
WYCHOWANIE 
TO PODSTAWA

WITAMY WAS 
W TRZECIM MODULE KURSU! 

ŻYCZYMY WAM WIELU INSPIRACJI 
I WARTOŚCIOWYCH DOŚWIADCZEŃ! 

NAI

FreeText
Projekt “Wychowanie to podstawa” korzysta z dofinansowania o wartości 109 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.
Celem projektu “Wychowanie to podstawa” jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, 
przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych.



MODUŁ TRZECI: 
JA WYCHOWAWCA / WYCHOWAWCZYNI buduję 
relacje i wzmacniam procesy grupowe w klasie.

CEL MODUŁU:

Wsparcie wychowawców i wychowawczyń 
w rozwijaniu relacji i budowaniu 
zespołu klasowego. 

PRZYPOMNIENIE:

Przypomnij sobie (i najlepiej zapisz w swoich notatkach), 

czym są kryteria sukcesu. Czemu służą?



MODUŁ TRZECI: 
JA WYCHOWAWCA/WYCHOWAWCZYNI buduję relacje 
i wzmacniam procesy grupowe w klasie.

KRYTERIA SUKCESU MODUŁU 3. 

OU (osoba ucząca się) podejmie działania, które pomogą jej uczniom i uczennicom:   

 skonkretyzować, na czym polegają korzystne relacje z rówieśnikami i dorosłymi;

 zrozumieć wagę uczenia się w grupie;

 zdefiniować, czym jest empatia i nakreślić przykłady zachowań empatycznych;

 określić, w jaki sposób może wykorzystać różnorodność w klasie/grupie;

 radzić sobie w sytuacjach konfliktowych;

 używać informacji zwrotnej w relacji z rówieśnikami i dokonywać oceny 
koleżeńskiej;

 Twoje kryterium sukcesu.

REFLEKSJA:

Przemyśl, czy 

zaproponowane przez 

nas kryteria wyczerpują 

Twoim zdaniem 

założony cel? Zapisz 

kryterium, które 

ewentualnie 

chciałabyś/chciałbyś 

dodać?  



PRZYPOMNIENIE KOLEJNYCH KROKÓW W MODULE

1. Zapoznaj się z treściami merytorycznymi modułu.

2. Wybierz inspirujące dla siebie i adekwatne do wyzwań wychowawczych, z którymi się 
mierzysz, zadanie praktyczne do realizacji z uczniami i uczennicami. 

3. Zaadaptuj wybrane zadanie praktyczne do kontekstu własnej pracy wychowawczej. 

4. Zrealizuj wybrane zadanie praktyczne.

5. Dokonaj refleksji dotyczącej realizacji zadania praktycznego i jego efektów oraz sformułuj 
wnioski służące Twojej pracy wychowawczej oraz uczniom i uczennicom.

6. Podzieli się swoimi refleksjami z mentorem / mentorką i innymi osobami w kursie.



„ZDJĘCIE” 
KLASY

Przywołaj w pamięci klasę, w której pełnisz obowiązki wychowawczyni/wychowawcy. 
Jak rozmawiasz ze swoimi koleżankami/kolegami o swojej klasie?

Mówimy:

- to jest zdolna klasa, w tej klasie się dobrze pracuje, bo są aktywni, 

- nie lubię pracować w tej klasie, bo są niegrzeczni, nie słuchają, nie koncentrują się, itp. 

Uogólniamy, upraszczamy, przypisujemy cechy całej klasie. Tworzymy stereotypy.

A przecież klasę tworzą pojedyncze osoby: każda jest inna, każda jest wyjątkowa, nie są 
jednakowo zdolni, jednakowo zaangażowani, każda osoba zachowuje się po swojemu.

Oglądając zdjęcie klasowe z dystansu – widzimy grupę. 

Myślimy: „oni”, „one”, „zdolni”, „grzeczne”, „kreatywni”, „leniwi”, itp.

Jeśli spojrzymy na zdjęcie z bliska, użyjemy rodzaju „lupy”, przybliżamy fragmenty zdjęcia, 
widzimy je dokładnie, zaczynamy dostrzegać indywidualności.

