIWA ODPOWIEDŹ

Tak, ludzie dają pieniądze najczęściej dlatego,
że ktoś ich o to poprosił.
Tak, ludzie dają pieniądze też dlatego, że
chcą. Chcą pomóc, chcą zrobić coś dobrego.
Ludzie dają też pieniądze, bo mogą, tj. mają
mniejsze czy większe pieniądze, które mogą
przeznaczyć na cele społeczne.
Tak, darczyńcy często deklarują, że
przekazany datek czy wpłata przynoszą im
satysfakcję. Widać do doskonale na zdjęciach
z rozmaitych kwest ulicznych, na których widać
uśmiechniętych ludzi.

BO MOGĄ
ODPISAĆ SOBIE
DAROWIZNY OD
PODATKÓW?

Tak, darczyńcy mogą odliczyć przekazane
przelewem darowizny od podstawy
opodatkowania, o ile podatnik rozlicza się
na zasadach ogólnych, a kwota darowizn nie
przekracza 6% dochodów.

BO SZKOŁA
CZY FUNDACJA
RZETELNIE
ROZLICZAJĄ SIĘ
Z POWIERZONYCH
PIENIĘDZY?

Tak, pokazanie, na co wydane zostały
pieniądze, jest nie tylko dobrą praktyką
i etycznym obowiązkiem obdarowanych.
Pozwala też na budowanie zaufania.

BO MAJĄ Z TEGO
JAKĄŚ KORZYŚĆ?

Tak, bycie darczyńcą nie wyklucza czerpania
korzyści z realizacji wspieranych celów.
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DLACZEGO LUDZIE DAJĄ PIENIĄDZE?

Przykładem może być właśnie szkolna społeczność, w której rodzice, poprzez dobrowolne wpłaty np. na fundusz rady rodziców czy
wspierającą szkołę organizację pozarządową, mogą finansować zakupy
dodatkowego wyposażenia dla szkoły, z którego będą korzystać ich
dzieci. Osiągając więc korzyść, są jednocześnie darczyńcami.
Powyższe powody są ważne i prawdziwe, nie dotykają jednak istoty
problemu. Fundamentalną odpowiedzią, potwierdzoną doświadczeniem zawodowych fundraiserów, jest zmiana. Darczyńców interesuje
zmiana. Ludzie wpłacają pieniądze, bo interesuje ich, jak świat, często
świat jednego dziecka czy jednej szkoły, zmieni się na lepsze za ich przysłowiowe 100 zł. Po to, żeby tę kluczową z punktu widzenia odpowiedź
sformułować prawidłowo, tj. w sposób zrozumiały dla potencjalnych
darczyńców, powinniśmy zastanowić się, co tak naprawdę chcemy
zrobić, jaki jest cel konkretnego działania, na które chcemy zebrać
pieniądze.
Pierwsza, intuicyjna odpowiedź nie jest niestety odpowiedzią najlepszą z punktu widzenia zaangażowania darczyńców. Przykładem mogą
być odpowiedzi typu:

→ chcemy kupić książki do bibliotek,
→ chcemy wymienić nawierzchnię boiska,
→ chcemy zwiększyć liczbę godzin pracy psychologa i wdrożyć warsztaty
z psychologiem dla uczniów,

→ chcemy zorganizować dzień integracyjny w naszej szkole,
→ chcemy zorganizować program stypendialny,
→ chcemy zorganizować fundusz do finansowania mikroprojektów
społecznych dla uczniów naszej szkoły,

→ itp.
Te odpowiedzi są oczywiście prawdziwe, a jednak nie angażują darczyńcy. Dlaczego? Ponieważ nie pokazują, co tak naprawdę chcemy
osiągnąć. Przecież nie kupujemy książek do szkolnej biblioteki po to,
by stały na półkach. Nie chcemy zrobić remontu boiska tylko dlatego,
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żeby ładniej wyglądało, czy organizować warsztaty z psychologiem dla
samych warsztatów. Wskazując powyższe odpowiedzi w komunikacji
z potencjalnymi darczyńcami, wpadamy w pułapkę naszej doskonałej
znajomości problemu, nie wskazując na głębsze motywacje do działania
czy źródeł problemów. Po to, żeby znaleźć tę właściwą, angażującą odpowiedź, która będzie czytelna dla darczyńców, warto zrobić ćwiczenie
„Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego?”. Ćwiczenie polega na zadawaniu
kolejnych pytań „dlaczego zbieramy pieniądze?” do kolejnych trzech,
czasem czterech odpowiedzi. W ten sposób dochodzimy do sedna.

