
FORUM RODZICÓW 
Propozycja cyklicznych spotkań z rodzicami 

opracowana jako rezultat udziału nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach w 
projekcie „Szkoła bez przemocy”, finansowanym ze źródeł programu Erasmus+. 

 
Na pierwszym zebraniu w roku szkolnym nauczyciele informują o możliwości uczestniczenia w 
spotkaniach rodziców. Forum rodziców spotykać się będzie cyklicznie i poruszać tematy 
zaproponowane przez szkołę, uwzględniając propozycje rodziców. Jeżeli okoliczności tego 
wymagają należy zaprosić na spotkanie psychologa, pracownika socjalnego, lekarza, policjanta. 
Spotkania powinny odbywać się co dwa tygodnie. Ilość takich spotkań uzależniona będzie od 
tematów interesujących rodziców, jednak nie mniej niż dziesięć. Forum rodziców uczestniczy we 
wszystkich spotkaniach, co jest bardzo istotne, żeby grupa była ze sobą zgrana a co za tym idzie 
szczera. 
 
Planowany przebieg spotkania: 
 
1. Powitanie 
2. Zawarcie umowy słownej bądź pisemnej dotyczącej wzajemnego poszanowania. 
3. Przedstawienie sytuacji przez prowadzącego (wychowawcę/pedagoga/dyrektora). 
4. Ćwiczenia w grupach, burza mózgów. 
5. Dyskusja. 
6. Wspólne ustalenie drogi działania i terminu kolejnego spotkania. 
 
 
Propozycje tematów spotkań z rodzicami: 
 
• pomoc dziecku w uczeniu się, 
• konsekwencja w wychowaniu, 
• okazywanie uczuć i nazywanie emocji, 
• system nagradzania dobrych zachowań i konsekwencji zachowań niepożądanych, 
• zaangażowanie dzieci w obowiązki domowe, 
• agresja rówieśników, 
• autoagresja, 
• ostracyzm, 
• uzależnienie od multimediów, 
• cyberprzemoc, 
• uzależnienie od używek alkohol/ dopalacze/ narkotyki, 
• inicjacja seksualna. 
 
 
 Ważne jest aby rodzice uczestniczący w spotkaniu mieli dzieci w tym samym lub zbliżonym 
wieku. W razie konieczności należy podzielić chętnych na mniejsze grupy. Wszyscy uczestnicy 
powinni siedzieć w kręgu i na wstępie ustalić zasady współpracy – uczciwość, opanowanie i przede 
wszystkim zapewnienie o dyplomacji i zachowaniu dyskrecji, ponieważ sytuacje omawiane na 
spotkaniach mogą być drażliwe. 
 
 



 

DRZEWO ŻYCIA 
 

 



Przykładowe scenariusze spotkań tematycznych z rodzicami 

Temat: Czym jest wychowanie 

Komentarz dla prowadzącego: Celem spotkania jest zwrócenie uwagi rodziców na konieczność 

dbania o harmonijny rozwój dziecka. Ćwiczenie Koniczynka" uświadamia, że zbyt duży nacisk poło-

żony na jedną ze sfer zaburza funkcjonowanie wszystkich pozostałych, a w konsekwencji powoduje 

złe funkcjonowanie dziecka także w życiu dorosłym. Autorefleksja dorosłych powinna objąć konse-

kwencje o charakterze interpersonalnym (jaki to ma wpływ na relacje z innymi, w tym szczególnie 

ze swoją przyszlą rodziną) i intrapersonalnym (jaki to ma wpływ na samą jednostkę, jej osobowość 

i życie osobiste, samorealizację). 

Ćwiczenie 1. "Koniczynka" 

  

Osobowość człowieka można porównać do naszej koniczynki. Każdy płatek to odrębna, ważna i 

niepowtarzalna u każdego sfera: 

- płatek U symbolizuje umysł, intelekt (myślenie, procesy pamięciowe, uwaga, procesy logiczne-

go, ale i twórczego analizowania rzeczywistości, zdolność do wykrywania błędów w myśleniu i 

działaniu), 

- płatek C symbolizuje ciało (z jego fizycznością, sprawnością, zdrowiem, wyglądem zewnętrz-

nym, metabolizmem, także chorobami i niepełnosprawnością) 

- płatek P symbolizuje psychikę (wrażliwość, temperament, emocje, odczucia, lęki, fobie), 

- płatek D symbolizuje duchowość (wartości, zasady, uznawane normy, światopogląd oraz styl 

życia). 

