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Każda zmiana zaczyna się od pierwszego kroku… Ten pierwszy krok (i oczywiś- 
cie dalsze) to zmiany w samym sobie: we własnych przekonaniach, we własnych 
nawykach myślowych, we własnych reakcjach. Świat jest taki jak nasze myślenie!  
Szczególnie te osoby, które zajmują się wychowaniem i nauczaniem dzieci po-
winny bardzo uważać na to, co mówią i jak konfigurują świat dzieciom przeka-
zując im tzw. prawdy życiowe oraz opinie i oceny dotyczące ich zachowania 
i efektów ich działania. Zaczynają się wakacje – mamy nieco więcej czasu. Może 

przeznaczymy część czasu na pracę nad 
sobą… aby lepiej rozumieć siebie i lepiej 
zrozumieć innych.  Dbajmy o siebie i innych! 
Bądźmy zdrowi! Bądźmy bezpieczni! Bądź-
my szczęśliwi Bądźmy spokojni!

Dziecko w szkole
i babcia też!                      str. 14

udanych

WAKACJI

Rozpoczynamy nowy cykl  str. 7 
pt. ZGODNIE Z PRAWEM
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Balony (nie)bezpieczeństwa

Wiem. Brzmi to dziwnie, ale pozwolę sobie przywołać kilka problemów, 
które udaje mi się zaobserwować zarówno u innych jak i u samego sie-
bie. Dotyczy to działań i zachowań na pierwszy rzut oka naturalnych, ale 
oczywiście rzutujących na przyszłość. 

Zatem w czym rzecz?
Od samego początku tworzymy wokół naszych dzieci świat bardzo 

komfortowy. Sprawiamy, by odczuwały one jak najmniej bólu, strachu, 
czy dyskomfortu. Zaczynamy sukcesywnie otaczać nasze dzieci pewnym 
balonikiem bezpieczeństwa. Jest to całkowicie zrozumiałe i naturalne, bo 
przecież te maleństwa są tak delikatne i zupełnie od nas zależne. Widząc, 
że nasze dziecko płacze, zazwyczaj czujemy się w obowiązku, by zdjąć 
z niego ciężar bólu.

Bezpieczeństwo naszych dzieci jest dla nas kluczowe. Szczęśliwie 
obecnie jesteśmy coraz lepiej wspierani przez różnorodne technologie. 
Mamy dostęp do elektronicznych niań, czujników oddechu oraz kam-
er. Jest to jedno z pierwszych narzędzi, które z jednej strony daje nam 
świadomość tego, że dziecko jest bezpieczne, a z drugiej strony poz-
wala nam, jako rodzicom, na sprawowaniu stałej opieki nad dzieckiem. 
Tak naprawdę, nawet śpiąc jesteśmy spokojni o to, że mamy wszystko 
pod kontrolą. Oczywiście wspaniałą sprawą jest mieć takie możliwości… 
jednak działanie to nie pozostaje bez konsekwencji, o czym trochę później. 
W tym momencie zaznaczę, że jest to jeden z pierwszych czynników, który 
wzmacnia pępowinę łączącą dziecko z rodzicem.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, to fakt stawiania na- 
szego dziecka w centrum naszego świata. Jako rodzice stronimy od wszel-
kich działań, które mogą spowodować dyskomfort u naszego dziecka. 
Dziecko ma mieć zawsze sucho… zatem używamy pieluszek jednorazo- 
wych. Pomieszczenia utrzymywane są w nieskazitelnej czystości. Gdy na- 
sze dziecko śpi, unikamy jak ognia wszelkich rozpraszaczy. Czasem nie 
zrobimy sobie nawet kawy, bo ekspres może obudzić nasze dziecko itp. Za-
tem… jeżeli przygotujemy nasze dziecko do warunków w 100% sterylnych 
i w pełni komfortowych… odbije się to na nim i/lub na nas w przyszłości.

Zapewne wielu z Was zna kawał o dziecku niemowie i kompocie… 
No więc, dziecko nie zacznie nam komunikować własnych potrzeb, gdy 
wszystko mu zapewnimy. To bardzo proste. Jeżeli dziecko ma zawsze 
sucho (w pieluszce), to nie ma potrzeby uczenia się sikania do nocnika/
toalety. Jeżeli nauczymy dziecko tego, że śpi w grobowej ciszy… nie nau- 
czymy go wypoczywania w trochę bardziej hałaśliwych warunkach. Osta- 
tecznie… po co się wysilać na mówienie, skoro zawsze kompot był? :) 

Oczywiście nie chodzi o to, by nie korzystać z pieluszek, czy elektro- 
nicznych niań… chodzi o to, by dostosowywać ich wykorzystanie do wieku 
naszych dzieci i być w pełni świadomym skutków jakie za sobą niosą.

Pójdźmy dalej. Od urodzenia chcemy, aby nasze dzieci miały zapewnione 
odpowiednie bodźce, które będą harmonijnie wpływały na ich rozwój. 
Każda sekunda życia naszego dziecka zaczyna być planowana i prowadzi 
do jakiegoś wyższego celu. Muzyka Mozarta, zabawki rozwojowe, których 
ilości i różnorodności nie sposób okiełznać. Każda chwila życia naszych 
maluchów ma wzmacniać ich potencjał. To jest oczywiście wspaniałe. Ale 
niestety w roli takiego wspierającego rodzica zachodzimy zbyt daleko.

Co robimy?
Zaczynamy się bawić z dziećmi (co jest super!). Jako ludzie z dużo 

większymi umiejętnościami i doświadczeniami zaczynamy wymyślać im 

kolejne zabawy i żywo w nich uczestniczymy. Te zabawy są oczywiście 
bardzo atrakcyjne dla dzieci i budują silną więź z rodzicem. Jednak, uwa-
ga… możemy stać się dla dzieci zbyt atrakcyjni. Obawiamy się tego mo-
mentu, w którym nasze dziecko zacznie się nudzić…, stąd wymyślamy 
coraz to nowe i bardziej odjazdowe atrakcje.

Nasze dzieci dorastają,… a balonik razem z nimi.

Pierwszy okres w rozwoju dziecka był takim, w którym nasza opieka 
była czymś naturalnym i potrzebnym. Jednak spójrzmy na to, co dzieje 
się dalej. Kończą się urlopy macierzyńskie, dzieci dorastają, a my niestety 
mamy coraz mniej czasu. Nasze szkraby są jeszcze bardzo nieporadne. 
W związku z tym ciężko nam doczekać się tego, aż same się ubiorą, 
zjedzą, napiją itp. Czynności te wykonują tak nieporadnie, że zawsze są 
całe umorusane. Zatem, „żeby było szybciej”, „żeby było czyściej” robimy 
wiele rzeczy za nie.

Zaczynamy mieć również coraz mniej czasu na wszystkie zabawy 
z dzieckiem, a chcemy, żeby było dobrze stymulowane. Co robimy? 
Oczywiście znajdujemy fajne edukacyjne programy w tv lub też ciekawe 
i rozwojowe aplikacje na telefon/tablet. Dziecko się uczy i doświadcza. 
Jednak ilość bodźców, która do nich dochodzi, jest coraz większa.

Nasze normalne zabawy nabierają również coraz to nowszych form. 
Dzieci zaczynają przybierać na sile, zaczynamy się więc z nimi wygłupiać 
i siłować. Mimo włożenia największego wysiłku, nie są one oczywiście 
w stanie wyrządzić nam jakiejkolwiek krzywdy (nam przynosi to wiele 
radości). Jednak pomyślmy co się stanie, gdy nasze pociechy udadzą 
się do klubu malucha, żłobka lub przedszkola i natrafią na inne, podobne 
sobie istoty. Czy siła, z którą one mierzą się z nami w swoich najwspan-
ialszych zabawach, będzie odpowiednia dla ich kolegów i koleżanek. 
W tym właśnie momencie… nasze dzieci mierzą się z pierwszym wyz-
waniem. Zaczynają być niegrzeczne i agresywne… mimo, że one po pros-
tu chcą się bawić i najzwyczajniej nie kontrolują własnej siły.

Pomyślmy również nad wyższym poziomem bezpieczeństwa naszych 
dzieci. Jako dobrzy rodzice pomagamy im w pokonywaniu różnych przesz-
kód, ograniczamy im kolejne zagrożenia. Gdy schodzą po schodach, 
trzymamy je za rączkę. Zawsze jesteśmy blisko, gdy bawią się na jakimś 
wyższym meblu. Nie dajemy im możliwości poznania co bardziej niebez-
piecznych narzędzi. „Nóż? Na to jeszcze ma czas”. „Nożyczki? One też 
muszą być pod ścisłą kontrolą”. Gdy idziemy na plac zabaw… pomagamy 
naszemu dziecku pokonywać najrozmaitsze przeszkody. Wpychamy je na 
najwyższe wieże,… a później boimy się, że spadną.

Oczywiście działanie to jest połączone z innym ciekawym zjawiskiem… RY-
WALIZACJA RODZICIELSKA! Ale to jest materiał na zupełnie inny artykuł. 

Wracając do placów zabaw. Występuje tam powszechne zjawisko tan-
demów. Rodzic/dziadek plus pociecha. Rodzic lata za swoim dzieckiem, 
rzucając mu coraz to nowe wyzwania. A spróbuj to, a spróbuj tamto. Wejdź 
na kolejną i kolejną przeszkodę. Zawsze jesteśmy blisko, zawsze jesteśmy 
na wyciągnięcie ręki, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jesteśmy 
rzecz jasna otwarci na każdą prośbę naszego dziecka… skoro wyrwaliśmy 
się z nim w końcu na plac zabaw, to przecież musimy być cali do ich dys-
pozycji. Jeżeli jesteśmy choć trochę kreatywni, tworzymy scenariusze kole-
jnych zabaw i ganiamy z naszymi dziećmi po całym placu zabaw.
 Dlaczego o tym piszę?

Czas spędzony z naszym dzieckiem na placu zabaw jest wspaniałym 
czasem, który poświęcamy na budowaniu z nim relacji. Może się jednak 
tak zdarzyć, że tym samym zabierzemy mu czas na budowanie relacji 

W różnych dyskusjach bardzo wiele uwagi poświęcamy komputerom i telefonom komórkowym jako źródłu wielu proble- 
mów obecnie wzrastającego młodego pokolenia. Jednak czy faktycznie te urządzenia mają aż tak wielkie znaczenie?  
Moim zdaniem główny problem dotyczący młodego pokolenia leży w czymś zupełnie innym. Leży on w naszej miłości  
do dzieci i naszym poczuciu troski o ich komfort i bezpieczeństwo. W naszej chęci do bycia najwspanialszym rodzicem.
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z innymi dziećmi. Jeżeli wypełniamy dzieciom czas, dostarczając coraz 
to nowych bodźców, ograniczamy im potrzebę szukania alternatywy. Na 
nieszczęście, dzieci nie spędzają czasu ucząc się bycia z innymi. A jeżeli 
już spędzają, to na bazie „naszych scenariuszy zabaw”.

Co więcej, przywiązując wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa 
naszym dzieciom zapominamy o tym, że one muszą także same zmierzyć 
się z pewnego rodzaju niebezpieczeństwami. Takim dostosowanym do 
ich wieku i możliwości. W przeciwnym razie grozi im los legendarnych już 
ptaków Dodo, nie potrafiących ocenić niebezpieczeństwa. Nie czując stra-
chu, stawały się dla siebie zagrożeniem.

Krótka dygresja o mojej wycieczce z Agatką (2,5 roku) na placu zabaw. 
Agatka ruchowo nie jest wybitną jednostką, niemniej wciąż próbuje swoich 
sił. Agatka postanowiła pobawić się na bujanym moście (gruba deska 
na łańcuchach (wysokość przeszkody ok 0,5 metra… więc nic strasznego).  
Weszła sama na most i postanowiła z niego zejść. Jednak miała pewien  
kłopot. Była trochę za mała. I nie sięgała nogami do podpory. Agatka rozej- 
rzała się, zawisła na poręczach i spuściła nogi pomiędzy most, a podpo- 
rę. Gdy nogi jej dyndały, opuściła się i wylądowała na ziemi. Zadowolona  
z siebie zaczęła kombinować dalej. Problem rozwiązała na kilka sposobów, 
a ja - niczym wyrodny rodzic - siedziałem na ławeczce i obserwowałem  
jej upadki. Oczywiście na koniec zabawy dałem jej do zrozumienia, że za- 
uważyłem co robiła. Agatka była bardzo zadowolona i dumna z siebie.