Dlaczego szkoła
zbiera pieniądze?

Bo chcemy kupić nowości do szkolnej biblioteki.

Dlaczego chcecie
kupić nowości do
szkolnej biblioteki?

Bo chcemy, żeby uczniowie sięgali po książki, a z danych czytelnictwa w naszej bibliotece wynika, że nowości cieszą się większym
zainteresowaniem.

Dlaczego chcecie,
żeby uczniowie sięgali po książki?

Bo literatura jest sposobem na spędzanie
wolnego czasu, który nie tylko wzbogaca
język, wiedzę i wyobraźnię, ale też jest doskonałą rozrywką.

Dlaczego uczniowie
mają sięgać po tę,
a nie inną formę rozrywki?

Najprostszym wyborem spędzania wolnego czasu są gry komputerowe i smartfony.
Dane z badań pokazują, że są to formy rozrywki, które łatwo prowadzą do uzależnień.
Nie chcemy, żeby nasze dzieci były uzależnione od gier komputerowych i smartfonów.
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Przykład:

Powyższy dialog to tylko przykład, pokazuje jednak pewną prawidłowość. Każda z odpowiedzi jest prawdziwa, ale każda kolejna w sposób
bardziej konkretny wskazuje na problem, z którym chcemy się zmierzyć. Z tego dialogu możemy zredagować następujący komunikat: Nie
chcemy, żeby nasze dzieci uzależniały się od gier komputerowych
i smartfonów. Tymczasem to właśnie gry komputerowe i smartfony
są najprostszym i najpopularniejszym sposobem spędzania wolnego
czasu. Dane z badań pokazują, że te formy rozrywki łatwo prowadzą
do uzależnień. Alternatywnym sposobem spędzania czasu wolnego
jest literatura. Książki nie tylko wzbogacają język, rozwijają wiedzę
i wyobraźnię, ale są też doskonałą rozrywką. Chcemy, żeby uczniowie
sięgali po książki, a z danych czytelnictwa w naszej bibliotece wynika,
że nowości cieszą się większym zainteresowaniem. I właśnie dlatego
chcemy kupić nowości do szkolnej biblioteki.
Innymi czwartymi, angażującymi do pozostałych pierwszych odpowiedzi, mogłyby być poniższe:

→ chcemy, żeby uczniowie mogli bezpiecznie uprawiać sport na szkolnym boisku,

→ nie chcemy, żeby dzieci uciekały od swoich problemów w dopalacze,
→ chcemy, by uczniowie zawiązywali prawdziwe przyjaźnie, a nie tylko
mieli znajomych z Facebooka,

→ chcemy, żeby każdy uczeń, bez względu na sytuację ekonomiczną
jego rodziców, miał szanse na rozwój swoich pasji i talentów,

