


Materiały dodatkowe



Edukacja na czasie. Uczeń

• Nieprzewidywalność przyszłości skutkuje wyczerpywaniem zasobów

• Potrzebujemy jak najwięcej okazji do odbudowywania zasobów.

Co robić?

• zadbać o siebie

• wspierać innych nauczycieli

• wspierać uczniów

Jak radzić sobie z nieprzewidywalnością?

Komunikacja z uczniami
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AKCEPTACJA

AUTENTYCZNOŚĆ                                                     EMPATIA

Postawa wobec siebie oraz innych  

Komunikacja z uczniami
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A gdy mleko się rozlało, to co?



A gdy mleko się rozlało, to co?

• Używaj jasnych komunikatów:

➢ FUKO 
(fakt − uczucie − konsekwencja − oczekiwanie)

➢ Pamiętaj o zachowaniach – faktach, 
a nie interpretacjach.

• Wysłuchaj, jak widzą to uczniowie, rodzice:

➢ Parafrazuj tak, jak potrafisz parafrazuj.

➢ Pytaj o konkretne sytuacje.
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A gdy mleko się rozlało, to co?

• Nie używaj dużych kwantyfikatorów:

➢ zawsze, nigdy, wszyscy

• Mów o wspólnym poszukiwaniu rozwiązań.

➢ Znajdź czas na wspólne poszukiwanie 
rozwiązań.

➢ Przygotuj własne propozycje rozwiązań, które 
moglibyście wspólnie realizować (możesz 
poprosić o pomoc psychologa i pedagoga 
szkolnego).
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A gdy mleko się rozlało to co?



Procedury reakcji:

• planowane kolejne kroki oddziaływań

• ustalenia na poziomie szkoły

• konsekwentne oddziaływanie i jasne informowanie o 
możliwych działaniach 

• zadbanie o wsparcie specjalistów na poziomie szkoły.

A gdy mleko się rozlało, to co?

A gdy mleko się rozlało, to co?

Edukacja na czasie. Uczeń



• F akty

• U czucia

• K onsekwencje

• O czekiwania

Jak mówić, żeby… jak najmniej ranić

Jak mówić, żeby… jak najmniej ranić
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Kiedy powiedziałeś koleżance
z klasy, że jest „głupia”…

…zrobiło mi się przykro.

Zburzyło mi to trochę obraz Twojej
osoby jako człowieka, który szanuje
innych ludzi.

Oczekuję, że przeprosisz koleżankę 
i nie będziesz tak robił więcej.

Kiedy dzisiaj w trakcie lekcji usłyszałam
od Stasia, że wszyscy Ukraińcy to darmozjady…

…przeraziłam się.

Dlatego dzwonię do Państwa mimo późnej
Pory.

Oczekuję, że porozmawiają Państwo z synem
o szacunku do ludzi bez względu na ich
narodowość czy pochodzenie. 



Jak mówić, żeby… docenić bez przekraczania granic

Jak mówić, żeby… docenić bez przekraczania granic
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Kiedy opowiedziałeś tak precyzyjnie o wojnie peloponeskiej…• F akty

• U czucia

• K onsekwencje

• O czekiwania

…poczułam dumę.

Masz bardzo głęboką i wszechstronną wiedzę.

Pomyśl, proszę, o udziale w olimpiadzie z historii starożytnej.



• Udzielenie informacji: „Twoje zachowanie 

(jakie konkretnie ) przeszkadza mi, proszę, 

żebyś tego nie robił”.

• Wyrażenie uczuć: „Bardzo mnie złości,

że wciąż to robisz”.

• Przywołanie zaplecza: „Jeśli nie przestaniesz 

tego robić, to…”

• Użycie zaplecza: konsekwentne wypełnienie 

obietnicy z poprzedniego punktu.

Stopniowanie reakcji na niepożądane zachowanie

Stopniowanie reakcji na niepożądane zachowanie
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Masz prawo tak myśleć

Kiedy to słyszę, czuję…

Procedura radzenia sobie z oceną

Procedura radzenia sobie z oceną
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• Mam inne zdanie na ten temat.

• Mam inną opinię na ten temat.

• Myślę o sobie inaczej.

• Mam podobne zdanie na ten temat.

• Mam taką samą opinię na ten temat.

• Myślę o sobie podobnie.

Myślę, że jestem…
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1. Rozmowy „o niczym”
2. Rozmowy z uczniami, a nie o uczniach
3. Pamiętanie o kompetencjach kluczowych i skupianie się

na nich
• porozumiewanie się w języku ojczystym

• porozumiewanie się w językach obcych

• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne

• kompetencje informatyczne

• umiejętność uczenia się

• kompetencje społeczne i obywatelskie

• przejawianie inicjatywy i przedsiębiorczość

• świadomość i ekspresja kulturalna 

4. Parafrazowanie
5. Oglądanie razem filmów z ważnymi przesłaniami

i dyskutowanie o nich (filmoterapia)
6. Bycie dostępną/dostępnym.

Jakie narzędzia wspierają komunikację z uczniami?

Komunikacja z uczniami
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Kwadrat komunikacyjny Friedemanna Schulza von Thun
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• Słuchanie jednym uchem szkodzi relacji.

• „Pani mnie nie rozumie” – co chcę przekazać?

• Jak upewnić się że dobrze rozumiem?

• Zapytaj: FUKO

Jedno ucho szkodzi relacji

Fakt Powiedziałeś, że cię nie rozumiem.

Uczucie Zmartwiło mnie to.

Konsekwencja Mam poczucie, że mogłam coś przegapić.

Oczekiwanie Proszę, wytłumacz mi.

Komunikacja z uczniami



Dbanie o siebie

Dbanie o siebie
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• Dbanie o siebie to ciężka praca.

• Pomaganie innym wymaga dobrej kondycji 

pomagającego.

• Szacunek do innych wymaga szacunku do siebie.

• Asertywność to cel, do którego się zmierza.



Copyright by Nowa Era Sp. z o. o.

Autor materiałów dodatkowych

Sławomir Prusakowski

W prezentacji wykorzystano zdjęcia:
:Slajd 4 Shutterstock/Africa Studio (rozmowa nauczycielki z mamą i uczniem)
Slajd 5 Getty Images/E+/izusek (ręce)
Slajd 6  Shutterstock/Alex from the Rock (planowanie - ręce z piórem)
Slajd 9 shutterstock/Africa Studio(mężczyzna rozmawiający z kobietą),
Slajd 14 gettyimages/sarayut Thaneerat(sadzonka)