Dzieci dorastają, a nasz balonik razem z nimi.

Dziecko kilkuletnie w sposób oczywisty jest stale pod czyjąś opieką (naszą, 
dziadków, instruktorów, nauczycieli itp.). Ale kiedy nadchodzi ten moment, 
żeby samemu wyjść na dwór? Kiedy jest ten czas, żeby zostawić dziecko na 
30 minut bez opieki i wyjść do sklepu lub zrobić cokolwiek innego?

No właśnie. Jako dzieci mieliśmy trochę więcej luzu. My byliśmy na 
dworze, w piaskownicy często sami, bez kontroli naszych rodziców, aż 
do obiadu, a nawet do zmierzchu. Do szkoły już od początku chodziliśmy 
sami. Pamiętam, że w wieku 10 lat dostawałem kasę na bilet i jechałem 
z koleżankami autobusem na angielski. Zajęcia kończyliśmy po godzinie 
19. Teraz, to nie jest takie proste. Dzieci w wieku 6-7 lat na ulicach bez 
rodziców to ewenement. Oczywiście jest to zrozumiałe. Przecież obecny 
świat jest bardzo niebezpieczny. W programach informacyjnych słyszymy 
o różnych zagrożeniach, po czym nie jesteśmy w stanie wypuścić nasze 
nieporadne maleństwa do tej dżungli.

Staramy się jednak zrekompensować naszym dzieciom te braki. Szc-
zególnie w przypadku domków jednorodzinnych jesteśmy uzbrojeni po zęby. 
W sezonie letnim z lotu ptaka na co trzecim ogrodzie widać nieśmiertelną 
trampolinę, bramki piłkarskie, huśtawki itp. Staramy się tworzyć w naszych 
domach przestrzeń samowystarczalną. Niestety kształtują się przez to 
w dzieciach bariery społeczne.

Nasze dzieci rosną, potrzebujemy zatem kolejnych stymulatorów. No 
i zastanawiamy się, czy 5 lat to już nie za późno na naukę jazdy na nart-
ach? Czy nasze dziecko w wieku 6 lat nie powinno już komunikować 
się w języku angielskim? Czy przedszkole w wystarczający sposób roz-
wija nasze pociechy, czy nie powinniśmy pomyśleć już na tym etapie o 
odpowiednim dla nich uniwersytecie? Nasze dzieci przecież wskoczyły do 
wyścigu… i nie możemy zapomnieć o żadnym aspekcie ich rozwoju. Już 
wtedy wskakujemy w wir kolejnych zajęć, w których to dzieci bawią się 
znów głównie wg scenariusza dorosłych… i znowu napędzane są kole-
jnymi atrakcjami, które mają stać się dla nich hiper atrakcyjne i rozwojowe. 
Niejednokrotnie ustalamy nasz grafik pod kątem zajęć pozalekcyjnych 
naszych dzieci. Wozimy ich po różnych częściach miasta, byleby znaleźć 
najciekawsze zajęcia.

Spirala się nakręca, a my również chcemy sprostać rosnącym oczeki-
waniom naszych dzieci. Półki wypełniają się kolejnymi zabawkami, a każda 
wolna chwila wypełniana jest kolejnymi atrakcjami z najwyższej (możliwej 
dla nas) półki. Jeżeli nie mamy pieniędzy na kolejne atrakcje typu parki 
trampolin,… to musimy przynajmniej pooglądać pociągi lub skorzystać 
z pikniku na łonie natury. Zamykamy tym samym coraz bardziej klatkę 
uzależnienia naszych dzieci od naszej kreatywności.

Przychodzi czas szkoły
Każdy rodzic chce pomóc dziecku w najlepszym przygotowaniu się do 

funkcjonowania w tej instytucji. Nie będę wdawał się w dylematy, „czy nauka 
czytania przed szkołą jest ok, czy nie?”;) No więc wracając do szkoły…

Jako rodzice chcemy, aby dla naszych dzieci był to okres, który rozpo- 
czynają z uśmiechem na ustach i bez żadnych trosk. Co robimy? Po pier- 
wsze przygotowania i pakowanie - sprawdzamy czy o niczym nie zapom- 
niało. Często gęsto konsultujemy się również z innymi rodzicami. Tworzymy 
swoistą grupę wsparcia. Wszyscy dobrze wiemy, co nasze dziecko musi 
mieć na plastykę, technikę, na występ itp. Istnieje oczywiście również kwes-
tia zadań domowych. Po powrocie zawsze pytamy i sprawdzamy (ewen- 
tualnie korzystamy z grupy wsparcia)… i oczywiście pilnujemy, by nasze 
pociechy o niczym nie zapomniały. 

Tu znowu bardzo osobista dygresja:
Adaś (3 klasa – 8 lat). Postanowiliśmy powierzyć kwestię zadań jego 

własnej decyzji i odpowiedzialności. Pani nauczycielka wezwała mnie na 
rozmowę z informacją, że Adasiowi po raz kolejny zdarzyło się nie mieć 
zadania. Słyszała, jaka jest nasza koncepcja, ale może jednak powinniśmy 
go w tej kwestii przypilnować. Odpowiedziałem pytaniem: Jeżeli zadania 
domowe mają go nauczyć obowiązkowości, to czego się nauczy, gdy ja 
będę cały czas mu o tym przypominał? Czy brak tego zadania powoduje, 
że pogłębiają mu się jakieś problemy (Adaś daje sobie świetnie radę)? Czy 
może nie lepiej, żeby teraz zapomniał o kilku zadaniach, a nie w czasie, gdy 
realizacja jakiegoś zadania może położyć realizowany projekt? To tak jak 
z wiązaniem butów. Dziecko nie nauczy się tego robić, gdy będziemy to robić 
za niego lub jeżeli będziemy dawali mu buty na rzepy. Wiadomo… Nauka 
wiąże się z popełnianiem błędów. To jest wkalkulowane w ten proces.

W wieku szkolnym nasze dzieci coraz bardziej się usamodzielniają 
i zaczynają poznawać swoją okolicę. Ale co zrobić, by były bezpieczne? W 
jaki sposób utrzymać kontrolę nad nimi? Z pomocą przychodzi nam techno-
logia. Telefony komórkowe z funkcją pasterza. Ostatnio o uszy obiła mi się 
rozmowa nt pewnej wspaniałej aplikacji. Gdy dziecko wyjdzie poza wyznac-
zony rewir, otrzymuje komunikat ostrzegawczy na swój telefon. Taki sam ko-
munikat wysyłany jest również rodzicom. Telefon nie pozwala dzieciom się 
zapomnieć. W przypadku, gdy nie ma ich od dłuższego czasu… po prostu 
dzwonimy i dowiadujemy się gdzie są. Na pierwszy rzut oka jest to fan-
tastyczna możliwość i zupełnie obojętne dla dzieci działanie. Zastanówmy 
się jednak, jak wyglądała nasza młodość i jak czulibyśmy się w przypadku 
takiej kontroli? Czy takie samowolne wyprawy nie były jednymi z bardziej 
pamiętnych dni naszego życia? Z drugiej strony, w jakim wieku post-
anowimy pożegnać się z elektronicznego pasterza? Czy potrafimy sobie  
wyobrazić, jak by to było, gdybyśmy to my byli tymi w czasie rzeczywistym 
lokalizowanymi przez naszych rodziców nastolatkami?

Technologia wspiera nas również w kontroli naszych dzieci w szkole. 
Obecny dostęp do dziennika elektronicznego sprawia, że dzieci nie mają 
już możliwości ukrycia jakichś informacji przed nami. Gdy dostaną jedynkę 
ze sprawdzianu, bywa, że rodzic dowiaduje się o tym szybciej niż oni. 

Swoją drogą słyszałem, że w 2019 na rynek ma wejść aplikacja, która 
będzie przewidywała to, czy nasze dzieci mają zamiar pójść na wagary. 
Aplikacja ma dawać możliwość wysyłania impulsu elektrycznego w stronę 
dziecka, przypominającego o konieczności pójścia do szkoły ;)

Drodzy Rodzice, Wasza miłość i troska o dziecko jest czymś wspa- 
niałym… należy zachować jednak w tym temacie dalece idącą świado- 
mość. Rozwój naszych dzieci powinien być zrównoważony i uwzglę- 
dniać czynnik społeczny. 

Dzieci powinny mieć wiele sposobności do tworzenia trwałych swo-
bodnych relacji z kolegami i koleżankami. Relacji, które nie są prowa- 
dzone przez osobę dorosłą. Pozwólmy dzieciom organizować sobie czas. 
Czerpać przyjemność z „nudzenia się”. Jeżeli widzimy, że nasze dzieci 
zajęły się czymś niezwykle ważnym (np. oglądają wędrówkę mrówek), po 
prostu nie wtrącajmy się, odejdźmy i zajmijmy się naszymi sprawami. Jeżeli 
nasze dzieci zaczynają rozmawiać z kimkolwiek… nie róbmy im zdjęcia. 
Nie absorbujmy ich naszą osobą. Stańmy dalej i czerpmy przyjemność ze 



4 str. czerwiec 1́8

Zacznijmy od kilku ważnych definicji:

1. Emocje – utrzymują się kilka sekund w pełnym natężeniu. Nie mo-
żemy ich wybrać – ale możemy nauczyć się nad nimi panować. Emocje 
wpływają na nasze postrzeganie okoliczności (zawężając pole widzenia 
do minimum np. w strachu lub akcentując wybiórczo niektóre tylko ele-
menty np. w stanie zakochania się ) oraz działanie (ograniczając do nie-
wielu rutynowych reakcji). 

Jakie emocje najczęściej cię porywają?          

Porwania emocjonalne to zjawisko kiedy emocje panują nad nami 
i wciągają nas w wir działań, potęgując nasilenie aż do krańca kontinuum. 
Na przykład coś nas zdenerwuje, wpadamy w złość, rozpalając się w koń-
cu do stanu furii.

Przypomnij sobie kilka przykładów porwań emocjonalnych z życia, 
z własnego doświadczenia lub obserwacji innych.

 
2. Nastroje trwają dłużej, godzinami, dniami, tygodniami... Są to jakby 

zestawy wyciszonych ale stale nami zawiadujących emocji. Tworzą jakby 
klimat emocjonalno-uczuciowy, także wpływający na postrzeganie świata 
i podejmowane działania.

Wymień 3 podstawowe nastroje, które opisują klimat Twojego życia 
osobistego i zawodowego na tu i teraz.

KLIMAT OSOBISTY KLIMAT ZAWODOWY

 

Osoby targane chronicznym niepokojem, nastawione pesymistycznie, 
pogrążone w smutku, odczuwające nieustanne napięcie albo wrogość, 
przesiąknięte pesymizmem są narażone na dwukrotnie większe ryzyko 
zapadnięcia na astmę, artretyzm, wrzody trawienne, choroby serca, upo-
rczywe bóle głowy. Sercu najbardziej szkodzi złość.

3. Temperament  to pewna stała dyspozycja, którą otrzymaliśmy 
z genami, określająca tendencje do zachowywania się w określony spo-
sób. W najbardziej tradycyjnym ujęciu to typ choleryk, sangwinik, melan-
cholik i flegmatyk. Prawdopodobnie każdy typ ma swoje preferencje do 
„wpadania” w określone emocje i stany uczuciowe.

Wymień swoje 3 „ulubione” podstawowe stany emocjonalno-uczuciowe, 
które w dość charakterystyczny sposób opisują Ciebie – może skorzys- 
tasz z opinii rodziny i znajomych? 

Stan według Ciebie             Stan według innych

To może być bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie. Jeżeli jesteś 
otwarty na uwagi innych, skłonny do refleksji, masz dystans i poczucie 
humoru – zapewne wiele skorzystasz 

Z takiej (w końcu niebezpiecznej dla naszego obrazu samego siebie) 
konfrontacji.
Istnieją trzy podstawowe sposoby postrzegania emocji i reagowa-
nia na nie:

1. Świadomość swych uczuć, przeżywanie ich, ale traktowanie ich 
z dystansem. Osoba świadoma swych uczuć prezentuje postawę nie 
zachłystywania się emocjami, ma umiejętność nazywania tego, co prze-
żywa z perspektywy pewnego dystansu, bez rozpamiętywania. Odczuwa 
uczucia i myśli o nich. Posiada kilka skutecznych strategii na panowanie 
nad sobą i unikanie „porwań emocjonalnych”, przeciw wpadaniu w przykry 
nastrój i demobilizujące stany emocjonalne.