→ chcemy, żeby uczniowie mogli sprawdzić się w działaniu, żeby zdobyli
pierwsze doświadczenie w zarządzaniu, żeby nauczyli się brać sprawy
w swoje ręce.
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PIENIĄDZE CZY RELACJE?
W fundraisingu nie chodzi o pieniądze, chodzi o relacje i ich pogłębienie. Bez zbudowanej relacji, tj. bez wzajemnego poznania i zrozumienia, bez zbudowania zaufania i sympatii, darczyńcy nie będą
przekazywali ani znaczących, ani regularnych darowizn. Przykładem
mogą być uliczne zbiórki organizowane przez mniej znane fundacje
i stowarzyszenia. Do puszki wolontariuszy wpadają najczęściej monety.
Zdecydowanie inną sytuację mamy w czasie kwest po mszach św., prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W klasycznym schemacie
takiej zbiórki najpierw, przy okazji ogłoszeń parafialnych, wolontariusz
krótko opowiada o celu kwesty, a następnie czeka z puszką na wychodzących z kościoła ludzi. Mamy więc najpierw możliwość zbudowania relacji
i opowiedzenia w pogłębiony sposób o celu zbiórki. Akcję niejako
wspiera też swoim autorytetem sama parafia, co dodatkowo wzmacnia
zaufanie do kwestujących. Oczywiście końcowy efekt w dużym stopniu
zależy od celu zbiórki i od tego, w jaki sposób będzie on opowiedziany
parafianom, a także od zasobności konkretnej parafii. Jednak już przez
sam fakt nawiązania relacji i zbudowania zaufania takie kwesty są
efektywniejsze od małych kwest ulicznych.
Jak budować i pogłębiać relacje z darczyńcami? Podziękuj za wpłacone pieniądze, również publicznie, jeżeli jest to możliwe i darczyńca
nie wyraża sprzeciwu. Po zrealizowaniu danego działania opowiedz, co
się wydarzyło, jak świat zmienił się na lepsze za czyjeś 100 zł. Poproś
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drugi raz.

9.2 . Badania
n au kowe i s t a t y s t y k i
p r z yd a t ne
w f undraising u
Czy Polacy chętnie wpłacają pieniądze na cele społeczne? Jak wypadamy na tle innych krajów? Odpowiedzi na te pytania możemy szukać
w World Giving Index – corocznym raporcie dotyczącym trendów
w fundraisingu, przygotowywanym przez Charities Aid Foundation.
Autorzy raportu przyglądają się sytuacji w 125 krajach, w tym w Polsce.
Ankieterzy zadają w badaniu trzy pytania:

→ Czy w ostatnim miesiącu przekazał Pan/przekazała Pani pieniądze
na cele dobroczynne?

→ Czy zaangażował się Pan/zaangażowała się Pani w pracę społeczną
organizacji pozarządowej?

→ Czy pomógł Pan/pomogła Pani obcej osobie?
W raporcie opublikowanym w październiku 2019 r. Polska zajęła 86.
miejsce w rankingu krajów mierzącym społeczne zaangażowanie, wynikające ze średniej odpowiedzi na powyższe pytania. Lepsze, 52. miejsce
zajmujemy, jeżeli wyodrębnimy tylko deklaracje wsparcia finansowego.
Z raportu wynika, że 28% respondentów zadeklarowało wpłaty pieniędzy
na cele społeczne i charytatywne. Dla porównania zaangażowanie w wolontariat zadeklarowało 11% badanych. W przytoczonym rankingu lepiej
od nas wypadają takie kraje jak Niemcy (18. miejsce średnie i 20. w kategorii wpłat deklarowanych przez 49% badanych) czy Szwecja (29. miejsce średnie i 14. w kategorii wpłat deklarowanych przez 55% badanych).
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Niższe miejsce w rankingu zajmują Portugalia (88. miejsce średnie i 85.
w kategorii wpłat deklarowanych przez 20% badanych) czy Rumunia
(97. miejsce średnie i 81. w kategorii wpłat deklarowanych przez 20%
badanych).
Jeszcze inny obraz wyłania się z danych sondażowych opublikowanych przez Fundację Instytut Ochrony Praw Konsumentów
w grudniu 2017 r. Z badania wynika, że aż 80% Polaków przekazuje
pieniądze na cele charytatywne. Sprzeczność jest tylko pozorna.
W raporcie WGI pytanie o wpłatę dotyczy ostatniego miesiąca, a dane
FIOPK obejmują zarówno zbiórki organizacji i instytucji, jak i zbiórki prywatne poprzez portale zbiórkowe i crowdfundingowe. Dane pokazują
też deklarację co najmniej jednej wpłaty w ostatnim roku, w co wchodzą
również wpłaty impulsowe – kwesty do puszek (71% respondentów)
i SMS-y charytatywne (65% ankietowanych). Z przelewu bankowego
i płatności kartą skorzystało 32% badanych.
Jakie cele najchętniej wspierają darczyńcy na świecie? Odpowiedzi
na to pytanie możemy szukać w raporcie Nonprofit Tech for Good. Na
pierwszym miejscu są działania związane z dziećmi i młodzieżą. Tę kategorię wskazało 15% ankietowanych, kolejne miejsce zajmują działania
dotyczące zdrowia (10,8%). Najrzadziej darczyńcy wspierają działania
pokojowe (0,8%) i badania naukowe (0,7%). W raporcie możemy znaleźć
też podział darczyńców na kategorie wiekowe. Zaledwie 2,7% osób
urodzonych po 1998 r. zadeklarowało się jako darczyńcy. Jako darczyńcy
zadeklarowało się aż 32% osób urodzonych w latach 1981–1997, 29,8%
urodzonych w latach 1965–1980 i 29,3% osób z roczników od 1946 do
1964. Jako osoby przekazujące pieniądze na cele społeczne zadeklarowało się 6,2% respondentów urodzonych przed rokiem 1946. Powyższe
dane, choć dotyczą różnych krajów, są dla nas niezwykle pozytywne.
cele społeczne, w szczególności działania dotyczące dzieci i młodzieży.
Czy w ten profil darczyńcy wpisują się rodzicie uczniów naszych szkół?
Moim zdaniem tak!
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Wskazują bowiem, że blisko 30% osób w wieku od 30 do 55 lat wspiera

