
ZAŁĄCZNIK 1. „Autorefleksja dla nauczycieli”

ĆWICZENIE 1. „SYTUACJA – REAKCJA”

Przeczytaj opisy czterech sytuacji, których na co dzień możesz doświadczyć w szkole, oraz 
opisy dwóch przykładowych reakcji na każdą z nich. Zastanów się:

Jakie zniekształcenie myślenia możesz wskazać w REAKCJI A?
(Myślenie w kategoriach wszystko albo nic, nadmierne uogólnianie, personalizacja, dys-
kwalifikowanie pozytywów, katastrofizacja, etykietowanie, uzasadnianie emocjonalne, 
nadmierne obwinianie).

Jakie postawy i przekonania na temat relacji z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 
Twojej roli w społeczności szkolnej i celu Twojej pracy leżą u podstaw REAKCJI B?
(Ciekawość, empatia, chęć porozumienia i znalezienia rozwiązania, wiara w dobre inten-
cje innych osób, zaufanie, chęć pomocy, poczucie sprawczości i kontroli, optymizm, 
poczucie własnej wartości, poczucie wspólnoty i przynależności).

Jak mogą się rozwinąć opisane poniżej sytuacje? 
Od czego to zależy? Na które z wymienionych przez Ciebie czynników masz wpływ jako 
osoba uczestnicząca w danej sytuacji?

SYTUACJA 1.
Sekretarka informuje Cię, że przed pokojem nauczycielskim czeka mama jednego 
z uczniów, żeby porozmawiać.

REAKCJA  A

REAKCJA  B

O, nie! Na pewno przyszła czepiać się o tę 
jedynkę z klasówki. A co ja mam zrobić!?! 
To nie moja wina! Nie uczy się! Nic nie robi! 
To potem takie są efekty! Znowu będę się 
użerać z rodzicem, bo sam nie potrafi 
zagonić dziecka do nauki! Zawsze wszyst-
ko na mnie!

Ciekawe, o co chodzi? Mam nadzieję, że 
wszystko w porządku. Może chce się spotkać 
w związku z ostatnią jedynką z klasówki. To 
dobrze. Będziemy mogli wspólnie zastano-
wić się nad źródłem problemu i ustalić plan 
działania.
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SYTUACJA 2.
Uczeń krzywi się i wywraca oczami, kiedy prosisz go o wykonanie zadania.

REAKCJA  A REAKCJA  B

Co za brak szacunku! Jak on śmie! Zawsze to 
samo! Lenie patentowane! Nic im się chce, 
a potem pretensje mają o oceny. Samo się 
nie zrobi!

Ciekawe, co się dzieje. Mam nadzieję, że 
wszystko w porządku. Nigdy nie lubił tego 
przedmiotu, ale ostatnio wyjątkowo to 
manifestuje. I wygląda na zmęczonego. Może 
coś jest nie tak? Muszę zwrócić na niego 
szczególną uwagę. Może nawet uda nam się 
o tym pogadać na którejś przerwie.

SYTUACJA 3.
Koleżanka mija Cię na korytarzu bez słowa.

REAKCJA  A REAKCJA  B

A ta co znowu? Na pewno się obraziła, że nie 
wzięłam za nią w zeszłym tygodniu zastęp-
stwa. Ale ile można? To jej dziecko cały czas 
choruje. Niech sobie zorganizuje jakąś 
pomoc. Dorosła jest. Trzeba sobie jakoś radzić. 
Nie będę przecież pracować za nią. Mam 
swoje problemy.

Mam nadzieję, że wszystko u niej OK. Jej 
dziecko tak często choruje. Na pewno jest 
zmęczona. Nie jest łatwo łączyć pracę 
z macierzyństwem. Może zagadam do niej 
na przerwie, żeby sprawdzić, jak się czuje.

SYTUACJA 4.
Dyrektorka szkoły odmawia Ci dofinansowania projektu edukacyjnego.

REAKCJA  A REAKCJA  B

Wiedziałam, że tak będzie! Nigdy nie podo-
bają jej się moje pomysły! Nie lubi mnie i już! 
Facet od informatyki zawsze dostaje dofinan-
sowanie, a potem godzinami walą w klawia-
turę zamiast się uczyć. Jakby za mało siedzieli 
przed ekranem po lekcjach.

Jeśli w opisywanych sytuacjach bliższa jest Ci REAKCJA A, zastanów się:
1) Co tak bardzo drażni mnie w zachowaniu tych osób?
2) Co mogę na tej podstawie stwierdzić na temat swoich własnych przekonań, postaw i zachowań?
3) Czy moje przekonania, zachowania i postawy są związane z moją aktualną sytuacją życiową oraz 
z samopoczuciem fizycznym i psychicznym?
4) Czego się obawiam?