2. Dawanie się porwać emocjom i wchodzenie w skrajne rejestry 
(porwania emocjonalne i zatopienie). Osoby z tej grupy na ogół nie 
akceptują wszystkich emocji, które nimi targają, ale nic nie mogą na to 
poradzić. To emocje nimi rządzą. Usprawiedliwiają się tym, że oni już tacy 
są: przewrażliwieni, kochliwi, nerwowi, smutni czy (uwaga modne!) depre-
syjni. Można powiedzieć że dają się zwodzić na własną prośbę, choć nie 
zawsze akceptują fakt iż za ten stan rzeczy są odpowiedzialni oni sami, 
nie zaś – inni ludzi lub tzw. okoliczności, które to rzekomo wpędzają ich w 
różne kombinacje wysokich stanów emocjonalnych.

3. Akceptacja swych emocji bez próby ingerencji w sposób ich 
przeżywania. Ostatnia grupa akceptuje swoje emocje i przeżywane stany 
– można rzec aż do przesady. Tak je akceptują, że nie próbują w nie inge-
rować. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku np. depresji. 

Każda emocja jest pewnym nawykiem reagowania na określone, 
odbierane subiektywnie bodźce. 

Na przykład na wezwanie do szefa możemy reagować lękiem lub wręcz 
strachem ze wszystkimi konsekwencjami (pot na czole, przyspieszony 
puls, zablokowanie jasnego myślenia).

Kiedy zmienisz nawyk – np. zaczniesz reagować ciekawością, Twoja sy-
tuacja zmieni się diametralnie. Zmiana nawyku (praktykowana) trwa od 2 do 
3 tygodni, więc musisz się wykazać cierpliwością i zaufaniem do siebie.

Osiąganie stanu spokoju fizjologicznego jest najlepszą profilaktyką za-
tapiania się w emocjach. Jest wiele technik na przywrócenie stanu spokoju 
fizjologicznego. Generalnie chodzi o przywrócenie spokojnego, głębokie-
go oddychania. Można wykonać kilka ćwiczeń gimnastycznych, przejść 
się na szybki spacer; zastosować „kotwice dobrego samopoczucia”, sto-
sować „drobne manipulacje obiektami wzbudzającymi lęk” i wiele innych.  

Zatopienie w emocjach – sygnał kiedy tzw. dalsze dyskusje nie 
mają sensu.

Zmierz puls w stanie wyciszenia, relaksu prze 15 sekund, pomnóż razy 
cztery, a otrzymasz liczbę uderzeń serca na minutę. Zapisz ten wynik. 
Kiedy czujesz narastające pobudzenie emocjonalne – zmierz swój puls. 
Kiedy liczba uderzeń wzrasta o 10 na minutę to sygnał o niebezpieczeń-
stwie zatopienia się: ugrzęźnięcia w niekontrolowanych negatywnych 
uczuciach, zawężeniu pola świadomości i możliwości wystąpienia pry-
mitywnych reakcji, których można potem żałować. Lepiej wtedy przerwij 
– idź się przejść lub zajmij czymś uspokajającym (głębokie oddychanie, 
kilka ćwiczeń jogi).

Nasze życie emocjonalne

słuchania ich wciągających rozmów. Pozwólmy naszym dzieciom poznać 
siebie samych i otaczający je świat wg własnego scenariusza.

Jako rodzice także musimy nauczyć się kilku ważnych umiejętności. 
Jest to życie z pewną dozą niepewności o losy naszego dziecka. Życie, 
w którym ostatecznie będziemy w stanie budować więzi również z naszymi 

partnerami, przyjaciółmi i znajomymi. Życie oparte na naszych własnych 
pasjach. To właśnie oddawanie się tym pasjom daje dzieciom odpowiedź 
na pytanie odnośnie do “sensu życia”. Czy nasze życie ma się skupiać 
jedynie na wychowaniu dzieci? A może warto dać dzieciom przykład czer-
pania radości z niego. To bywa zaraźliwe! :) 

Wojciech Gawlik 
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Zastanów się czy umiesz zarządzać własnymi emocjami? 
Czy umiesz dobrze wybierać to, jak się czujesz i to, co się z tobą dzieje?

Być może wydaje ci się, że to jakieś pytanie z kosmosu, bo przecież 
tyle rzeczy na nas wpływa i od tylu spraw i ludzi zależy nasze samopo-
czucie, a także w tym poczucie: siły, zadowolenia, radości, szczęścia. Ale 
uwierz, że to jest nieprawda! Odczuwane emocje to nie są sprawy, które 
się przydarzają (spływają na nas nie wiadomo skąd),  ale stany,  które sam 
określasz... czując pewne poruszenie i napięcia w organizmie, głowie, żo-
łądku, mięśniach.

Emocje wynikają z myślenia, zdefiniowania, nazwania tego, co czujemy 
w danej chwili, w określonej sytuacji....  A więc możesz „wybrać” jak się 
czujesz, zdecydować: jak się czujesz! No tak, tylko rzadko kto o tym wie.

Emocje, uczucia (w dużym skrócie) są fizjologiczną reakcją na myśli: 
jeżeli czerwienisz się, czujesz przyspieszone bicie serca, pocą ci się ręce - 
to sygnał daje „centrum” myśli - umysł; który analizuje sytuację i na nią re-
aguje fizjologicznie, według pewnego utrwalonego wzorca. Następuje jak-
by dopasowanie do znanych stanów. Niestety - często niekorzystnych dla 
nas samych, demobilizujących nas. Jak to się dzieje - będzie o tym mowa 
dalej. Teraz wystarczy spróbować dać się przekonać iż to twój umysł i two-
je myśli... Więc ty je analizujesz i ty je opisujesz, i ty też możesz to zmienić, 
wybrać dla siebie lepszy sposób reagowania!

Jeżeli ty nie kontrolujesz swego myślenia - to kto? 

Metafora na problemyMetafora na problemy
Porozmawiajmy o stanie twojego wzroku.

Jak wiemy emocje i stany uczuciowe, których doświadczamy – zwłaszcza te intensywne, modyfikują naszą percepcję. Często na (zbyt) dobre 
lub na (zbyt) złe. Wszelkie stany przesadzone nie przynoszą nic dobrego – więc proponuję zatrzymanie się nad króciutkim bilansem okulistycznym. 

Zastanów się czy nie cierpisz na:
¨  Nadwzroczność z zazdrości lub niepokoju?
¨  Daltonizm z lęku lub zmartwień?
¨  Ślepotę z wściekłości lub miłości?
¨  A może zbyt często zakładasz czarne lub różowe okulary?

Jak ten stan wpływa na Twoje życie?   

J A K I E 
W ZWIĄZKU Z TYM

PRZYCIĄGASZ PROBLEMY?
J A K I C H  P R O B L E M Ó W

N I E  D O S T R Z E G A S Z  ???
Ćwiczenie     REŻYSERIA  EMOCJONALNA 

Część A: SPRAWY TRUDNIEJSZE...
Zastanów się w jakich sytuacjach tracisz panowanie nad sobą lub tłu-
misz własne emocje. Spróbuj je bardzo dokładnie zdefiniować: daj prze-
pis na swoją złość, żal, lęk, zdenerwowanie... Możesz sobie wyobrazić, 
że opisujesz to jak fragmenty teatralnej sztuki – z pewnego dystansu, 
jak reżyser, który omawia sceny ze swoimi aktorami. 
Wymień co najmniej 6 takich sytuacji.   
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Część B:   NOWE SCENARIUSZE ZACHOWAŃ
Teraz – spróbujmy pozmieniać przebieg tego przedstawienia. 

Opracuj nowe scenariusze zachowań, w których nie tracisz kontroli nad sobą 
i wyrażasz jawnie swoje emocje i uczucia. Pamiętaj, że sam/sama jesteś 
reżyserem tego przedstawienia!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ćwiczenie     DIETA  EMOCJONALNA 

UWAGA!   ĆWICZENIE NAJTRUDNIEJSZE...

Każdy z nas ma swoje “ulubione” emocje i ich osobiste sposoby wyrażania 
lub wyrażania poprzez niewyrażanie: tłumienie, obrażanie się, udawanie... 
Niektóre emocje nie trafiają do właściwego adresata i są wylewane na 
kogoś bardziej pod ręką lub mniej decydującego o naszym życiu. Nie-
które emocje pielęgnujemy całymi latami, chociaż już dawno zmieniło się 
wszystko wokół.

Poświęć kilka dni na chodzenie z notesem i zapisywanie swoich nawyków 
w tym względzie. Będzie to także ćwiczenie samoświadomości emocjonal-
nej, sztuki dystansu do samego siebie i poczucia humoru.

Spisz swoje zachowania i przemyśl jak mogłyby funkcjonować bardziej 
efektywnie i zdrowiej dla Ciebie.

Opracuj więc sobie zdrową dietę, która jak to diety, pozwala organizmowi 
oczyścić się, uzupełnić brakujące witaminy i minerały, zmniejszyć kalo-
ryczność i obciążenie organizmu, będzie po prostu bardziej zdrowa!

Zacznij od ułożenia DIETY CUD w postaci zaleceń, przepisów, postano-
wień, określenia dawek, częstotliwości itp. Ale nie stosuj jej od razu! 

Taka dieta wymaga żelaznej kondycji, wyjątkowej samokontroli i deter-
minacji. 

Przez to staje się trudna do codziennego użytku i nie działa – bo szybko 
ją porzucamy! 

Lepiej  zacznij od małych kroków i zacznij stosować DIETĘ CUD po 
troszku.

Może najpierw zacznij od przepracowania emocji najbardziej obciążają-
cych lub takich, które wydają Ci się najłatwiejsze, np.:
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Postanowienie Pierwsze: Zamiast się wściekać, mówię sobie “ta spra- 
wa nieco mnie irytuje” i biorę kilka głębokich oddechów.

Postanowienie Drugie: Kiedy zaczynam krytykować sam siebie, strze- 
lam sobie gumką recepturką (którą mam założoną na przegubie) i szyb- 
ko przełączam na program pozytywny. Zamiast zalewać się samoos- 
karżeniami (“jestem jak zwykle  do niczego”) -  prowokacyjne poklepuję  
się po ramieniu i dodaję sobie otuchy jakimś dobrym słowem.

Postanowienie Trzecie: Kiedy Tadek znowu zaprosi mnie na kawę, 
po prostu się zgodzę i pójdę.

Postanowienie Czwarte: Słucham innych nieco dłużej niż mogę wy-
trzymać!

Postanowienie Piąte: Za każdym razem kiedy spojrzę w lustro, uśmie-
cham się do siebie! Przynajmniej 5 razy dziennie. 

To wystarczy na pierwszy tydzień!

A po 7 dniach – czas na naszą ulubioną ewaluację, czyli refleksję 
nad tym:
1) co się udało?
2) co było najtrudniejsze?
3) jakie to wywołało zmiany w nas samych?
4) jak reagowało otoczenie na nasze nowe zachowania?
5) co jest naszym największym sukcesem?
6) nad czym należy popracować z większą świadomością!

A to dopiero początek... 

Poznajmy także drobne manipulacje obiektami – to małe zabiegi ko-
smetyczne przeprowadzane w wyobraźni, które na pewno pomogą  osła-
bić „władzę” innych nad nami, obniżyć lęk, dodać nieco humoru do trudnej 
sytuacji. 