Precyzyjne dane możemy znaleźć w raportach podatkowych publikowanych przez Ministerstwo Finansów. Z informacji dotyczącej rozliczenia
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. wynika, że Polacy
odliczyli w ciągu roku 185,8 mln zł darowizn na cele pożytku publicznego, a liczba podatników korzystających z tych odliczeń przekracza 252,9
tys. osób. Przeciętna kwota odliczeń, a więc darowizn przekazanych na
konto bankowe, wynosi 735 zł rocznie. Dodatkowo 150,5 tys. podatników odliczyło łącznie 174,7 mln zł darowizn na cele kultu religijnego.
Zważywszy, że wszystkich podatników jest w Polsce 25,6 mln osób,
okazuje się, że z odliczeń korzysta trochę ponad 1,5% dorosłych Polaków.
Powyższe dane nie świadczą o tym, że tylko 1,5% podatników przekazuje darowizny przelewem, świadczą o tym, że korzystają z odliczenia
podatkowego. Tu nie wlicza się też wysłanych SMS-ów charytatywnych
czy wpłat w czasie tradycyjnych zbiórek do puszek. Do tej liczby trzeba
dodać jeszcze 14,79 mln, a więc 57,77% podatników, którzy w 2020 r.
(rozliczenia podatku za 2019 r.) dokonali odpisu 1% podatku na łączną
kwotę 907 mln zł. Dla porównania w 2018 r. wpływy z 1% wyniosły 763,9
mln zł, a w 2016 r. 619,2 mln zł. Regularnie o ok. 2–3 % rośnie też liczba
podatników korzystających z mechanizmu 1%, natomiast dynamika
wzrostu przekazywanych kwot jest większa i sięga odpowiednio 10%
w 2016 r. i 15% w 2018 r.
Powyższe dane są dla nas optymistycznie. Można z nich wnioskować,
że istnieje poważny potencjał wzrostu. Widać to szczególnie w danych
dotyczących podatków. Polacy zarabiają coraz więcej, a jednocześnie
spada bezrobocie. Przykłady z innych krajów pokazują, że zamożniejsze
społeczeństwa częściej wspierają cele społeczne. Oczywiście co kilka
lat zdarzają się kryzysy. Tak było w 2010 r., kiedy odpis 1% za rok 2009
spadł o 5% z 381 do 360 mln zł, co było pochodną kryzysu bankowego.
Tak będzie też w 2021 r. i prawdopodobnie w 2022 r. ze względu na
kryzys wywołany pandemią COVID-19. Trend jednak jest wyraźny i jest
to trend pozytywny – Polacy, przynajmniej w dającej się przewidzieć