Widzisz wysokiego Michała, rudą Karolinę, uśmiechniętego Grzegorza, Dagmarę 
w sportowym ubraniu, Manię w okularach… 

Potem myślisz: ten Michał to wojownik - potrafi pociągnąć za sobą całą drużynę koszykówki. 
Karolina - zawsze taka cicha, ale można na niej polegać, pierwsza do pomocy. Grzegorz –
ten to potrafi rozśmieszyć – dowcipny jest. A Mania? Tak mało o niej wiem…  



„ZDJĘCIE” 
KLASY

Jak wychowawca ma patrzeć na zdjęcie klasowe: z dystansu czy używając lupy? 

REFLEKSJA

Jakie jest Twoje patrzenie na „zdjęcie klasowe” ?

Co widzisz, co spostrzegasz? Co myślisz? 

Jakie są Twoje skojarzenia? 

Widzisz grupę czy raczej Michała, Grzegorza, Karolinę, Manię? 

Co jest ważne: to, co widzisz, czy to,

czego nie widać na zdjęciu, co jest poza kadrem?

Jak opisałabyś/opisałbyś swoją klasę?



WYCHOWAWSTWO 
– GRA NA WIELU 
SZACHOWNICACH

Uczniowie i uczennice w klasie to zbiór indywidualności. Każda 
osoba jest wyjątkowa – należy to szanować. Jednocześnie to, 
jak układają się relacje i współzależności pomiędzy tymi 
indywidualnościami oraz pomiędzy wychowawcą / 
wychowawczynią i nimi wpływa na każdą z osób i kształtuje ją.

Wychowawca/wychowawczyni pełniąc swoją rolę nieustannie 
rozgrywa trudny mecz szachowy na wielu szachownicach 
jednocześnie – z każdym uczniem czy uczennicą na innej 
szachownicy. Na dodatek mecz rozgrywa się pomiędzy 
poszczególnymi uczennicami i uczniami – przesuwają piony 
i figury, kiedy my jesteśmy zajęci przy innej szachownicy. 
Prawdziwe pomieszanie z poplątaniem, któremu nie sprostałby 
żaden arcymistrz szachowy, bo całość wykracza poza 
wszelkie reguły.

Oto materia bycia wychowawcą/wychowawczynią. 
Oto dlaczego ważne jest przygotowanie i ciągłe rozwijanie 
własnych kompetencji, które muszą być wszechstronne 
i z wielu dziedzin.



ZACZNJMY OD 
INSPIRACJI 
I REFLEKSJI

Zanim przejdziesz do treści na kolejnych ekranach zapraszamy 
Cię do wysłuchania lub przypomnienia sobie webinarium 
z 21 stycznia 2021 "Jak skutecznie pracować z klasą jako 
grupą?". Jeśli w nim uczestniczyłaś/uczestniczyłeś warto 
przywołać przynajmniej niektóre jego fragmenty. Jeśli nie miałaś 
/miałeś okazji wysłuchać, zrób to teraz, bo swoją zawartością 
doskonale wpisuje się w kryteria naszego modułu.

We wstępie webinarium jest mowa o Centrum Edukacji 
Obywatelskiej oraz informacja o programie Wychowanie 
to podstawa. Dlatego sugerujemy, aby oglądanie/słuchanie 
rozpocząć od 8:20 minuty.

Plan webinarium obejmuje następujące zagadnienia:

Jaka jest rola wychowawcy/wychowawczyni we wspieraniu 
procesu grupowego w klasie?

Jak pracować z konfliktem i różnicą zdań?

Jak rozmawiać o wartościach i dlaczego warto?

Jak zapobiegać dyskryminacji w klasie?

Po wysłuchaniu webinarium wróć do treści modułu ☺

Link do webinarium: https://youtu.be/dH7QEp6WbZc

https://youtu.be/dH7QEp6WbZc


PO WEBINARIUM

REFLEKSJA:

Jaką ważną myśl zabierasz z tej rozmowy?

Z czym się utożsamisz, a co wzbudziło Twoją 

wątpliwość?

Zapisz sobie swoje refleksje.



PROCES GRUPOWY I JEGO ETAPY

Ważną kompetencją wychowawcy/wychowawczyni jest świadomość procesu 
grupowego i umiejętność reagowania na różne sytuacje, które są jego 
częścią. 