Ciekawe, dlaczego nie dostałem tych pienię-
dzy. Chyba powinnam z nią porozmawiać 
i zapytać, jakie projekty mają szansę na 
dofinansowanie. Może mogłabym wprowa-
dzić pewne zmiany? Albo nawet zrealizować 
mój pomysł w ramach innowacji pedago-
gicznej? Muszę się nad tym zastanowić.
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ĆWICZENIE 2. „PRZEKONANIA, KTÓRE PRZESZKADZAJĄ”
Sytuacje opisane w pierwszym ćwiczeniu są Ci zapewne dobrze znane. Pomyśl teraz, jak ty 
zazwyczaj reagujesz na tego typu problemy. Jeśli bardziej utożsamiasz się z REAKCJĄ A, 
warto zastanowić się, z czego to może wynikać: Jakie przekonania i postawy sprawiają, że 
Twoje myślenie o danej sytuacji ulega zniekształceniom?

Zapoznaj się teraz ze stwierdzeniami typowymi dla każdej z postaw i oceń w skali od 1 do 5, 
na ile zgadzasz się z każdym z nich. 
1 – Zupełnie się z tym nie zgadzam. Nigdy nie pomyślałbym/pomyślałabym tak o sobie.
5 – To prawda. Często myślę o sobie i mojej sytuacji w ten sposób.

PERFEKCJONIZM: „Wszystko, co robię, musi być najwyższej jakości”
1. Mam bardzo wysokie oczekiwania wobec siebie i innych.     _____
2. Moja praca świadczy o tym, jakim jestem człowiekiem.     _____
3. Muszę dawać z siebie wszystko, żeby zasłużyć na szacunek i podziw innych.   _____
4. Nie mógłbym/nie mogłabym sobie pozwolić na przeciętność.    _____
5. Jeśli ktoś popełni błąd w miejscu pracy, powinien ponieść za to konsekwencje.  _____
           SUMA: _____

KOMPLEKS WYŻSZOŚCI: „Jestem wyjątkowy/wyjątkowa!”
1. Jestem jedyną osobą w całej szkole, która wie, co robi.      _____
2. To, czym muszę się tu zajmować, to kompletna strata czasu. 
Moje umiejętności, wiedza i doświadczenie tylko się tu marnują.    _____
3. Nikt nie ma prawa mnie krytykować.        _____
4. Należą mi się szacunek i podziw.        _____
5. Wszyscy powinni się ode mnie uczyć.        _____
           SUMA: _____

POCZUCIE NIEDOPASOWANIA: „Nikt mnie nie lubi”
1. Nigdzie nie pasuję.          _____
2. Jestem inny/inna i przez to trudno mi budować relacje.     _____
3. Nikt mnie nie rozumie.         _____
4. Zawsze jestem piątym kołem u wozu.       _____
5. Wszyscy się już dobrze znają, a ja jestem tu nowy/nowa. Nigdy mnie nie zaakceptują.  _____
           SUMA: _____

OFIARNOŚĆ: „Moim zadaniem jest pomagać innym”
1. Chcę, żeby wszyscy byli zadowoleni.        _____
2. Kiedy mogę komuś pomóc, mam poczucie spełnionego obowiązku.    _____
3. Jeśli tylko wystarczająco się postaram, na pewno uda mi się wszystko naprawić.  _____
4. Moje potrzeby nie są najważniejsze. Warto się poświęcić.     _____
5. Odpowiedzialność za ostateczny rezultat leży wyłącznie po mojej stronie.   _____
           SUMA: _____
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POCZUCIE BEZSILNOŚCI: „Nie dam rady!”
1. Nie radzę sobie i nic nie umiem.        _____
2. Jestem w sytuacji bez wyjścia.        _____
3. Nie mam na nic wpływu.         _____
4. Nikomu nie mogę ufać.         _____
5. Wszyscy są przeciwko mnie.         _____
           SUMA: _____

KATASTROFIZM: „Nigdy nic mi się nie udaje”
1. Nieważne, co zrobię, i tak się nie uda.        _____
2. To, co robię, jest bez znaczenia.        _____
3. To wszystko nie ma sensu.         _____
4. W szkole, w której pracuję, nic nigdy nie będzie działać normalnie.    _____
5. Może być tylko gorzej.         _____
           SUMA: _____