168

perspektywie czasowej, będą zamożniejsi, a więc będą mieli większe
możliwości wspierania celów społecznych. Czy będą chcieli? To w dużej
mierze zależy od poziomu zaufania społecznego, a więc od tego, czy
będą skłonni powierzać swoje pieniądze z wiarą, że będą one spożytkowane na deklarowany cel.
W tym miejscu warto sięgnąć po niezwykle ciekawe dane opublikowane w Diagnozie społecznej Polaków z 2015 r. Autorzy opracowania
mierzyli m.in. skalę wrażliwości na dobro wspólne i poziom zaufania
społecznego. Pomiędzy rokiem 2011 a 2015 został zaobserwowany nieznaczny, ale wyraźny wzrost grupy osób deklarujących wrażliwość na
dobro wspólne – z 49,9% na 51,9%. Wzrost jest odnotowany bez względu
na płeć i we wszystkich grupach wiekowych. Pewne znaczenie mają
wykształcenie i kryterium dochodowe, gdzie w wyższych kategoriach
dochodowych i wśród osób z wyższym wykształceniem obserwowany jest wyższy odsetek osób, dla których dobro wspólne (a więc
i szkoła) jest istotną wartością. Jednak w każdej grupie osób widać
tendencję wzrostową.
Nieco mniej optymistycznie prezentują się dane dotyczące zaufania
społecznego. Respondentom w badaniu European Social Survey zostały
m.in. postawione pytanie dotyczące zaufania, tego, czy ludzie pomagają
sobie i czy są uczciwi. W Polsce zaledwie 13% respondentów zgadza
się z twierdzeniem, że „większości ludzi można ufać”. Dla porównania
z tym twierdzeniem zgadza się 28% Węgrów, 31% Niemców i aż 70%
Duńczyków. Niższe zaufanie do ludzi odnotowano tylko w Portugalii
(13%) i Bułgarii (12%). Na pytanie dotyczące uczciwości 24% Polaków
zgadza się z twierdzeniem, że „większość ludzi stara się postępować
uczciwie”. Tu wypadamy lepiej, ale w porównaniu z Czechami (28%),
Niemcami (48%) czy Duńczykami (76%) mamy jeszcze dużo do zrobiefundraisingu, te dane powinny nas nie tyle niepokoić, co skłonić do
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nia. Pamiętając, że zaufanie jest jednym z fundamentów efektywnego

szczególnej troski o budowanie zaufania w relacjach z naszymi potencjalnymi darczyńcami.
W raporcie Centrum Badania Opinii Społecznej, opublikowanym
w 2018 r., możemy przeczytać, że w 2018 r. 10,9% respondentów angażowało się w pracę organizacji działających na rzecz szkolnictwa
czy oświaty, np. komitet rodzicielski, rada rodziców, fundacja szkolna,
uczelniana czy Społeczne Towarzystwa Oświatowe. Porównując dane
z lat poprzednich możemy zauważyć, że ten odsetek stale rośnie.
Jeszcze w 2010 r. wynosił on 8%, w 2006 r. 4,8%, a w 2002 r. zaledwie
3,2 %. Trend wzrostowy społecznego zaangażowania jest obserwowany
w zdecydowanej większości obszarów – od organizacji charytatywnych,
przez kluby seniora po komitety starające się załatwić jakąś konkretną sprawę. Jednak wzrost zaangażowania w sprawy szeroko pojętej
edukacji jest wyjątkowy. Wynika to po części z faktu, że rodzice zaczęli
zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna dla przyszłości ich dzieci jest
odpowiednia edukacja.
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ROZDZIAŁ 10.