Twoja klasa tworzy grupę. A każda grupa ludzi - tym bardziej klasa, która 
spędza ze sobą codziennie kilka godzin - podlega procesowi grupowemu. 
W dodatku grupa zmienia się nieustannie - zmieniają się emocje, potrzeby, 
oczekiwania. Pomimo że każdy zespół klasowy jest inny, to istnieje jednak 
podobieństwo w działaniu wszystkich grup - są to tzw. etapy procesu 
grupowego. Mając świadomość, na jakim etapie znajduje się grupa Twoich 
uczniów i uczennic, możesz podejmować określone działania adekwatne do 
tej właśnie fazy. 



PROCES GRUPOWY I JEGO ETAPY –
ETAP 1.

Etap orientacji i zależności – w tej fazie celem całej grupy i wszystkich jej 
członków jest przynależność do grupy. Członkowie grupy przyglądają się sobie, 
orientują się, kto jest kim w grupie. Emocje, które wtedy dominują, to: lęk, 
niepokój, napięcie, wahanie, ciekawość, obawa, niechęć do wyrażania własnych 
opinii. Członkowie grupy często nie mają świadomości tych uczuć.

Co może zrobić nauczyciel wychowawca /nauczycielka wychowawczyni?

W takiej sytuacji organizujemy zabawy integracyjne, aby poznać imiona, doświadczenia, 
zainteresowania członków grupy. Powinniśmy wtedy pamiętać, że dobra integracja grupy 
odbywa się poprzez znajdowanie podobieństw - warto wtedy organizować takie zabawy 
i zajęcia, aby osoby podobne do siebie mogły się odnaleźć.

Należy:

• Omówić cel swoich działań.

• Podać reguły wraz z uzasadnieniem.

• Zapytać uczniów o oczekiwania.

• Spisać kontrakt grupowy.



PROCES GRUPOWY I JEGO ETAPY –
ETAP 2.

Etap buntu, różnicowania się, konfliktu - celem grupy jest wyodrębnienie się 
i zróżnicowanie. Co się wtedy dzieje? W grupie pojawia się złość, występują 
spory, kłótnie i wyznaczanie własnego terytorium. Pojawiają się koalicje, 
podgrupy, sojusze, dominują krytyczne oceny,, uwagi. Ujawnia się rywalizacja 
i okazywanie wrogości. Jest to faza konfliktu i buntu grupy przeciwko 
prowadzącemu.

Co może zrobić nauczyciel wychowawca /nauczycielka wychowawczyni?

Na tym etapie pracę w klasie należy skoncentrować wokół nauki budowania informacji 
zwrotnej, pokazywania, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty bez wzajemnego 
krzywdzenia się i agresji; pozwalaniu, aby każdy uczeń wypowiedział się do końca.

Należy:

• Przygotować się na opór.

• Konsekwentnie i spokojnie egzekwować przyjęte reguły. 

• Wsłuchać się w głos klasy.

• Przypomnieć listę reguł.

• Otworzyć negocjacje do ewentualnych zmian.



PROCES GRUPOWY I JEGO ETAPY –
ETAP 3.

Etap spójności i konstruktywnej współpracy - uczestnicy mają wrażenie, że ich 
grupa jest świetna, najlepsza, zmniejsza się krytycyzm, ale jednocześnie wzrasta 
też chęć do współpracy dla dobra wspólnego. Pojawiają się różne normy grupowe, 
więcej kompromisów, przejaskrawienie miłych uczuć.

Co może zrobić nauczyciel wychowawca /nauczycielka wychowawczyni?

Można wycofać się na pozycje osoby towarzyszącej procesowi. Ważne, by uczestnicy 
sami przejmowali inicjatywę, by prowadzący nie brał zbyt dużo na siebie, by pozwalał 
uczestnikom uniezależniać się od siebie, brać odpowiedzialność za różne zadania.

Należy:

• Promować wartość współpracy.

• Ograniczać zachowania rywalizacyjne.

• Dopuszczać głosy krytyczne.

• Reagować elastycznie.

• Wprowadzać elementy decyzji demokratycznych.

• Dawać często indywidualną informację zwrotną.



PROCES GRUPOWY I JEGO ETAPY –
ETAP 4.

Etap końcowy – jest to faza rozpadu wspólnoty, zakończenia wspólnej pracy. 
Następuje bez względu na to, jak pracuje dana grupa. Ma pokazać członkom 
grupy, jak zdobyte umiejętności, sprawności mogą przydać się w życiu 
i sprawdzić, z czym uczestnicy grupy kończą.

Co może zrobić nauczyciel wychowawca /nauczycielka wychowawczyni?