Na przykład:
l kiedy czujesz przed kimś lęk tak, że paraliżuje to Twoje myślenie 
 i zachowujesz się jak nieśmiałe dziecko – wyobraź sobie tę osobę  
 w nieco przekrzywionym kapelusiku niemowlęcym, ze zwisającymi  
 troczkami,  odrobinę upapranymi kaszką... Jeśli to za mało, aby obni- 
 żyć Twój lęk – załóż jej także powyciągane śpioszki w kaczuszki 
 i tak dalej: zmniejsz wzrost, polej kisielem, markowe spodnie zamień 
 na sflaczałe kalesony. 
 Czuj się wolny w tych mentalnych animacjach! Naprawdę nikomu nic  
 się nie stanie, a Tobie może wreszcie uda się wypowiedzieć to, co chcesz  
 do złośliwej sąsiadki, męczącej teściowej, dominującego szefa.  

l możesz (oczywiście w wyobraźni) zmienić ton i tempo głosu osoby,  
 która wywołuje w Tobie lęk i upośledza tym sprawne funkcjonowanie.  
 Wyobraź sobie, że podkręcasz różne gałki i pokrętła tak, że głos tej  
 osoby zaczyna powoli przypominać gęganie Kaczora Donalda. Czy  
 można się bać kogoś kto mówi takim piskliwym głosem?

Kilka rad na zakończenie:

1. Nowe zachowania trenuj spokojnie i rozważnie: nie staraj się wszyst- 
 kiego zmienić od razu. Zacznij od rozgrzewek – przećwicz jakieś jedno  
 nowe zachowanie, ale nie wybieraj od razu sytuacji najtrudniejszych!  

2. Na początku możesz sobie wybrać „hasło dnia”, codziennie inne jakieś  
 małe „asertywne postanowienie”; np. dzisiaj: 

è powiem kilku osobom, które lubię, że je lubię

è wejdę do kilku sklepów i poprzymierzam trochę ubrań, po czym je spo- 
 kojnie oddam

è na krytyczne uwagi innych (zwłaszcza Joli) uśmiechnę się i podziękuję  
 za udzielanie mi zainteresowanie 

è spróbuję się nie wtrącać i nie doradzać jak coś ma być wykonane

3. Jeśli Ci się uda zachować się w nowy lepszy sposób – pogratuluj sobie! 

Jeśli zaś w „ogniu walki” wygrał stary nawyk – daj sobie nową  szansę. 

Porządnie zwizualizuj całą sytuację tak, jak powinna przebiegać w tej lep- 
szej wersji. Taśmę pamięci przewiń kilka razy, tak aby się porządnie 
utrwaliła. Za drugim razem uda Ci się na pewno!

4. Ćwicz mowę ciała (z ang. body language) i zasady działania tak zwa-
nej komunikacji niewerbalnej. Lepiej będziesz rozumiała nie tylko innych, 
ale i siebie!

5. Możesz się bać, przeżywać lęki... ale próbuj, próbuj, próbuj.

Małgorzata Taraszkiewicz, 
fragment przygotowywanej książki 

pt. Siła i odporność psychiczna nauczycieli” 

Inspiracje

Wiele razy chciałeś coś zmienić na inne, nowe, lepsze. Ile już zaliczyłeś 
takich podejść – bez rezultatów?
Mówisz: to się nie udaje, próbowałem już wiele razy...
No właśnie, próbowałeś!
Ale czy z pełnym przekonaniem?
Często nasze plany zmian załamują się, bo nie podejmujemy odpowied-
nio DECYZJI.
Decyzję trzeba podejmować CAŁYM SOBĄ. Decyzje z samego „pomy-
ślenia” po prostu nie działają. Musisz je uzupełnić o pełne przekonanie, 
że tego naprawdę chcesz. Wiele decyzji nie przekuwa się w czyn bowiem:
¨ tak naprawdę, wewnątrz, nie wierzymy w powodzenie („głowa” chce,  
 a emocje mówią – nie!)
¨ obawiamy się zmiany stanu rzeczy, który będzie na pewno inny, kiedy  
 nasza decyzja wejdzie w życie.

Zastanów się KTO podejmuje twoją decyzję?

¨ czy SAM tego chcesz?
¨  czy musisz coś zmienić, bo KTOŚ tego żąda,  
 oczekuje, są to pragnienia kogoś innego?

Kiedy chcesz SAM i głęboko PRAGNIESZ coś zmienić podejmij decyzję 
CAŁYM SOBĄ:

¨	wyobraź sobie siebie w tym fragmencie życia, którego dotyczy dana  
 decyzja – tak jakbyś pisał scenariusz filmu.
¨ jak to wpłynie NA CIEBIE? Co się zmieni z TOBĄ?
________________________________________________________

________________________________________________________

¨ jak to wpłynie na innych? 
________________________________________________________

________________________________________________________

¨ czy jesteś w stanie to wytrzymać?

________________________

Kto ci robi kanapki? 
Otóż pewien człowiek codziennie w porze lunchu rozpakowywał przy-
niesione kanapki, zaglądał co jest w nich w środku i pełen rozczarowa-
nia wzdychał: „znowu z serem”. Działo się tak wielokrotnie. Pewnego 
dnia jego kolega nie wytrzymał tych narzekań i spytał się „A kto ci robi 
kanapki?” Odpowiedź brzmiała „No, ja sam...”. 

Chciałabym zachęcić do refleksji nad naszymi kanapkami. 

Bo te kanapki, ni mniej, ni więcej to jest to, co sami pichcimy sobie przez 
życie lub lepiej – na życie. Jak nazwiesz swoje „kanapki”: smaczne? 
Zdrowe? Odżywcze? Zasilające pozytywnie? Takie jak lubisz? Urozma-
icone? A może są takie, że już ci się przejadły?  

Chciałabym zachęcić do refleksji nad naszymi kanapkami. 
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Bo te kanapki, ni mniej, ni więcej to jest to, co sami pichcimy sobie przez 
życie lub lepiej – na życie. Jak nazwiesz swoje „kanapki”: smaczne? 
Zdrowe? Odżywcze? Zasilające pozytywnie? Takie jak lubisz? Urozma-
icone? A może są takie, że już ci się przejadły?  
Pomyśl poważnie: kto ci robi te kanapki?

A może myślisz iż jest za późno na zmiany?
Proponuję refleksję nad pewnym życiorysem. 
Mężczyzna, 58 lat. Przez cale życie zmagał się z przeciwnościami losu. 
Jest inwalidą, w czasie wojny stracił jedną rękę. Chwytał się najprzeróż-
niejszych prac, ale w niczym mu się nie powiodło. Stale był w długach; 
z prawem jest też na bakier. Czy chciałbyś zamienić swoją przyszłość na 
los tego człowieka? Wątpliwe. Czytaj dalej...  
Mężczyzna ten pisze książkę. 
Przez następne 350 lat jego książka zostanie przetłumaczona na wszyst-
kie możliwe języki. Ten mężczyzna to Cervantez. Ta książka to „Don Ki-
chot”. A co z Twoim życiorysem?

Co można jeszcze zrobić?
Można nasze ulubione wyrażenia pozamieniać na inne o mniejszym ła-
dunku destrukcji, a najlepiej na takie, które mobilizują do działania. Prze-
czytaj propozycje zamiany wyrażeń w tabelce poniżej. Czytaj i wyobrażaj 
sobie dokładnie (jak najdokładniej!) sytuacje, które powołują określone 
słowa:

 Warianty opisów tego samego stanu rzeczy

 Możliwość nr 1 Możliwość nr 2

1. ZMĘCZENIE
Padam z nóg Muszę podładować baterie
Umieram ze zmęczenia Potrzebuję chwili wytchnienia

2. ZDENERWOWANIE
Zżera mnie trema Czuję pewne podniecenie  
Na pewno nie dam rady Biorę się w garść 

3. GNIEW
Rozsadza mnie gniew  To mnie mocno irytuje
Zaraz go zamorduję Chce odetchnąć

4. PANIKA

Wpadam w panikę Tak stan mocno mnie martwi
Czuję, że nic się nie da zrobić Tylko spokojnie 

5. NIEZADOWOLENIE
Mam tego dość Jestem w fazie szukania nowych rozwiązań. 
To nie ma sensu O co naprawdę mi chodzi?

6. KRYTYKA 
On mnie dobija On nie dobiera właściwych słów – spokojnie,
To głupek każdy błądzi. Posłucham, przemyślę, po-  
 dziękuję.

7. LĘK
Na pewno mi się nie uda Potrzebuję do tego zgromadzić całą swoją  
 energię. Raz kozie śmierć!

8. SMUTEK
Wszystko jest bez sensu Dopadła mnie chandra. Pozwolę sobie   
 posmucić się ze dwie godziny...  
 A potem zacznę na nowo!

9. PORAŻKA
Jestem do niczego Potrzebuje obmyślić nowa strategię działania

10. ZAZDROŚĆ
On to ma szczęście Jak on potrafi, to ja też.

Jeśli używasz zwrotów z drugiej kolumny – zastanów się co ci to daje? 
Co ci to ułatwia? 
Czego pozwala unikać? 

Te zwroty są jak strzały w samego siebie, w samo serce. 
Czemu strzelasz w siebie? 

Przeczytaj uważnie możliwości nr 2 – są dziwne, śmieszne? 

Przyjrzyj się im dokładnie. Być może zauważysz, że zawierają one w so-
bie małe programy działania lub pozwalają na wypuszczenie powietrza 
i obniżenie negatywnych, demobilizujących emocji. 

A człowiek tak mówiący (myślący) czuje się  na pewno dużo lepiej!

Weź pod lupę swój język. 

Przyjrzyj się swoim ulubiony metaforom. 

Zrób remanent w swoim słowniku. 

Pamiętaj, że słowa niosą znaczenia, więc nie rzucaj słów 
na wiatr – bo tak się dzieje – jak myślisz i mówisz!

 

Rozpoczynamy cykl „Zgodnie  
z prawem” – informacje prawne,  
komentarze i wszystko, co potrze- 
bne, aby działać zgodnie z pra-
wem i skutecznie.

Komentuje i wyjaśnia Roman Lorens, specjalista prawa oświatowe-
go, trener, ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej, wie- 
loletni wykładowca, były dyrektor liceum ogólnokształcącego.

 
Pytanie: Czy szkoła może nie wydać świadectwa ucznio-

wi z powodu nieoddania książek do biblioteki, albo nie ure-
gulowania wpłaty na tzw. komitet rodzicielski?

 
Odpowiedź: Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest nie-

dopuszczalne. Praktyki wstrzymywania wydawania uczniom i absolwen-
tom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły 

z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, 
nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku 
przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki, są niezgodne z 
prawem.

 Zgodnie z przepisami, uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum 
lub szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu nauki w danej kla-
sie otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne, a po ukończeniu 
danej szkoły – świadectwo ukończenia szkoły. Jednocześnie 
świadectwa szkolne wydawane są przez szkoły nieodpłatnie. 
Zatem szkoła nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa od 
uiszczenia opłaty. 

Kwestie dotyczące wydawania świadectw reguluje rozporzą-
dzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939)

Prosimy o nadsyłanie pytań do komentarzy prawnych pod adres 
espps@wp.pl  

Zgodnie z prawem



spokój

radość

zachwyt

cierpienie

smutek

zaduma

optymizm                                miłość

skrucha                               dezaprobata

pogarda                             trwoga

agresja                             pokora

irytacja        gniew           wściekłość                                     groza                    strach             lęk

ciekawość

    oczekiwanie

       czujność

zdumienie

      zdziwienie

    roztargnienie

        zgoda

      zaufanie

podziw

           wstręt

     obrzydzenie   

znudzenie

A jak TY 
 się teraz czujesz?

Pracownia 
Uczenia się

Projekty realizowane w ramach Kampanii  
Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci EDUKACJAINNOWACJA.pl

eporadnia 
dlarodziców.pl
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Optymizm jest konstruktywnym nastawie- 
niem na zdarzenia, które mają miejsce w otacza-
jącym nas świecie. Nie należy go mylić z myś- 
leniem naiwnym, sentymentalnym czy magicz- 
nym, ani też działaniami „pompującymi” ego 
w stylu „hurra optymizmu”. Za to – optymizm 
wiąże się z budowaniem stabilnego i ugrunto- 
wanego poczucia własnej wartości od najmłod- 
szych lat życia dziecka. Poczucie własnej war- 
tości to psychiczne paliwo, na którym człowiek   
funkcjonuje przez całe życie. Jeżeli jest to pali- 
wo wysokiej jakości – to najlepszy dar jaki można  
dać dziecku. Jeżeli jest inaczej – będzie ciężko.