1 0 . 1 . Wp r ow a d z e n i e
Na zaburzenia psychiczne narażone jest obecnie całe polskie społeczeństwo, bez względu na wiek, płeć czy status społeczno-zawodowy. Najbardziej jednak niepokojące są statystyki wskazujące
jednoznacznie, że rośnie liczba osób dotkniętych tego rodzaju zaburzeniami w grupie dzieci i młodzieży. Ten stan rzeczy nie może być
nieuwzględniony w obszarze przepisów prawnych.
Mówiąc o zdrowiu psychicznym pewien paradoks stanowi to, że
na początku XXI w. wskaźniki dotyczące zdrowia fizycznego dzieci
i młodzieży prawie w całym świecie poprawiły się, podczas gdy wskaźniki zdrowia psychicznego pogorszyły się (Namysłowska, 2013). Na te
tendencje wpływają przede wszystkim różnego rodzaju kryzysy, pojawiające się i dotykające coraz młodsze dzieci. Stąd potrzeba działań
strategicznych, odzwierciedlających się w przyjmowanych regulacjach
i strategiach długoterminowych organów administracji publicznej.
Współcześnie dzieci i młodzież borykają się z coraz bardziej złożonymi uwarunkowaniami środowiskowymi, społecznymi, kulturowymi
i ekonomicznymi, a także muszą mierzyć się z coraz bardziej skomplikowanymi wyzwaniami. Również nierówności kształtują znacząco
poszczególne aspekty zdrowia i dobrostanu nastolatków (zwłaszcza
mniejszości znajdują się w niekorzystnej sytuacji). Wskazuje się ponadto
wiele czynników strukturalnych i społecznych, które narażają dzieci
i młodzież na ryzyko pojawienia się zaburzeń psychicznych.

1 74

W tym rozdziale:
• przedstawimy zaburzenia zdrowia psychicznego w kontekście
społeczno-prawnym;
• omówimy prawne aspekty roli szkoły
we wspieraniu dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży w świetle obowiązujących przepisów prawa;
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• zastanowimy się nad rolą placówek
w funkcjonowaniu psychicznym dzieci
i młodzieży oraz oczekiwanymi kierunkami zmian w tym zakresie.

10.2 . Zaburzenia
p s yc h i c z ne d z i e c i
i młodzież y w św ietle
b a d a ń n au kow yc h
i s t a t y s t y k w ko nt e k ś c i e
p r aw n y m
Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że około 50%
wszystkich zaburzeń zdrowia psychicznego, prowadzących do nadużywania środków psychoaktywnych, agresji i przemocy oraz innych
zachowań antyspołecznych, wykroczeń i ogólnego zaniedbania zaczyna
się w okresie dojrzewania. Już u 10–20% dorastających osób na świecie
identyfikuje się problemy ze zdrowiem psychicznym.

W dokumencie Polityka ochrony zdrowia
psychicznego. Plany i programy (WHO,
2004) Światowa Organizacja Zdrowia uznaje ochronę zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży za priorytet w polityce ochrony zdrowia.
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Według WHO, ochrona zdrowia psychicznego obejmuje szerokie
spektrum działań, w tym m.in. promocję zdrowia psychicznego, profilaktykę zaburzeń psychicznych, leczenie oraz rehabilitację. Podobnie
priorytetowo zagadnienie to traktowane jest przez Unię Europejską
(European Union, 2005).
Wśród aktualnych celów WHO, związanych ze wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, znajdują się:

→ wzmocnienie rzecznictwa, skutecznego przywództwa i zarządzania
na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;

→ zapewnienie kompleksowych, zintegrowanych i elastycznych usług
w dziedzinie zdrowia psychicznego i opieki społecznej w środowiskach lokalnych w celu wczesnego rozpoznawania zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego i zarządzania nimi w oparciu o dowody;

→ wdrażanie strategii promocji dobrostanu psychospołecznego, profilaktyki zaburzeń psychicznych i praw człowieka wśród młodych
ludzi z zaburzeniami psychicznymi; wzmocnienie systemów informacyjnych, dowodów i badań.
Ramy dla wzmocnienia potencjału krajów w zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży dotyczących zdrowia psychicznego zapewnia Kompleksowy plan działań w zakresie zdrowia psychicznego na lata
2013–2020 (WHO, 2013), przyjęty 27 maja 2013 r. przez 66. Zgromadzenie
Światowej Organizacji Zdrowia. Cztery główne cele planu to:

→ wzmocnienie przywództwa i skuteczności zarządzania w dziedzinie
zdrowia psychicznego;

→ zapewnienie kompleksowych, zintegrowanych i elastycznych usług
dotyczących zdrowia psychicznego i opieki społecznej w środowiskach lokalnych;

cych zdrowia psychicznego.
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→ wdrażanie strategii promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego;
→ wzmacnianie systemów informacyjnych, dowodów i badań dotyczą-

W dokumencie zwraca się uwagę m.in. na konieczność intensyfikacji
działań oraz bardziej aktywne zaangażowanie i wsparcie podmiotów
odpowiedzialnych za zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, w tym bieżącą ocenę i monitorowanie świadczonych usług oraz nacisk na bardziej
elastyczne działania, dostosowane do pojawiających się i zmiennych
potrzeb.