W tej fazie można wspierać możliwość dzielenia się konstruktywnymi informacjami 
zwrotnymi, np. przygotować podsumowujące dyplomy, pozwalać przygotowywać się do 
rozstania grupy, zadbać, by wszyscy się ze sobą pożegnali.

Należy:

• Pytać uczniów o silne i słabe strony procesu edukacyjnego (zajęć).

• Przeprowadzić anonimową ankietę.

• Wyciągnąć wnioski do dalszej pracy.

• Uroczyście się pożegnać.

• Zadbać o etykietę.



KORZYŚCI Z BYCIA 
CZĘŚCIĄ GRUPY 
(dobra relacja, 
wspólne wartości, 
wykorzystywanie 
różnorodności, 
uczenie się od siebie)

To, co dobrego możemy zrobić dla naszych uczniów, to pokazywać im 
korzyści i moc płynącą z przynależności do grupy. Pokazywać, że prawdziwe, 
oparte na zaufaniu i szacunku relacje nie mogą być niczym zastąpione. 
Możemy rozmawiać z uczniami o roli koleżeństwa i przyjaźni, pokazując 
drzemiący w nich potencjał, wspierać rozwój ucznia w grupie, jego starania, 
odkrywać jego talenty, które mogą się wyłonić tylko w zespole rówieśników. 
Możemy tworzyć takie środowisko szkolne, aby bycie w grupie było w nim 
wartością. Wyzwaniem nowych czasów jest pokazywanie uczniom 
atrakcyjności płynącej z bycia częścią grupy.

Warto podkreślać siły tkwiące w grupie, w jej różnorodności. 
Już samo bycie w zespole klasowym, może być dla uczniów 
i uczennic motorem do osobistego rozwoju. Niesieni siłą grupy 
nawet nie zauważą, że zaczynają się rozwijać.

Uczeń w zgranym zespole klasowym:

 uczy się odpowiedzialności za decyzje, które wpływają na 
innych;

 jest w dynamicznych relacjach rówieśniczych;

 mierzy się z rozwiązywaniem konfliktów;

 uczy się współpracy;

 poznaje inne rozwiązania, które mogą zaproponować inni 
członkowie grupy.



BUDOWANIE EMPATII 
W KLASIE

Na pewno zauważysz zmianę atmosfery 
w Twoim zespole klasowym, jeśli będziesz 
stosowała/stosował poniższe komunikaty:

* „Rozumiem cię”;
* „Staram się wyobrazić sobie, co czujesz”;
* „Opowiedz o swojej sytuacji, abym mogła /  
mógł cię lepiej zrozumieć”;
* „Akceptuję to”;
* „Szanuję twoje zdanie”;
* „Domyślam się, że to może być dla ciebie…”;
* „Kiedyś byłam/byłem w podobnej sytuacji” .

Za każdym działaniem naszych uczniów i uczennic stoi jakaś 
„historia” i nic nie dzieje się bez przyczyny. Dlatego podstawowym 
zadaniem w pracy wychowawczej jest dociekanie przyczyn 
zachowań, postaw, reakcji i kształtowanie empatycznych postaw 
w zespole klasowym.

Trudno jest uczyć empatii, samemu nie będąc empatycznym. 
Dlatego, jeśli chcemy w naszej klasie budować postawy empatii 
musimy pamiętać o uczeniu się przez modelowanie. W codziennych 
sytuacjach wychowawczych warto zwracać uwagę, jak formułujemy 
komunikaty. Oczywiście są sytuacje, kiedy dla bezpieczeństwa 
naszych uczniów dobrze jest 
zareagować dyrektywnie. 
Ale w codziennej komunikacji, 
podczas zajęć warto „uzbroić się” 
w empatyczne komunikaty.



KONFLIKTY W KLASIE JAKO ZASÓB I POTENCJAŁ

Niezależnie od procesu grupowego i jego faz, w każdym zespole pojawiają się konflikty.  

Najczęstszymi z nich są nieporozumienia w grupie uczniów/uczennic – pomiędzy nimi. Zdarzają się też konflikty między 
uczniami (uczennicami) a innym nauczycielem (nauczycielką). Bywa, że to my jesteśmy stroną konfliktu, a po drugiej 
stronie jest uczeń/uczennica lub cała klasa.

Dobrze o konflikcie myśleć jak o burzy, która jest naturalnym zjawiskiem pogodowym. Po prostu raz na jakiś czas 
w przyrodzie dochodzi do wyładowania - powstają pioruny i grzmi.