Adekwatne poczucie własnej wartości daje 
odporność na stres i umożliwia podejmowa-
nie wielu wyzwań,  pomimo doświadczanych 
przeszkód i porażek. Gdy nasza wartość jest 
ugruntowana, uwagi otrzymywane od innych, 
nawet bolesna krytyka nie wpływają rujnują-
co na psychikę, nie demobilizują działania. 
Poczucie własnej wartości budowane jest po-
przez to jak dziecko jest traktowane, co o so- 
bie słyszy od osób znaczących (mamy i taty), 
jakie ma narzędzia do radzenia sobie z pro-
blemami, emocjami. Jednym słowem – czego się uczy (nauczyło) o sobie 
– czy jest pełne wartości czy jest nic nie warte?

Wyuczona bezradność to termin wprowadzony przez amerykańskiego 
psychologa Martina Seligmana.

Opisuje on zespół pewnych zachowań, które wpływają na nasz sposób 
podchodzenia do wyzwań, nowych zadań, kolejnych prób. Wiele dzieci 
z ochotą podchodzi do uczenia się nowych rzeczy, mają też dużo chęci 
do tego, aby wielokrotnie próbować i nie poddawać się w obliczu porażki. 
Widać to gdy uczą się np. jazdy na rowerze, pływania czy skakania po 
kamieniach.

 
Podstawowe objawy wyuczonej bezradności polegają na tym, że dziecko:

- nie podejmuje żadnego wyzwania, bez względu na trudność (bo mówi,  
 że nie umie)
- nie próbuje pomimo wsparcia i sporej zachęty (wycofuje się)
- poddaje się przy pierwszych niepowodzeniach (np. rzuca zabawkami, 
 zeszytami, porzuca zadania)
- czuje rozpacz nawet przy najmniejszej porażce (wybucha płaczem)
- używa często określeń „jestem do niczego, jestem kiepski, do niczego  
 się nie nadaję”
- ma niską motywacje lub właściwie jej brak (w praktyce to znaczy, że samo  
 nie podejmuje żadnych nowych działań)
- często ma obniżony nastrój i wykazuje brak dystansu do swoich niepo- 
 wodzeń i wad.

Takie zachowania mogą świadczyć o dziecka bezsilności, braku wiary 
we własne możliwości, tendencji do  negatywnego postrzegania świata, 
skłonności do depresji.

Małe dziecko niejako rodzi się z przekonaniem, że wszystko jest moż-
liwe i wszystko potrafi. Ma poczucie pełni kompetencji… i tak jest dopóki 
otoczenie nie wdrukuje mu innych przekonań. Dlatego tak ważne jest 
co dziecku mówimy, jakie komunikaty przekazujemy na temat świata 
i dziecka w tym świecie.  

Przeciwieństwem wyuczonej bezradności jest utrwalanie dziecięcej pe- 
wności siebie i głębokiego poczucia radzenia sobie ze wszystkim, co go 

spotyka. Ale takie zachowania trzeba precy-
zyjnie i świadomie modelować od małego! 

Zawsze więc pamiętajmy, aby:
- wspierać podejmowane działania dziecka  
 i doceniać jego wysiłki, obdarzając miłością  
 i życzliwością (narysowanego krzywego  
 głowonoga wieszamy na lodówce, nigdy 
 nie wyrzucamy do śmieci – zwłaszcza na  
 oczach dziecka!) 
- pokazywać jak ważne jest podejmowanie  
 prób i naturalne jest ponoszenie porażek.   
 Kilkulatkowi zawsze możemy opowiedzieć,  
 że kiedyś nawet nie umiało wchodzić na  
 schodek, a teraz wspina się na drabinki!  
 Opowiadajmy dziecku jak się uczyło wielu  
 (wszystkich niemal) rzeczy i… oto już umie!
- pokazujmy, że my jako dorośli też czasem  
 czegoś nie umiemy! Uups, nie udało mi się  
 ustawić wieży z klocków – więc spróbujmy  
 jeszcze raz! 
 
 Gdy dziecko przychodzi opowiedzieć Ci 
o swoim sukcesie lub porażce koniecznie 
zwróć uwagę na chwilowy charakter porażki,  

to kluczowe słowo: „Tym razem nie wygrałeś biegu, potrenujesz i wystartu-
jesz jeszcze raz!”
- pokreśl rolę własnego wysiłku w przypadku odnoszenia sukcesu: „Wło- 
 żyłeś dużo uwagi i starań do tej pracy plastycznej, bardzo to doceniam”
- wskazuj na cechy pomagające osiągnąć sukces: „ Podziwiam to, że tak  
 wytrwale próbujesz nauczyć się jazdy na rowerze”
- zauważ, że zakres porażki nie dotyczy wszystkich obszarów (czapeczkę   
 zakładasz idealnie, a wkładanie skarpetek wymaga jeszcze trochę ćwi- 
 czeń, Ania jeździ na rowerku, a ty umiesz już co innego”. 

Doceniaj  starania, wysiłki i pamiętaj, żeby nie etykietować dziecka za-
równo w sposób nieuzasadniony, jak i negatywny.

Nie mów dziecku, że robi coś wspaniale jak nie robi, lepiej powiedź: ojej, 
nie udało się! 

Nigdy nie używaj złośliwości i skrótów typu: jesteś taką niezdarą, beksą, 
jak zwykle wszystko popsułeś! Bo wtedy „popsujesz” dziecku życie!

Martin Seligman – twórca pojęcia wyuczona bezradność i optymizm poz- 
nawczy, w książce „Optymistyczne dziecko” powołuje się na amerykańskie  
badania z końca lat 60-tych, kiedy zauważono rosnącą falę depresji u dzie- 
ci i zachowań typu „wyuczona bezradność”. Zjawisko dotyczyło zarówno 
dorosłych, młodzieży, jak i dzieci młodszych, także w wieku przedszkol-
nym. Szukając przyczyn tego stanu rzeczy – Seligman zaobserwował pew- 
ną korelacje: na stany depresyjne w pierwszej kolejności są narażone 
dzieci z tzw. wyuczoną bezradnością. Wyuczona bezradność to spójny 
konstrukt myślowy, który polega na szczególnie niekorzystnej interpreta-
cji zdarzeń i swoich możliwościach działania, a dokładniej – niemożliwo-
ści działania, poczucia braku wpływu na to, co się dzieje ze mną i wokół 
mnie. Efektem takiego postrzegania samego siebie jest bezradność w po- 
dejmowaniu działań, niemożność potwierdzenia własnej efektywności, 
co z kolei prowadzi do... przygnębienia, smutku i stanów depresyjnych. 
Czyli – błędne koło. 

Osoba z objawami „wyuczonej bezradności” ma tak niskie poczucie 
własnej wartości, że określa swoje działania jako nieskuteczne, bez sen-
su, jest przekonana, że i tak nie przyniosą one żadnych skutków. Efek-
tem takiego myślenia na własny temat  jest bierność oraz wycofanie, 

Optymistyczne dzieci  
– optymistyczni ludzie  
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nie podejmowanie prób, strach przed popełnieniem błędu lub pomyłką. 
Osoby mające skłonność do wyuczonej bezradności zaprezentują pełen 
wachlarz zachowań, które będą „chronić” je przed podejmowaniem prób. 
Niekiedy znajdą wiele argumentów, żeby czegoś nie robić, innym razem 
są opryskliwe i „nie zrobią, bo nie!”.

Co jest główną przyczyną wyuczonej bezradności? 

Seligman wyróżnił jedną główną przyczynę – jest to sposób myślenia, 
tłumaczenia odnoszonych sukcesów i ponoszonych porażek. Charakterys- 
tyczny dla każdego człowieka sposób interpretowania przyczyn i przebiegu 
wydarzeń  Seligman nazwał stylem wyjaśniania. Nasz styl wyjaśniania 
ujawnia się praktycznie w każdej sytuacji, do której stosujemy myślenie 
przyczynowo-skutkowe. Dotyczy to zarówno drobnych  zdarzeń, jak i po-
ważnych sytuacji o dużej randze. Najczęściej słowa interpretujące wyda-
rzenia wypowiadamy mimochodem, z reguły są nawykowe i bardzo często 
wydają nam się całkowicie trafne i niosące pozytywny wydźwięk. Selig-
man podkreśla, że nasze słowa nie tylko wpływają na nasze podejście do 
wyzwań - mają one znacznie poważniejszy skutek – one kreują sposób 
myślenia innych. Na styl wyjaśniania innych najbardziej podatne są dzieci. 
Ona właśnie uczą się wyjaśniania wydarzeń, a tym samym kształtują w so-
bie postawę optymistyczną bądź pesymistyczną. To z jakimi reakcjami na 
sukces lub niepowodzenia spotykają się na co dzień zasadniczo wpływa 
na ich postawę wobec wyzwań, na odporność na porażki oraz umiejętność 
kreatywnego szukania rozwiązań. W dużej mierze to słowa rodziców i wy-
chowawców budują w dzieciach postawę bierną lub czynną.

W procesie budowania ugruntowanego poczucia własnej wartości naj- 
ważniejszym jest nauczenie się odpowiedniego stylu wyjaśniania, konstruk-
tywny styl wyjaśniania pozwala uczyć się skutecznych strategii działań, 
metod rozwijania talentów, zarządzania czasem, celami i własnym poten-
cjałem, a w zasadzie nawet – zarządzania swoim życiem. Nie czujemy się 
ofiarami zdarzeń i przypadków, nie przerzucamy winy na innych, czujemy 
się odpowiedzialni za swoje życie i konsekwencje własnych działań. 

Czas przedszkolny jest najlepszym momentem  kształtowania tej kom-
petencji. Pozwala ukształtować dobre nawyki myślenia, zanim dziecko 
zetknie się w „poważniejszymi” zadaniami lub bardziej wymagającymi sy-
tuacjami. Z tym faktem związane są dwie wiadomości:

l Uczenie pozytywnego stylu wyjaśniania nie jest możliwe na papie- 
rze – jeśli chcemy wyrobić u dzieci nawyk myślenia motywującego, mu-
szą one jak najczęściej spotykać się z wypowiedziami w „takim klimacie”. 
Język jakim posługują się wychowawcy, dyrektor, panie pomagające 
w przedszkolu – oraz – to, co mówią rodzicie, opiekunowe, dziadkowie 
musi być komplementarny z pozytywnym stylem wyjaśniania. Podjęcie 
takiego wyzwania wiąże się z uruchomieniem czujności i uważności w ko-
munikacji z drugim człowiekiem. 

l Styl wyjaśniania – podobnie jak inne nawyki – można zmienić 
– jeśli więc do dziś dnia mówiliśmy o tym, co nas spotyka – negatywnie 
i niekonstruktywnie, teraz  jest to doskonała okazji by wdrożyć nowy styl 
komunikacji. 

Przypomnijmy, że punktem wyjścia jest „wyuczona bezradność”, której 
źródłem jest przekonanie, że „wszystkie moje starania nie zdadzą sie na 
nic”. Celem zaś zaopatrzenie dzieci w coś w rodzaju szczepionki na stres, 
dającej odporność na wyzwania życiowe, poczucie zaradności, odwagi i 
optymizmu.

„Chcemy, żeby nasze dzieci miały coś wię-
cej niż tylko zdrowe ciała.

Chcemy, żeby ich życie przepełnione było 
miłością, żeby miały przyjaciół i dokonywały 
szlachetnych czynów, żeby były chętne do 
nauki i stawiały czoło wyzwaniom.

Chcemy, żeby były wdzięczne za to, co od 
nas dostają, a jednocześnie dumne ze swych 
osiągnięć.

Chcemy, żeby rosły z wiarą w przyszłość, 
z umiłowaniem przygody i poczuciem spra-
wiedliwości i żeby miały dość odwagi, aby 
postępować zgodnie z tym poczuciem.

Chcemy, żeby nie załamywały się w obliczu porażek i niepowodzeń, 
które zawsze niesie ze sobą dorastanie. A kiedy nadejdzie czas odpo-
wiedni czas, by stały się dobrymi rodzicami. Mamy głęboką nadzieję, że 
będzie im się żyło lepiej niż nam i modlimy się, aby odziedziczyły wszyst-
kie nasze zalety i jak najmniej wad.” 