REFLEKSJA:
1. Wybierz jedną z postaw, z którą najbardziej się utożsamiasz.
2. Zastanów się, jaki wpływ na Twoje reakcje w sytuacjach konfliktowych i problemowych ma wybrana 
przez Ciebie postawa.
3. Pomyśl, czy ta postawa w jakikolwiek sposób Ci służy:
 Co udało Ci się dzięki niej osiągnąć? 
Czego dzięki niej udawało Ci się uniknąć? 
Z czego musiałeś/musiałaś przez nią zrezygnować?
Jakie emocje towarzyszą Ci w pracy na co dzień w związku z tymi przekonaniami?
4. Wyobraź sobie, jaki zmieniłaby się Twoja gotowość do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, gdyby 
udało Ci się pozbyć tych szkodliwych przekonań:
Jak mogłoby się zmienić Twoje zachowanie?
Jak czułbyś/czułabyś się na co dzień?
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ĆWICZENIE 3. „OD A DO B”
Celem tego ćwiczenia jest wyrobienie nawyku, który pozwoli Ci uniknąć zniekształconego 
myślenia, a przez to podchodzić do sytuacji problemowych i konfliktowych z większym 
obiektywizmem i spokojem. Warto wykonywać je regularnie – jeśli to konieczne, nawet kilka 
razy w tygodniu, tak aby z czasem naturalnie przechodzić od REAKCJI A do REAKCJI B 
nawet w sytuacjach, które stanowią dla Ciebie największe wyzwanie. Twoim zadaniem jest 
nauczyć się identyfikować postawy i schematy myślowe, które sprawiają, że trudno jest Ci 
zachować dystans emocjonalny, przez co nie jesteś w stanie rozwiązywać zaistniałych pro-
blemów efektywnie i bez szkody dla własnego samopoczucia i zdrowia psychicznego. 

Przypomnij sobie jedną z trudnych sytuacji, w której miałeś/miałaś okazję ostatnio uczest-
niczyć. W ramach autorefleksji odpowiedz sobie na następujące pytania:

PYTANIE 1: Co się właściwie stało?
Opisz zaistniałą sytuację. Zastanów się, kto był w nią zaangażowany, kiedy i gdzie miała 
miejsce, co się wydarzyło. 

PYTANIE 2: Jak się z tym czuję?
Nazwij emocje, które zaistniała sytuacja w Tobie wzbudziła. Czy były to strach i poczucie 
niepewności? Gniew i frustracja? Smutek? Wstyd? Poczucie bezsilności? Poczucie winy? 
Rezygnacja?

PYTANIE 3: Jak interpretuję tę sytuację?
Zastanów się, jak interpretujesz tę sytuację. Dlaczego w ogóle miała miejsce? Czy masz na 
jej temat jakieś założenia lub wnioski?

PYTANIE 4: Czy mój sposób myślenia o tej sytuacji sprzyja rozwiązaniu tego 
problemu?
Zastanów się, czy Twój sposób myślenia o całej sytuacji nie jest zniekształcony. Może wycią-
gnąłeś/wyciągnęłaś pochopne wnioski? Albo generalizujesz? Może masz nierealistyczne 
oczekiwania? A może za bardzo skupiasz się na sobie, a zachowanie ucznia, rodzica czy 
nauczyciela, z którym się zmagasz, zupełnie Cię nie dotyczy i leży całkowicie poza Twoją 
kontrolą.

PYTANIE 5: Jak inaczej mógłbym/mogłabym spojrzeć na tę sytuację? 
Zastanów się:
Jak ta sama sytuacja wyglądałaby z innej perspektywy?
Czy są jakieś przesłanki, na podstawie których mogę sądzić, że moja pierwsza myśl nie jest 
zgodna z rzeczywistością?
Czy mój uczeń, jego rodzic albo inny nauczyciel wie i widzi to wszystko, co wiem i widzę ja?
Jakiej rady udzieliłbym/udzieliłabym koleżance lub koledze z pracy, który/która doświad-
czył/doświadczyła czegoś podobnego?
Czy mam już podobne doświadczenia? Jak patrzę na te wydarzenia z perspektywy czasu?
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PYTANIE 6: Jakie są fakty? 
Zastanów się jeszcze raz, co się tak naprawdę wydarzyło – co o danej sytuacji wiesz na 
pewno, a co jest Twoją interpretacją. Spróbuj zachować obiektywizm. Trzymaj się faktów. 

PYTANIE 1: Co się właściwie stało?

PYTANIE 2: Jak się z tym czuję?

PYTANIE 3: Jak interpretuję tę sytuację?

PYTANIE 4: Czy mój sposób myślenia o tej sytuacji sprzyja rozwiązaniu?

PYTANIE 5: Jak inaczej mógłbym/mogłabym spojrzeć na tę sytuację? 

PYTANIE 6: Jakie są fakty? 

Ćwiczenie „Od A do B” warto wykonywać w formie pisemnej – 
w kalendarzu, specjalnie przeznaczonym do tego notesie lub 
przy pomocy formularza poniżej. Zapisanie swoich refleksji nie 
tylko pomoże Ci oczyścić umysł z negatywnych myśli, ale po 
pewnym czasie pozwoli Ci także zidentyfikować typowe dla 
Ciebie schematy myślowe i obserwować postępy w budowa-
niu odpowiedniej perspektywy i podejścia do sytuacji proble-
mowych i konfliktowych.