Konflikt wynika z natury ludzkiej - napięcie nagromadzone w relacji czasem wybucha.

Co wtedy?

1. Po pierwsze uspokój siebie - pamiętaj, że konflikty, które wybuchają w klasie nie są bezpośrednio związane z twoją 
osobą.

2. Zobacz, co się stało - jeśli dochodzi między uczniami lub uczennicami do przepychanek, rozdziel ich.

3. Powiedz uczniom, że mamy “konflikt/problem” w klasie i musimy się nim zająć.



KONFLIKTY W KLASIE JAKO ZASÓB I POTENCJAŁ –
ciąg dalszy

4. Jeśli to możliwe, wstrzymaj inne działania i skup uwagę na tym, co się wydarzyło. Jeśli nie możesz się tym 
zająć od razu, umów się z uczniami na konkretny czas, w którym rozwiążecie tę sprawę.

5. Pozwól każdej ze stron powiedzieć, co według niej się stało.

6. Nie szukaj rozwiązań za uczniów. Nazywaj tylko to, co usłyszałaś/usłyszałeś.

Np. Usłyszałam dwie wersje, które się ze sobą nie zgadzają - co wy na to?

7. Zapytaj uczniów, czy chcą rozwiązać konflikt, czy w ogóle czują, że są jeszcze w konflikcie (czasem uczniowie 
po opowiedzeniu swojej wersji, przestają czuć urazę).

8. Dopytaj, czy uczniowie dostrzegają perspektywę drugiej strony.

9. Nie dąż za wszelką siłę do zgody. To powinna być ich decyzja i ich gotowość.

10. Zamknij sprawę mówiąc, na co na pewno nie zgadzasz w przyszłości. np. Rozumiem, że pojawiły się w was 
silne emocje, natomiast nie daję wam zgody, na używanie wulgaryzmów i szarpanie się.

11. Zadecyduj, czy tę sprawę zostawiasz na tym etapie, czy informujesz o niej rodziców uczniów.



INFORMACJA 
ZWROTNA 
I OCENA 
KOLEŻEŃSKA - 1

Fundamentalna dla relacji jest rozmowa. Jako 
wychowawczyni/wychowawca znajdź zawsze czas na rozmowę 
ze swoimi wychowankami. Stwarzaj okazje, aby oni mogli 
rozmawiać ze sobą.

Wprowadź w klasie praktykę udzielania wzajemnej informacji 
zwrotnej i dokonywania oceny koleżeńskiej.

W swej istocie informacja zwrotna (ang. feedback) jest 
komunikatem skierowanym do drugiej osoby na temat tego, 
jakie wrażenie wywiera na nas jej zachowanie. I odwrotnie –
to informacja, jak nasz rozmówca odbiera i czuje to, co mówimy 
i to, w jaki sposób się zachowujemy. Tak ujęta definicja zakłada 
dwa istotne elementy – po pierwsze, informacja zwrotna jest 
subiektywnym odczuciem komunikujących się ze sobą osób; 
po drugie, stanowi sprzężenie zwrotne. Przepływ informacji 
następuje w obu kierunkach (ja mówię, co czuję słuchając Ciebie –
Ty mówisz, co czujesz, słuchając mnie). Należy jednak pamiętać, 
że informacja zwrotna absolutnie nie jest oceną – nie polega 
na wskazywaniu, czy coś jest dobre lub złe, ale polega na 
precyzyjnym opisywaniu tego, co czuję w danym momencie.



INFORMACJA 
ZWROTNA 
I OCENA 
KOLEŻEŃSKA - 2

Z kolei ocena koleżeńska będąca formą informacji zwrotnej jest 
szczególnie przydatna, kiedy uczniowie i uczennice podejmują 
współpracę i w takiej formie oceniają nawzajem swój wkład we 
współdziałanie. Oczywiście, zarówno informacja zwrotna, jak 
ocena koleżeńska nie ma nic wspólnego ze stopniem szkolnym –
NIGDY NIE MOŻE BYĆ WYRAŻONA W FORMIE STOPNIA. 

Informacja zwrotna i ocena koleżeńska powinny być udzielane 
według ustalonych kryteriów, które określą obszar podlegający 
informacji zwrotnej lub ocenie koleżeńskiej i zasady wg. których 
ma się to odbywać.