Martin E. Seligman „Optymistyczne dziecko”

Styl wyjaśniania  to sposób w jaki tłumaczymy sobie lub innym powo-
dy ponoszonych niepowodzeń i odnoszonych sukcesów.  Wyodrębnianie 
i wskazywanie przyczyn, tego co nas spotyka jest niezbędne to dalszego 
działania. Jeśli wiemy co spowodowało, że zrealizowaliśmy nasz cel, naj-
częściej stosujemy to wobec kolejnego wyzwania. Jeśli wiemy jakie czynniki 
są przyczyną niepowodzenia, będą one kopiowane (w naszym przyczyno-
wo-skutkowym myśleniu) przy kolejnych wyzwaniach. Kluczem w formuło- 
waniu stylu wyjaśniania jest dostrzeganie przyczyn i konsekwencji oraz 
poznawanie ich wpływu na poczucie sprawczości. Uwaga – metoda ta 
nie polega na odrealnionym szukaniu wyłącznie pozytywnych czynników 
i pomijaniu „nieprzyjemności”. 

Czym seligmanowska propozycja różni się od innych sposobów 
budowania poczucia własnej wartości?

Budowanie poczucia wartości ma swoją długą historię. W zależności 
od koncepcji wychowawczych poczucie własnej wartości dziecka jest albo 
bagatelizowane, albo stawiane w centrum. Niekiedy też staje się celem 
nadrzędnym. Często, choć to ważny aspekt kształtujemy je - delikatnie 
mówiąc, niefortunnie. Bardzo często budowanie wysokiej samooceny ko-
jarzy się z wychowaniem bezstresowym i odsuwaniem od dzieci wszel-
kich trudności. A to zupełnie nie ta droga! W podobnym do powyższego 
aspekcie podchodzono do motywowania dzieci w końcówce lat 50-tych 
20. wieku w Stanach Zjednoczonych (słynny permisywizm wychowawczy). 
Otóż w obawie przed skutkami rozprzestrzeniającej się depresji zaczęto 
intensywnie wdrażać do przedszkoli i szkół programy, których celem było  
kształtowanie dobrego mniemania o sobie, wysokiej samooceny. Progra-
my kładły nacisk na to, jak się dziecko CZUJE, a ignorowały CO ROBI. 
Dążono go tego, by podnieść samoocenę uczniów. Zrezygnowano ze 
zróżnicowanego poziomu nauczania, zaniechano wszelkiej rywalizacji, 
wycofano się z nauki na pamięć. Robiono wszystko, by dziecko czuło się 
wyjątkowe włącznie z zestawami plakietek „Jesteś wyjątkowy”. Generalnie 
te programy koncentrowały się na budowaniu u dzieci wysokiej samooce-
ny i poczucia wyjątkowości. Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie fakt 
robienia tego nieumiejętnie i za wszelką cenę! W efekcie całe pokolenia 
dzieci przygotowano do wielkiego rozczarowania życiowego – okazało się, 
że za murami szkoły już nie są takie wyjątkowe… 

Liczą się (odpowiednie) słowa

To, że słowa są ważne i potrafią nas „zaczarować” wiemy od dawna. 
Wyrażona opinia ma ogromną moc - zarówna słowa wyrażające akcep-
tację, doceniające nasze działania, jak i krytyczne uwagi. Ale budowanie 
dobrego samopoczucia opartego na iluzji oraz pokazywaniem dziecku 
świata, w którym nie ma miejsca na porażkę, wysiłek i błąd skutkuje budo-
waniem poczucia własnej wartości słabym jak domek z kart. Konfrontacja 
z rzeczywistością rozsypuje taką samoocenę w pył.

Może kogoś zaciekawić dlatego nawyk pozytywnego stylu wyjaśniania  
nie ma wiele wspólnego z kursami pozytywnego myślenia? Seligman twier- 
dzi wręcz, że powtarzanie sobie afirmujących naszą wartość haseł w ogóle  

nie poprawia nastroju, ani naszych osiągnięć.  
Namawia, abyśmy uczyli dzieci precyzyjne- 
go, rzetelnego myślenia o rzeczywistych pro- 
blemach, które wcale nie jest myśleniem pe- 
symistycznym. Według Seligmana wyuczony 
optymizm  budować trzeba nie poprzez nie-
uzasadnione pozytywne myślenie o świecie, 
lecz na potędze myślenia nienegatywnego. 

Chcąc wprowadzić trwałą zmianę, dać na-
rzędzia do kształtowania dobrych nawyków 
potrzebujemy nachylić się na 3 ważnymi 
kwestiami: dysforią, uskrzydleniem i wytrwa-
łością, które teraz przedstawimy.
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DYSFORIA

Można powiedzieć, że od wielu lat panuje na świecie kampania rekla-
mowa dobrego samopoczucia. Wszelkie przejawy dysforii: złość, smutek, 
niepokój, muszą być w związku  z tym natychmiast wyeliminowane. Trzeba 
jak najszybciej znaleźć na nie antidotum, najlepiej jednak nie dopuszczać 
i chronić się (dorosłych i dzieci) przed sytuacjami, które mogą wywołać 
w nas taki stan. Oczywiście naturalnym jest, że w chcemy czuć się kom-
fortowo i bliżej nam do przeżywania pozytywnych emocji. Seligman jest 
zdania, że silne emocje, takie jak niepokój, przygnębienie i złość, pojawia-
ją się celowo-mobilizują do działania w celu zmieniania nas samych albo 
naszego otoczenia i tym samym położenia kresu tym wysoce niemiłym 
uczuciom. Stan dysforii – jest sygnałem, który sprawia, że nie możemy 
sytuacji lekceważyć i mobilizuje nas w tej sposób do działań mających 
usunąć zagrożenie lub zmienić okoliczności.  Dysforia to ważny znak: jest 
pierwszą linią twojej obrony przed zagrożeniem, utratą i naruszeniem two-
ich praw.

Niepokój – ostrzega nas przed zagrażającym niebezpieczeństwem. 
Smutek – informuje, że zagraża nam utrata czegoś lub kogoś. Złość – 
ostrzega , że ktoś lub coś wchodzi nam w drogę i nie możemy realizować 
swoich potrzeb. Ważne jest oswajanie się z tym mechanizmem, umiejętne 
reagowanie na bodźce i interpretowanie ich w adekwanty sposób. Ten sys-
tem alarmowy jest w naszych czasach nadwyrężony zbyt dużą liczbą nie-
korzystnych bodźców – dlatego każdy z nas musi uczyć się z nim działać. 
Usilne unikanie nieprzyjemnych uczuć, brak możliwości odreagowania ich 
oraz brak akceptacji dla nich daje całe mnóstwo niekorzystnych skutków.

„Poczucie porażki, klęski, zawód i smutek 
spowodowane tym, że nie udało mi się wejść 
na szczyt, podczas kolejnej wyprawy, w ob-
liczu ogromnego kryzysu, dały mi tak dużo 
mobilizacji, że osiagnąłem swój największy 
cel – zdobyłem Mont Everest” mówi himala-
ista – Piotr Cieszewski

USKRZYDLENIE

Uskrzydlenie to jedne z najbardziej pozy-
tynych stanów emocjonalnych. Możesz go 
poczuć słuchając muzyki, grając w piłkę, pa-
trząc na swoje dzieci, odbywając satysfakcjo-
nującą rozmowę lub osiągając wymarzony cel. To stan, w którym czujemy, 
że warto żyć! Jest bardzo mocno związany z naszymi działaniami i pojawia 
się, gdy  udało nam się wykorzystać pełnię naszych możliwości aby spro-
stać zadaniu.

Nie czujemy go, gdy nasz cel jest zbyt łatwy, ani gdy jest zbyt trudny. 
W pierwszym przypadku zadanie jest dla nas nudne i nie da finalnie 
uczucia uskrzydlenia. W drugim – przyczyni się do bezradności i depresji 
– nasze umiejętbości są zbyt małe, nie mamy wpływu na sytuację. Aby 
osiągnąć uskrzydlenie trzeba zetknąć się z przeszkodami. Z frustracją, 
niepokojem, zawodem lub rozczarowaniem. Pokonanie ich daje nam na-
grodę w postaci smaku sukcesu - uskrzydlenia! Ważne jest abyśmy dawali 
sobie i dzieciom wymagające trudu, ale możliwe do zrealizowania zada-
nia. Omijanie wyzwań, dawanie nagród za działania bez wysiłku zabierają 
nam coś sprawia, że czujemy że żyjemy. 

WYTRWAŁOŚĆ 

Wytrwałość jest wtedy, gdy nie ustaję w wysiłkach mimo niepowodzeń. 
Nie jest ona cechą wrodzoną i niezmienną. Budujemy ją w sobie obser-
wując jak inni reagują na napotykane trudności. Każde dążenie do celu 
związane jest z etapami. Jeśli uda nam się przejść jeden etap, przecho-
dzimy do kolejnego, jeśli kolejny... do następnego.  Porażka lub brak pro-
gresu w osiąganiu celu wywołuje w każdym z nas zły nastrój. Jak wiemy 
taki stan (dysforia) może działań na nas mobilizująco lub dezorganizująco. 
Gdy czujemy się źle w obliczu przeszkody musimy zmienić tę sytuację. 
Możemy zrobić to na dwa sposoby – usuwając przeszkodę, pokonując 
trudność a tym samym niwelując źródło złego samopoczucia  (zaradność) 
albo poddać się i wycofać (bezradność). Obie strategię są w życiu dopusz-
czalne, jeśli jednak przeważa  i staje się nawykiem ta druga – kształtujemy 
w sobie „wyuczoną bezradność”. 

Zanim poznamy techniki kształtowania konstruktywnych wyja-
śnień musimy zadbać o to, aby w środowisku wychowawczym:
¬ był odpowiedni klimat pozwalający na doznawanie pełnego spektrum 
uczuć (nie dusimy w zarodku smutku, nie pocieszamy na siłę, nie negu-
jemy złości – dajemy im wyraz, korzystamy z napędu jaki mogą dawać 
emocje, uczymy się wyrażać je nie krzywdząc innych); 

¬ były wyzwania o różnym stopniu trudności – nie zapominamy o wy-
zwaniach uskrzydlających, nie usuwamy wszelkich trudności, podnosimy 
poprzeczkę, wspieramy w szukaniu rozwiązań, nie unikamy wyzwań; 

¬ a duże zadania podzielone na etapy, ćwiczymy wytrwałość, docenia-
my nieudane próby i błędy – bez nich wiele działań nie skończyłyby się 
sukcesem, pokazujemy innym, że można się mylić, często sama droga 
jest większym sukcesem niż cel.

Akceptacja dysforii, stwarzanie sytuacji dających uskrzydlenie oraz tre-
nowianie wytrwałości to prawdziwa rozgrzewka do zadań specjalnych.

PESYMIZM A OPTYMIZM

Każdy z nas ma pewne sposoby myślenia o przyczynach swoich suk-
cesów i niepowodzeń. Styl wyjaśniania kształtuje się w dzieciństwie i jeśli 
celowo go nie zredefiniujemy pozostaje taki na całe życie. Nie jest bez-
pośrednio związany z otaczającymi nas warunkami bytowymi, okoliczno-
ściami w jakich żyjemy. Oznacza to, że ani optymizm ani pesymizm nie 
jest obiektywną prawdą – obie postawy to pewna teoria rzeczywistości. 
Udowadniają to choćby osoby, które pozostają optymistami mimo wielu 

trudnych doświadczeń życiowych, problemów 
finansowych, zdrowotnych itd. Podobnie za-
obserwować możemy pesymistów, którzy oto- 
czeni przez same dobra, nie dostrzegają 
szczęścia jakie je otacza i nie wierzą w siebie 
i swoją sprawczość. 

Teorii rzeczywistości dzieci uczą się od naj- 
bliższych - najpierw rodziców, potem nauczy- 
cieli... następnie przekazują ją swoim znajo-
mym, potem swoim dzieciom itd. W ten spo-
sob „patrzenia i tłumaczenia świata” przeka-
zywany jest z pokolenia na pokolenie. Jeśli 
jest to wyjaśnianie konstruktywne – należy 
się cieszyć i je doskonalić, jeśli nie – czas 

je zmienić i pokazać innym jak możne je przemodelować na dające siłę 
i odwagę do działania.