Podkreśla się także rolę większej współpracy z „nieformalnymi” podmiotami świadczącymi usługi dotyczące zdrowia psychicznego, w tym m.in. z rodzinami, kościołami
i związkami wyznaniowymi, szkołami i placówkami, policją oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Jak wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli, poświęconej
przeciwdziałaniu zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży
(NIK, 2017), przeprowadzonej w 2017 r., w latach 2014–2016 dzieciom
i młodzieży szkolnej nie zapewniono wystarczającej opieki psychologiczno-pedagogicznej. Blisko połowa szkół publicznych (44,2%)
nie zatrudniała na odrębnym etacie ani pedagoga, ani psychologa.
Często decyzja o przyjęciu do pracy specjalistów w szkole była uwarunkowana nie skalą potrzeb, lecz sytuacją ekonomiczną konkretnej
jednostki samorządu terytorialnego. Najgorzej pod tym względem
było w szkołach prowadzonych przez powiaty: w technikach aż
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w 60% zbadanych szkół nie było specjalistów, zaś w zasadniczych
szkołach zawodowych aż 55% placówek nie zatrudniało psychologów
i pedagogów. Uczniowie potrzebujący wsparcia mogli liczyć jedynie
na nauczycieli posiadających dodatkowe kwalifikacje lub doraźnie na
specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych. W szkołach,
w których zatrudnieni byli specjaliści, średnio na jeden etat pedagoga przypadało natomiast 475 uczniów. Liczba ta była jeszcze wyższa
w przypadku psychologów i wynosiła aż 1904 uczniów. Zaobserwowano
również znaczne różnice w wymiarze godzin zatrudnionych na etatach
specjalistów (pedagogów i psychologów). Niektórzy pracowali po 18
godz. tygodniowo, ale byli i tacy, którzy spędzali w szkole 40 godz.
tygodniowo. Najczęściej jednak było to 20 godz. Z danych wynika, że
w roku szkolnym 2015/2016 na jedną szkołę przypadało średnio 0,75 etatu pedagoga i 0,2 etatu psychologa. Mniej specjalistów było w szkołach
wiejskich: 0,55 etatu pedagoga i 0,09 etatu psychologa. Zróżnicowanie
w dostępie do specjalistów w zależności od lokalizacji szkoły potwierdza liczba wyodrębnionych etatów psychologa przypadających na
1000 uczniów: w 2016 r. dla szkół położonych w mieście wskaźnik
ten wynosił 0,89, a dla szkół z terenów wiejskich – 0,57. Tymczasem
w latach 2014–2015 nastąpił wzrost liczby opinii stwierdzających potrzebę udzielenia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkołach – aż o 8,07%. Pomoc udzielana w poradniach psychologiczno-pedagogicznych również nie była w pełni dostępna. Czas oczekiwania na wizytę w poradni wynosił około miesiąca. Co ciekawe, badania
kwestionariuszowe NIK wskazały, że współpracę ze specjalistami zajmującymi się zawodowo dziećmi i ich rodzinami zadeklarowała niewiele
ponad połowa nauczycieli (52%), natomiast okazało się, że aż 48% nauczycieli nie miało kontaktu z takimi specjalistami. Co trzeci nauczyciel
psychologiczno-pedagogicznych, jako czynnik utrudniający szkołom
prawidłową realizację zadań profilaktycznych i wychowawczych,
w tym rozpoznawanie problemów psychofizycznych uczniów.
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wskazał niedostateczną pomoc podmiotów zewnętrznych, m.in. poradni
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