Zanim zaproponujesz w swojej klasie informację zwrotną lub 
ocenę koleżeńską – ustalcie kryteria, poćwiczcie, poddajcie 
refleksji te próby.

Weź pod uwagę, że zarówno udzielanie informacji zwrotnej, 
jak jej przyjmowanie jest niełatwym doświadczeniem. 



POMOC W POGŁĘBIANIU TREŚCI Z OBSZARU 
MODUŁU

W pogłębianiu treści prezentowanych na ekranach, z obszarów, które obejmuje 
bieżący moduł, pomoże Ci narzędziownik „Wychowanie to podstawa - materiały 
dla nauczycieli i nauczycielek. Jak wzmacniać proces grupowy w klasie?”

Zamieszczamy go biblioteczce. Warto sięgnąć po niego, ponieważ stanowi 
rozszerzenie zagadnień prezentowanych w kursie. Zawiera przydatne ćwiczenia 
i scenariusze, które możesz wykorzystać w swojej pracy w klasie jednocześnie 
realizując zadania praktyczne modułu.

biblioteczka: 

„Wychowanie to podstawa - materiały dla nauczycieli i nauczycielek. 
Jak wzmacniać proces grupowy w klasie?”



WYBÓR PRAKTYCZNYCH ZADAŃ ROZWOJOWYCH

Podobnie jak w poprzednich modułach proponujemy Ci wybór 
zadań praktycznych. Wybierz co najmniej jedno z proponowanych. 
Zaplanuj jego realizację i zrealizuj. Jeśli jest potrzeba, dokonaj 
modyfikacji, dostosowując do realiów swojej szkoły, uczniów, 
własnych możliwości i posiadanych zasobów. Poddaj to 
doświadczenie refleksji, odpowiadając na pytania przypisane 
do zadania. Podejmij dialog z mentorką/mentorem w formie, 
na jaką się umówiliście. 

PRZYPOMNIENIE

Przypomnij sobie, dlaczego dla procesu uczenia się ważne jest 

dawanie wyboru. Zapisz swoje uzasadnienie. Jeśli jesteś o tym 

przekonany/przekonana, stosuj to w swojej szkolnej praktyce.



ZADANIE 3.1.W. DO WYBORU

Wykorzystaj narzędzie do autodiagnozy z narzędziownika „Wychowanie 
to podstawa - materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak wzmacniać proces 
grupowy w klasie?”, aby przekonać się, jak często prezentujesz postawy 
i zachowania sprzyjające rozwijaniu zagadnień z zakresu budowania zespołu 
klasowego. 

 Przyjrzyj się swoim odpowiedziom i zapisz wnioski, jakie z nich wyciągasz.

 Nazwij i zaplanuj, nad czym i w jaki sposób chcesz popracować 
w najbliższym czasie. Ile czasu dajesz sobie na to wyzwanie?

 Co Cię zaskoczyło?

 Z czego jesteś zadowolona/zadowolony?



ZADANIE 3.2.W. DO WYBORU

Wspólnie z uczniami i uczennicami przyjrzyjcie się 
kontraktowi (czyli zastanówcie się co, zapisane 
w nim działa, co nie działa, zastanówcie się 
dlaczego nie działa, co można poprawić, 
co trzeba/warto ewentualnie dodać), 
który wypracowaliście w Waszej klasie lub, 
jeśli go nie macie, to stwórzcie go 
(w tym procesie oddaj przestrzeń 
swoim uczniom). Zapiszcie w nim:

o wartości wspólne dla Waszej grupy klasowej;

o zasady dobrej komunikacji w grupie;

o zasady współpracy;

o zasady rozwiązywania konfliktów.

Po realizacji tego zadania odpowiedz na pytania:

 Z czego, co zrobiłaś/zrobiłeś jesteś najbardziej 
zadowolona/zadowolony?

 Co w tym działaniu było najtrudniejsze i jak sobie 
z tym radziłaś/radziłeś?

 Co ciekawego zauważyłaś/zauważyłaś u swoich 
uczniów?



ZADANIE 3.3.W. DO WYBORU

Przypomnij sobie własne doświadczenie będące przykładem dobrej 
współpracy w Twojej klasie. Opisz, co to było, jakie było zadanie dla uczniów, 
jak zorganizowałaś/zorganizowałeś tę współpracę. 

Odpowiedz na pytania:

 Czego Twoi uczniowie/uczennice się nauczyli/nauczyły?