Dwa style wyjaśniania OPTYMISTYCZNY  i PESYMISTYCZNY 

Wyuczonej bezradności poddaje się szczególnie łatwo pewien rodzaj  
osób – są to pesymiści. To osoby, których działanie sprowadza się do 
wyszukiwania najbardziej katastroficznej z możliwych przyczyn wszelkich 
niepowodzeń. Każdy z nas używa co najmniej trzech wymiarów do wyja-
śnienia sobie dlaczego przydarzyło się coś dobrego lub złego, to  stałość, 
zasięg i personalizacja.

 
STAŁOŚĆ - czasem czy zawsze?

Jeśli uważamy, że przyczyna jest stała, to tym samym spodziewamy się,  
że jej skutki również będą stałe, a zatem rozszerzamy jej działanie w 
czasie. Dzieci z syndromem wyuczonej bezradności uważają, że przyczy-
ny ich niepowodzeń mają charakter STAŁY (styl pesymistyczny). Dzieci, 
które szybko dochodzą do siebie po niepowodzeniach i nie poddają się 
depresji, uważają, że przyczyny niepomyślnych wydarzeń są CHWILOWE 
(styl optymistyczny). 

Przyjrzyjmy się kilku przykładom struktury myślenia. 

l “Nikt w Bywood nie będzie nigdy chciał się ze mną zaprzyjaźnić” 
(stały charakter niepowodzenia)

l “Kiedy przenosisz się do innej szkoły, to znalezienie przyjaciela  
 zajmuje sporo czasu”                 (chwilowy charakter niepowodzenia)
l “Tony mnie nie lubi i nigdy już nie będzie chciał się widzieć ze mną”

(stały charakter niepowodzenia)
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l “Tony jest dzisiaj wściekły na mnie i nie będzie chciał się ze mną  
 widzieć”                                       (chwilowy charakter niepowodzenia)
 
Dziecko pesymistyczne traktuje niepomyślne wydarzenia jako wynikające 
z wad jego osobowości, podczas  gdy dziecko optymistyczne traktuje je ja- 
ko wynik nastrojów i innych chwilowych, przemijających stanów psychicz-
nych. 

l “Wygrałem konkurs poprawnej pisowni tylko dlatego, że tym razem  
 przyłożyłem się do nauki”              (chwilowy charakter powodzenia)
l “Wygrałem, ponieważ przykładam się do nauki”

(stały charakter powodzenia) 
l “Tata poświęca mi dużo czasu, bo ostatnio jest w dobrym humorze”

(chwilowy charakter powodzenia)
l “Tata lubi poświęcać mi czas”               (stały charakter powodzenia)

l Optymiści wyjaśniają sobie wydarzenia optymistyczne jako skutki dzia- 
 łania trwałych przyczyn.
l Pesymiści traktują te same wydarzenia jako wynik chwilowych przyczyn.
l Dzieci, które traktują  przyczyny pomyślnych wydarzeń jako chwilowe,  
 mogą poddać się nawet wtedy, kiedy odnoszą sukcesy, ponieważ  
 przekonane są, że sukces jest wynikiem szczęśliwego trafu.
  
ZASIĘG – ograniczony czy ogólny?

Jeśli uważamy, że działa „zasięg ogólny, to spodziewamy się  skutków w 
wielu różnych sytuacjach 
życiowych a zatem rozszerzamy jej działanie w przestrzeni.
l „Nauczyciele są niesprawiedliwi” (zasięg ogólny) 
l „Pani Carmine jest niesprawiedliwa” (zasięg ograniczony)
l „W sporcie jestem zupełnie do niczego” (zasięg ogólny)
l „Jestem kiepski w piłce nożnej” (zasięg ograniczony)
l “Jestem dobry z matematyki” (zasięg ograniczony)
l “Jestem bystry” (zasięg ogólny) 
l “Ericka zaprosiła mnie na przyjęcie, bo mnie lubi” (zasięg ograniczony)
l “Ericka zaprosiła mnie na przyjęcie, bo wszyscy mnie lubią” (zasięg  
 ogólny)

Dzieci, które uciekają się do ogólnych wyjaśnień swoich niepowodzeń, 
poddają się we wszystkich dziedzinach, jeśli odnoszą porażkę tylko w jednej.

Te, które tworzą sobie wyjaśnienia o ograniczonym zasięgu, mogą wpraw- 
dzie stać się bezradne w jednej dziedzinie, ale w innych kroczą śmiało 
naprzód.

Personalizacja – wewnętrzna czy zewnętrzna

Personalizacja polega na wnioskowaniu o tym, kto ponosi winę za nie- 
powodzenia. Personalizacja wewnętrzna – obarczamy winą za coś złego 
siebie. Personalizacja zewnętrzna – obarczamy winą innych lub okolicz-
ności. Dzieci, które mają zwyczaj obwiniania siebie za wszelkie niepo-
wodzenia, mają niskie poczucie własnej wartości. Te zaś, które składają 
winę za swoje niepowodzenia na czynniki zewnętrzne, nie  tracą dobrego 
mniemania o sobie, gdy spotyka je niepowodzenie. Należy nauczyć dzieci 
właściwego postrzegania samych siebie, tak aby brały odpowiedzialność 
za to, co  wynika z ich winy i starały się  to naprawić, ale by nie miały naj-
mniejszej pretensji do siebie, jeśli  problemy nie biorą się z ich winy.
l „Dostałem mierny z testu, bo jestem mało inteligentny”

(obwinianie się generalne, postawa pesymistyczna – przyczyny stałe,  
 uniwersalne i wewnętrzne)
l „Dostałem mierny z testu, bo nie przyłożyłem się do nauki”
 (obwinianie sie behawioralne – postawa optymistyczna – przyczyny  
 chwilowe, konkretne i wewnętrzne)
l „Dostało mi się, bo jestem złym dzieckiem”
 (obwinianie się generalne, postawa pesymistyczna – przyczyny stałe, 
 uniwersalne i wewnętrzne)
l „Dostało mi się, bo uderzyłem Konrada”

(obwinianie sie behawiorne, postawa optymistyczna – przyczyny chwi- 
 lowe, konkretne i wewnętrzne)

Obwinianie  behawioralne

Obwinianie się za konkretne, mające chwilowy charakter niepomyślne 
wydarzenia zwane jest obwinianiem  behawioralnym – dziecko obwinia 
się raczej za swoje konkretne zachowanie niż za to, że ma zły charakter 
(wskazuje na zmienną przyczynę, co motywuje do zmiany zachowania).

Ogólne, generalne obwinianie

Stałe obwinianie się za wszystko zwane jest ogólnym, generalnym ob-
winianiem. 

W generalnym obwinianiu upatruje się przyczyn niepowodzeń w czyn-
nikach stałych (np. cecha charakteru) i mających zasięg ogólny, nie tylko 
zmniejsza poczucie własnej wartości (ponieważ doszukujemy się u sie-
bie), ale wywołuje długotrwałą  (ze względu na stały charakter przyczyn) 
oraz ogólną bierność i przygnębienie.

Umiejętna krytyka to ważny element budowania optymistycznego 
stylu wyjaśniania.

Dzieci uczą się… stylu wyjaśniania od rodziców, nauczycieli i innych 
dorosłych. Słuchają, jak dorośli krytykują je i chłoną nie tylko treść, ale i 
styl tej krytyki. Dzieci przysłuchują się też uważnie, jak rodzice interpretują 
własne porażki i według tych wzorów kształtują swój styl wyjaśniania. 

Właściwy sposób krytykowania dziecka  związany jest z dwiema waż-
nymi cechami:
l DOKŁADNOŚĆ – formułujmy uwagi starannie, opisując precyzyjnie  
darzenie. Uogólnione i przesadne krytykowanie rodzi poczucie winy i wstyd  
dużo większy od tego, jaki jest potrzebny, by zmobilizować dziecko do 
zmiany postępowania.

l OPTYMISTYCZNY STYL WYJAŚNIANIA – zawsze, kiedy pozwala na 
to sytuacja przekazujmy dzieciom uwagi z optymistycznym stylem wyja-
śniania. Jeśli stawiamy dziecku nieprzemyślane zarzuty, w których wytyka-
my mu stały i ogólny charakter jego potknięć, to zaczyna ono kształtować 
w sobie pesymistyczny styl wyjaśniania. Jeśli wskazujemy na konkretne 
i zmienne przyczyny problemów, to zaczyna się uczyć optymizmu. Za każ-
dym razem kiedy stwierdzisz, że dziecko ponosi za coś winę, powinieneś 
skupić się na wykazaniu konkretnych, chwilowych przyczyn niepomyśl-
nych wydarzeń i unikać krytykowania jego charakteru czy zdolności.

Wszystko to oczywiście dotyczy także dorosłych. Optymistyczny styl 
wyjaśniania buduje dobre relacje, daje wskazówki do poprawy sytuacji, 
umożliwia podjęcie działań i uruchomienie odpowiedzialności za siebie, 
za innych, za świat.  

 

tekst: Zuzanna Taraszkiewicz

zdjęcia: Jolanta Pogan 
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Rola babci i dziadka w rodzinie wydaje się oczywista, ale jest często  
niedoceniana. Pomoc „bezpłatnych opiekunów” jest naturalna i pożą- 
dana, ale świadomy udział w procesie wychowania stanowi już zadanie 
coraz trudniejsze. Dziadkowie mogą wspomóc rodzinę, kiedy wiedzą, 
co i jak mogą zrobić w chwilach, gdy dziecko spędza z nimi czas.

 Z potrzeby wsparcia osób starszych, zaangażowanych w wychowanie 
wnuków zrodził się pomysł stworzenia Szkoły SuperBabci i SuperDziadka 
w Lublinie, a potem w innych dziesięciu miastach w Polsce. To projekt roz- 
wojowy, który ma swoje strony lubelską: superbabcia.org.pl i ogólno-
polską - superbabciaisuperdziadek.org.pl. Wciąż jest on doskonalony 
i dostosowywany do potrzeb grup, jakie decydują się zapisać do tak nie-
typowej Szkoły. Niestety nie udało się nam zainteresować większej grupy 
dziadków, dlatego opiszę czego w tej Superszkole uczą się babcie.

W ciągu dziesięciu lat działania Szkoły w Lublinie wypróbowano kilka 
form wzbogacających wiedzę dziecka dzięki pomocy babci przygotowanej 
do kontaktu z wnukami. 

1) Organizowanie wspólnej zabawy.
2) Przekaz tradycji przy okazji  Świąt.
3) Poznawanie historii miasta i innych ciekawych miejscowości.
4) Pomoc w poznawaniu książek i w odrabianiu lekcji na różnych pozio- 

 mach edukacji.
 
Ad 1: Dzieci w wieku młodszym chętnie się bawią w różne zabawy. 

Dobrze przygotowana babcia potrafi wykorzystać nowe techniki plastycz-
ne, nowe materiały, podpowiedzieć działanie, które rozwija wyobraźnię 
i indywidualne zdolności. Nawet spacer po parku staje  się ciekawszy, 
gdy np. tworzy się obrazy na ścieżce patykiem z zebranego materiału. 
Po prostu trzeba mieć pomysły!

Ad 2: Czas przed Świętami to często okazja, by wspólnie spędzać czas 
przy przygotowaniu ozdób, potraw i powspominać jak to kiedyś bywało… 
Własne doświadczenia można uzupełnić nowymi pomysłami plastyczny-
mi, pokazać jak przygotowywano stół, co na nim stawiano i kto przy nim 
zasiadał.  Babcie w Szkole uczyły się jak ważne są wspomnienia o latach  
dzieciństwa i okresu pracy i jak je opowiadać. Stworzyły nawet scenariusz 
spotkania z grupą przedszkolaków wyciągając dawne sprzęty domowe 
i nagrały audycję w radiu.

Ad 3: Ciekawym doświadczeniem dla Babć i trochę starszych wnuków 
okazały się spacery po mieście Lublinie i wycieczki do innych miast. Po 
odpowiednim przygotowaniu babcie rozdzielały między siebie przystan-
ki na trasie i tam opowiadały ciekawe historie, zagadki, łączyły wiedzę z 
książki z własnymi wspomnieniami. Były trasy wielokulturowe, ulice i bu-
dynki trochę zapomniane, miejsca związane z wybitnymi postaciami. Takie 
wycieczki były mobilizujące dla osób starszych, i ciekawe dla młodych.

