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 poleca 

 
 WSPOMAGANIE NAUCZANIA 

I WYCHOWYWANIA 



NAUCZYCIEL  

l 



„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a 
zapamiętam. Zaangażuj mnie, a 

zrozumiem” 

  KILKA CYTATÓW:  

 „ warto zwrócić uwagę na to, że 
ważnym (…) elementem jest 
humor i dowcip nauczyciela, 
ożywiający lekcję.” 

 „po co i jak dyskutować na 
zajęciach? Być może jest to strata 
czasu?” 

 „Ponadto prawdą jest, że 
wprowadzenie testów wydatnie 
skróciło czas przeznaczony na 
samo uczenie się (…)  Im więcej 
testowania, tym mniej czasu na 
uczenie się.  



GRY I ZABAWY GRUPOWE 

 
Proponowane gry i zabawy 

pomogą m.in. 

 zintegrować grupę 

 rozwijać samokontrolę 

 wspierać komunikację 

 ćwiczyć słuchanie, 
obserwację, współpracę 

 rozwiązywać problemy 



 Praktyczne sposoby opanowania 

grupy. 
 

  

Jak wyzbyć się problemów z 
dyscypliną?  

 

 aktywizacja jak największej liczby 
uczniów 

 nadanie lekcji płynnego przebiegu 

 ustalenie przejrzystych reguł gry 

 sygnały wszechobecności i 
sygnały powstrzymujące 



Adel Faber i Elain Mazlish radzą. 

 
Siedem sposobów 

zachęcania dzieci do 
współpracy 

Pułapki stosowania kar 

Pochwała, która nie 
wprawia w 
zakłopotanie, krytyka, 
która nie rani.  



TYTUŁ MÓWI SAM ZA SIEBIE 

 „To napisany z dowcipem 
poradnik dla nauczycieli, 
wychowawców i 
dyrektorów szkół, w 
którym autorka radzi, jak 
rozmawiać z rodzicami, 
by zachęcić ich do 
współpracy w 
wychowaniu dziecka, jak 
rozwiązywać trudne 
sytuacje, jak reagować, 
gry rodzice zachowują się 
…nieracjonalnie". 



UCZEŃ 



O postawach uczniów wobec 
przemocy w szkole. 

  "Stałem jak słup soli. 
Rozejrzałem się 
wokoło. Było nas 
kilkunastu. (…) 

Potrafiłem myśleć 
tylko o jednym: "A 

jeżeli ja będę 
następny?" 



 Wspólne czytanie przyniesie 

najlepsze rezultaty! 

  „Dręczyciel w klasie” to 
obowiązkowa lektura, 

książka, która wyjaśnia, 
skąd się bierze siła 
dręczycieli, na czym 
polega mechanizm 
przemocy i jak mu 

przeciwdziałać. 
Zrozumienie i nazwanie 

tego mechanizmu 
pozbawia go jego ukrytej 

siły” 



Beletrystyka do przeczytania przez uczniów, 
dyskusja w klasie lub w domu 

  "Młodzi ludzie w okresie 
dojrzewania surowo zaczynają 
oceniać siebie, rodzinę i sens 
edukacji (….) Niejednokrotnie 
mogą mieć poczucie, ze znaleźli 
się w tragicznym, beznadziejnym 
położeniu. W podobnym znalazła 
się Polska, która podczas potopu 
szwedzkiego niemal zniknęła z 
map Europy, a jednak się 
podniosła i zwyciężyła" 

 Przesłanie książki - nigdy nie 
poddawaj się.  

 Na końcu dodatek "Słowo do 
rodziców, wychowawców i 
nauczycieli"  



KLASY STARSZE 

 
 Czy warto się 

zwierzać? Jeśli tak- 
kiedy, komu, w jakich 
okolicznościach? 

 Czy dobrze jest być 
powiernikiem 
sekretów? Kiedy lepiej 
odmówić? 

 Czy zawsze trzeba 
dochować tajemnicy? 



„Doskonały poradnik dla osób, które 
chcą podnieść samoocenę. 

 

  ‘W książce znajdziesz 
10 niezwykle prostych 
i skutecznych 
sposobów, dzięki 
którym uwierzysz w 
siebie. Polecane w 
niej metody i 
ćwiczenia inspirują do 
autorefleksji i pracy 
nad sobą. 



 Na naukę uczenia się nigdy nie 

jest za późno! 

  Tak jak uczymy się 
jeździć na rowerze tak 
można nauczyć się 
UCZYĆ!  

 Mnóstwo ćwiczeń i zabaw 
z zakresu: uczenia się na 
pamięć, rozumienia 
tekstów, koncentracji, 
organizacji nauki … 



 Scenariusze zajęć i propozycje 

ćwiczeń 

 Dowiesz się: 

 jak rozmawiać z uczniami 

 jak kształtować odwagę 
cywilną 

 jak wspierać jednostki, by 
nie uległy naciskom grupy 

 jak poprawić klimat w 
klasie 



RODZIC 



Zaproponuj rodzicowi :) 

  Poradnik oprócz wiedzy i 
analizy konkretnych 
przypadków daje również 
możliwość sprawdzenia 
siebie. Na końcu każdego 
rozdziału znajduje się 
krótki test 
podsumowujący. 



Wszystkie dzieci sprawiają kłopoty wychowawcze. 
Nieumiejętnie je karząc lub zbytnio pobłażając, 

popełniamy błąd. 

 „ Jeśli granice są ignorowane: 

 absolutnie nie zwracaj uwagi 
na przeklinanie i protesty. 

 ignoruj wybuchy złości (…) 

 stań przed nim i powtórz 
stanowczym głosem(…) Masz 
prawo, aby naprawdę sprawiać 
wrażenie osoby zagniewanej!” 

 



Ta książka jest niczym 
„Superniania”  

 
 Pomaga zrozumieć 

dlaczego dzieci 
zachowują się nie tak, 
jakbyśmy sobie tego 

życzyli i dlaczego, my, 
dorośli, reagujemy tak, że 

zamiast je uspokoić 
dolewamy oliwy do 

ognia” 



  „Trudno dziś jednoznacznie 
stwierdzić, jaki potencjał nosiliśmy 

w sobie w dzieciństwie, o czym 
marzyliśmy najbardziej, do czego 

potrafiliśmy się zapalić, co nas 
napędzało i w czym byliśmy 

szczególnie uzdolnieni. Kto z nas 
zadaje sobie czasem pytanie, 

które z jego talentów nie miały 
okazji się rozwinąć? A czy mamy 
świadomość tego, jakie zdolności 
drzemią w naszych dzieciach? Co 
robią naprawdę dobrze, a czego 

nie potrafią?” 



Dzięki tej książce dowiesz się: 
 

  jak efektywnie komunikować 
się z dzieckiem 

 jak rozpoznać jego emocje 

 jaka jest rola zabawy i jak się 
bawić z dzieckiem 

 czym są granice, dlaczego ich 
potrzebujemy i jak je ustalić 

 jak wychować dziecko na 
niezależnego, młodego 
człowieka 
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