 Czego Ty się nauczyłaś/nauczyłeś?

 Co było trudne lub co się nie udało lub co przebiegało inaczej 
niż założyłaś/założyłeś?

 Czy jest coś, co teraz zrobiłabyś/zrobiłbyś inaczej?



ZADANIE 3.4.W. DO WYBORU

Zaproponuj własne ćwiczenie/scenariusz, które realizują cel 
tego modułu, czyli wspierają rozwój relacji i budują zespół 
klasowy. Skąd zaczerpnęłaś(nąłeś) inspirację? Napisz, 
jakich efektów się spodziewasz lub, jeśli ćwiczenie 
przeprowadziłaś(łeś), jakie były efekty realizacji tego 
ćwiczenia dla Twoich wychowanków, a jakie dla Ciebie? 

 Z czego jesteś dumna/dumny?

 Co było trudne lub co się nie udało lub co przebiegało 
inaczej niż założyłaś/założyłeś?

 Co zarekomendowałabyś/zarekomendowałbyś innym 
nauczycielom i nauczycielkom?

 Przed czym przestrzegasz?



ZADANIE 3.5.W. DO WYBORU

Które treści modułu były dla Ciebie inspirujące? Zaplanuj 
działanie z wykorzystaniem tej inspiracji, wykorzystaj któryś 
ze scenariuszy z narzędziownika i zrealizuj go. 
Podziel się refleksją z działania.

 Z czego jesteś dumna/dumny?

 Co było trudne lub co się nie udało lub co przebiegało inaczej 
niż założyłaś/założyłeś?

 Co zarekomendowałabyś/zarekomendowałbyś innym 
nauczycielom i nauczycielkom? 



ZADANIE 3.6.W. DO WYBORU

Zorganizuj w klasie debatę na temat „Różnorodność to wartość 
czy przeszkoda?” (lub podobny temat o różnorodności będący 
Twoją propozycją lub propozycją uczniów i uczennic). Po debacie 
zapytaj uczniów i uczennice o to, czego się uczyli? Jakie są dla 
nich efekty debaty?

Odpowiedz na pytania:

 Dlaczego ta debata była ważna?

 Co zarekomendowałabyś/zarekomendowałbyś innym 
nauczycielom i nauczycielkom? 

 Przed czym przestrzegasz?

 Co Cię zdumiało?



ZADANIE 3.7.W. DO WYBORU

Ustalcie w klasie kryteria udzielania i przyjmowania informacji 
zwrotnej (lub oceny koleżeńskiej). Wykorzystajcie informację 
zwrotną (lub ocenę koleżeńską) na podsumowanie jakiegoś 
wspólnego działania. Porozmawiaj z uczniami, jak czuli się 
z tym doświadczeniem.

Odpowiedz na pytania:

 Co w opiniach uczniów/uczennic było zaskakujące?

 Z czego w swoim działaniu jesteś zadowolona/zadowolony?

 Co sprawiło Ci trudność i jak sobie z nią radziłaś/radziłeś?

 O czym chcesz pamiętać przy kolejnym takim doświadczeniu?



PODSUMOWANIE REALIZACJI KRYTERIÓW SUKCESU

Przypominamy cel i kryteria sukcesu modułu.

Cel:

Wsparcie wychowawców i wychowawczyń w rozwijaniu relacji oraz tworzeniu zespołu klasowego

Kryteria sukcesu. 

OU podejmie działania, które pomogą jej uczniom (uczennicom):

 skonkretyzować, na czym polegają korzystne relacje z rówieśnikami i dorosłymi;

 zrozumieć wagę uczenia się w grupie;

 zdefiniować, czym jest empatia i nakreślić przykłady zachowań empatycznych;

 określić, w jaki sposób może wykorzystać różnorodność w klasie/w grupie;

 radzić sobie w sytuacjach konfliktowych;

 używać informacji zwrotnej w relacji z rówieśnikami i dokonywać oceny koleżeńskiej.

 Twoje kryterium sukcesu.

PODSUMOWANIE:

Które z kryteriów 

uważasz za 

osiągnięte, a które 

wymagają jeszcze 

Twojej uwagi / 

doświadczania / 

refleksji?



Fundacja Centrum

Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10

00-666 Warszawa

www.ceo.org.pl

www.blog.ceo.org.pl

Dziękujemy!

Kontakt