Ad 4: Babcie mają swoją biblioteczkę nowości wydawniczych dla dzieci 
i gier planszowych. To dobra pomoc zwłaszcza, że ukierunkowana przez 
zajęcia jak zainteresować dzieci czytaniem. Uczą się także jak pomagać 
dzieciom w lekcjach np. poprzez stosowanie technik mnemotechnicznych. 
W tym roku rozpoczęliśmy nowy cykl poznawania metod opracowywania 
treści i utrwalania wiadomości, bo kiedy dziecko czy nastolatek siedzi 
załamany nad lekcjami babcia może podpowiedzieć jak sobie poradzić 
z uporządkowaniem materiału i jego zapamiętaniem, nawet gdy go sama 
już zapomniała. J

Zamiast więc narzekać na szkołę, brak czasu rodziców, na gry i kompute- 
ry SuperBabcia sama bierze się do nauki i może pomóc młodszym od siebie.

Czy znajdą się naśladowcy – zapraszamy! 
Zofia Zaorska 

(założycielka Klanzy, a obecnie prezes honorowy)

Dziecko w szkole i babcia też!



JAK narysować 
swój pierwszy komiks?
 

Ano wcale nie tak trudno. Udowodni to Państwu pewien duet pochodzący z tajnej organizacji 
– Ministerstwa Komiksu. Duet zakręconych nauczycieli, który włada ołówkami jak nie byle kto! 

Pik oraz Robi, bo o nich mowa, pokażą, jak stworzyć bohatera komiksu i jak dorysować mu emocje  
– co ma wymalowane na twarzy, co mu chodzi po głowie, a może i burczy w brzuchu?

(dymek – Pik) Hej to ja Pik! A to Robi, jesteś tam? Pochodzimy z tajnej organizacji - Ministerstwa Ko-
miksu! Nauczymy Cię jak w łatwy sposób narysować swój komiks!

(dymek – Robi)  No pewnie! Kreska po kresce, dymek po dymku! W końcu władamy ołówkami jak 
nie byle kto!

(dymek – Pik) Wiedziałem, że mogę na Ciebie liczyć! Na początku pokażemy Ci jak stworzyć bo-
hatera komiksu, jak dopisać mu emocje – co ma wymalowane na twarzy, co mu chodzi po głowie, 
a może i burczy w brzuchu? Ale to Ty zrobisz sobie komiks! Swój własny, niepowtarzalny!

(dymek – Robi) Brawo! A dla bardziej zaawansowanych też mamy parę pików w rękawie! Prawda Pik?
(dymek – Pik) No pewnie! Pochowałem mnóstwo komiksowych sztuczek! A robi się to tak…

Pik – Piotr Kasiński 
– dziennikarz, scenarzysta komiksowy, animator 
kultury. Jest dyrektorem artystycznym Międzyna-
rodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, a na 
co dzień pracuje jako specjalista w Centrum Ko-
miksu i Narracji Interaktywnej EC1 Łódź.

Robi – Robert Trojanowski 
– ilustrator książek, rysownik prasowy i komikso- 
wy scenarzysta, twórca słuchowisk radiowych,  
autor bestsellerowej serii książek dla  
dzieci „Książka pod tytułem”, pomysło-
dawca żółtego pieska Fafika.

14 str. czerwiec 1́8



15 str.

Albo robimy się żałośni 
i nieszczęśliwi,albo silni i szczęśliwi.Wysiłek 

w obu przypadkach
jest taki sam.Carlos Castaneda

antropolog amerykański

MAM DZIECKO  W SZKOLE
2017

bezp łatny  magazyn 

dla rodziców, uczniów i nauczycieli

o wspólnych sprawach i problemach
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Cóż to takiego? 
ZATRUDNIALNOŚĆ             str. 3

JAKOŚ TO BĘDZIE!            str. 5

Dlaczego dzieci  
mają problemy w szkole?       

ROŻNE MOTYWATORY str. 10

Porusz GŁOWĄ...               str. 13

Były sobie cztery osoby: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. Do 

wykonania było bardzo ważne zadanie i Każdy mógł je wykonać. 

Każdy był pewien, że Ktoś je wykona. Ktokolwiek mógł je wyko-

nać, ale Nikt tego nie zrobił. Ktoś zdenerwował się, bo to zadanie 

mógł wykonać Każdy. Każdy myślał, że Ktokolwiek wykona to 

zadanie, ale Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że Każdy tego 

zadania nie wykona. Skończyło się tak: Każdy oskarżał Kogoś, 

podczas gdy Nikt nie zrobił tego, co Ktokolwiek mógł zrobić… 

Taka przypowieść o odpowiedzialności, albo o czym chcecie. A przy 

okazji – pamiętajmy, że odpowiedzialność to suma tego, 

co się robi i tego, czego się 

nie robi. 
Życzymy dobrych wakacji!

Twoja aktualna prędkość720 000 km/godz. Zwolnij, przysiądź, pomyśl…
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Projekty realizowane w ramach Kampanii  
Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie DzieciEDUKACJAINNOWACJA.pl

Organizatorzy konferencji: Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Młodzieżowy Ośrodek Socjo-
terapii w Ryszewku, Grupa Edukacyjna 21, Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych 
oraz Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru w Czarnocinie.

Każdy przyzna, że w każdym bilansie wychodzi na to, że zdrowie jest najważniejsze! Każdego z aktorów sce- 
ny edukacyjnej: uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła jako dom wiedzy, dom nauki… powinna modelować i prak- 
tykować pozytywne wzorce rozwojowe, prozdrowotne, higienę psychiczną i dobrostan. Tylko w takim środowisku 
każdy ma właściwe warunki do wielostronnego rozwoju, który jest fundamentalnym celem edukacji. Taki stan rze-
czy potwierdzają badania neuronauk oraz epigenetyków. 

Gość specjalny: profesor Joachim Bauer, psychiatra, neurobiolog. 

Jak więc tworzyć bogate środowisko edukacyjne? Na czym polegają zdrowe 
warunki rozwoju ludzi w szkole? Dlaczego stale wzrasta liczba dzieci z proble- 
mami szkolnymi i zaburzeniami zachowania? Dlaczego nauczycielom doskwie-
ra „wypalenie zawodowe”? Dlaczego rodzice nie są w stanie pomagać dzieciom  
w nauce… tak jakby chcieli tego nauczyciel? Jak budować  zdrowe środowisko nauczania – uczenia się – wycho-
wania i dobrych relacji? Co musimy zrobić koniecznie? 

Ku refleksji: były sobie cztery osoby: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. Trzeba było wykonać bardzo ważną pracę 
i Każdy został o to poproszony. Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego nie 
zrobił. Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to powinnością Każdego. Każdy myślał, że Ktokolwiek 
mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że Nikt tego nie zrobił. Skończyło się na tym, że Każdy 
obwiniał Kogoś za to, że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić Ktokolwiek…  

W tym roku opowiedzą  na te pytania, osoby które działają, robią, prowadzą badania, mają wyniki: 

prof. Joachim Bauer, Piotr Cieszewski, Jarosław Polak, Agnieszka Czeglik, Przemysław Łazaronek, Marta Król, 
dr Joanna Mytnik i dr Wojciech Glac, Małgorzata Taraszkiewicz, Zuzanna Taraszkiewicz, Anna Borkowska, 
Dorota Trynks, Wiktoria Niedzielska-Galant, Agnieszka Walancik, Łukasz Kowalik, Małgorzata Brodowska i inni.

  W programie: wykłady, warsztaty, strefa co-workingowa i animacje.
  Konferencja współfinansowana ze środków MEN w ramach zadania KE-Ppoż/2017/2
  Program i formularz rejestracyjny na stronie www.edukacjainnowacja.pl

Serdecznie zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję  
z cyklu Edukacja-Innowacja, 

której hasłem przewodnim w tym roku jest  

ZDROWIE LUDZI W SZKOLE
Szczecin, 6-7 października 2018

eporadnia 
dlarodziców.pl Pracownia 

Uczenia się



Wydawany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów  
Szkolnych w ramach Kampanii Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci.

Mam Dziecko w Szkole, CZERWIEC 2018. 
Bezpłatny magazyn dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli 
o wspólnych sprawach i problemach. 

Redakcja: Małgorzata Taraszkiewicz 
 (redaktor naczelny) i Zespół.
Kontakt: espps@wp.pl
Adres: 04-883 Warszawa, ul. Halki 15
 www.eporadniadlarodzicow.pl
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PAKIET PODSTAWOWY 2 dla klas IV-VIII SP 
„UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ OSOBISTY”

Pakiet materiałów do realizacji warsztatów z uczniami na temat zarządzania swoim uczeniem się,  
doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, kreatywności i innowacyjności oraz materiały  
do realizacji tematyki z zakresu doradztwa edukacyjno-rozwojowego.

PAKIET PODSTAWOWY 3 DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
„UCZENIE SIĘ I KOMPETENCJE KLUCZOWE”

Pakiet materiałów do realizacji warsztatów z uczniami na temat zarządzania swoim uczeniem się,  
doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, kreatywności i innowacyjności oraz materiały do 
realizacji tematyki z zakresu doradztwa edukacyjno-rozwojowego.

PAKIET PODSTAWOWY 4 dla przedszkoli 
“WSPIERANIE ROZWOJU. PROFILAKTYKA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH”

Pakiet materiałów do realizacji mini sesji wielostronnego wspierania rozwoju dzieci oraz diagnozy  
problemów rozwojowych. Są takie problemy, które „same nie przejdą”. Uważna obserwacja zachowa- 
nia dziecka, wczesna diagnoza i odpowiednia terapia to najlepsza profilaktyka niepowodzeń i później-
szych trudności szkolnych.

PAKIET PODSTAWOWY 1 dla klas I-III SP „UCZENIE SIĘ i POSTAWY”

Pakiet materiałów do realizacji warsztatów z uczniami na temat: zarządzania swoim uczeniem się  
oraz doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, kreatywności i innowacyjności z elementami  
terapii Integracji Sensorycznej jako profilaktyki trudności szkolnych i problemów z zachowaniem.

Najlepszy prezent dla uczniów 
na nowy rok szkolny!

Po więcej informacji napisz espps@wp.pl

Opinie Nauczycieli i Uczniów o PUS
„Bardzo spodobały mi się zajęcia z uczenia się. Mogliśmy poznać wię- 

cej sposobów na skuteczną naukę, np. układanie historyjek z jakiegoś te- 
kstu. Dowiedzieliśmy się też dużo o Mordercach Pomysłów - uczuciach,  
które zamykają w nas nasze pasje. Dzięki sposobom pozna-
nym na zajęciach nauka jest przyjemniejsza, skuteczniejsza 
i przynosi efekty. Mam nadzieję że na kolejnych zajęciach 
będą jeszcze ciekawsze tematy”.

(uczennica klasy 4 SP, Koniecpol)

„Takie zajęcia powinny być zamiast nauki!” 
(uczeń klasy 6 SP, Barczewo)

„Kurs dla nauczycieli uporządkował moją wiedzę na temat  
mózgu. Poznałam różne ciekawostki na jego temat, z który- 
mi dzieliłam się uczniami. Interesujące zagadnienia poru 
szał moduł dotyczący pamięci. Pomógł mi naświetlić  
problem uczenia się uczniów, zwłaszcza w klasie 6. Uczniowie uświado-

mili sobie, że nauka wszystkiego na dzień przed klasówką nie skutkuje 
i wiedzą już dlaczego. Wiele cennych informacji dotyczyło także stresu. 
Kurs także wzbudził refleksje na temat stosowanych przeze mnie metod 
nauczania i ich skuteczności. 

(nauczyciel w SP, Koniecpol)

„Wreszcie mogłem poznać dziecko „w całości”, 
a nie zestresowanego ucznia na fizyce”. 

(nauczyciel fizyki, Gimnazjum, woj. podkarpackie)

„Klasa uznana za najgorszą, w którą nie wierzyli nawet na- 
uczyciele stała się jedną z najlepszych klas w szkole, z ogrom- 
ną wiarą we własne siły i coraz większymi ambicjami”. 

(nauczyciel, klasa 4 SP) 

„Zmiana nastawienia uczniów – dzieci przestały traktować 
naukę jak przykry obowiązek, a nawet zaczęły czerpać 

  z niej radość”. 
(nauczyciel, klasa 6 SP)

Pracownia 
Uczenia się