Ćwiczenie 2. W czterech grupach – „Warianty" 

Każda grupa otrzymuje inny model koniczynki oraz pytania, na które ma znaleźć odpowiedź�. 

Czasem dorośli (rodzice) kładą duży nacisk na rozwój jednego płatka, zaniedbując pozostałe; uwa-

żają, że ich rola w życiu i przyszłości dziecka będzie szczególnie istotna; w tym ćwiczeniu każda z 

grup otrzymuje inny model naszej koniczynki; 

Prowadzący prezentuje model koniczynki obrazujący nacisk na rozwój intelektu przy skrajnym za-

niedbaniu pozostałych sfer: 
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Pytania dla każdej grupy: 

- Jakie będzie nasze dziecko w przyszłości (jakim będzie dorosłym)?  

- Jak będzie sobie radzić w życiu? 

- Jaki zawód może uprawiać? 

- Jakim człowiekiem będzie dla swojej rodziny (partnera życiowego i dzieci)? 

- Jak będzie sobie radzić z trudnościami, problemami? 

- Jak będzie rozwiązywać konflikty? 

- Co może się stać w przypadku pojawienia się niepowodzeń zawodowych czy rodzinnych? 

- Jaki będzie jego stosunek do używek - czy będzie sięgać po używki (jakie), czy mogą się poja-

wiać problemy z ich nadużywaniem? 

Liderzy grup kolejno przedstawiają analizę swojej koniczynki, prowadzący uzupełnia o elementy, 

których grupa nie wypracowała. Wspólna dyskusja.  

Podsumowanie: Refleksja na temat rozumienia definicji wychowania: wychowanie dbaniem o 

harmonijny rozwój każdej z wymienionych sfer. 

 

Ćwiczenie 3. "Zranienia" 

Prowadzący prezentuje model koniczynki  

z nadszarpniętym płatkiem: 

 

 

Często nasza koniczynka jest poraniona; tak dzieje się w domu i w szkole. Rodzice zastanawiają się, 

czym można zranić, skrzywdzić każdą ze sfer u dziecka. To ćwiczenie warto przeprowadzić w pa-

rach lub małych grupach, następnie krótko podsumować na forum. Celem jest refleksja indywidu-

alna.  

Podsumowanie: Prowadzący odczytuje tekst Diane Loomans Gdybym mogła od nowa wychowy-

wać swoje dziecko (w: J. Canfield, M. V Hansen Balsam dla duszy Il. s. 91). 

 

 

 



Temat: Jak pomóc dziecku rozwiązać jego problem 

Komentarz dla prowadzącego: Celem zajęć jest nabywanie umiejętności twórczego rozwiązywania 

konfliktów na płaszczyźnie rodzice - dziecko i problemów dziecko - rówieśnicy Chodzi o wzbudze-

nie autorefleksji rodziców oraz zapoznanie z aktywnymi (ale bezpiecznymi dla uczestników) for-

mami pracy. 

Ćwiczenie 1. "Czy znam swoje dziecko?" (refleksja indywidualna) 

Uczestnicy w myślach odpowiadają na kilka przykładowych pytań:  

a) Czy znam najbliższych kolegów mojego dziecka? 

b) Czy wiem, czym ostatnio martwiło się moje dziecko?  

c) Czy wiem, co cieszy moje dziecko? 

d) Czy wiem, co sprawia mu trudność? 

Ćwiczenie 2. "Mocne i słabe strony mojego dziecka" (ćwiczenie indywidualne) 

Każdy z rodziców sporządza bilans dotyczący jego dziecka. 

Zalety Wady 

  

 

Po d s u m o w a n i e : Zwracamy uwagę na te słabe strony z którymi przy wsparciu dorosłego (ro-

dzica i nauczyciela) dziecko jest w stanie sobie poradzić. 

Ćwiczenie 3. 

Anonimowo na małych karteczkach wszyscy nazywają jeden problem jaki ma/miało dziecko. Nale-

ży wyjaśnić, że nie chodzi o kłopoty rodziców z dzieckiem, tylko o problem samego dziecka. Pro-

wadzący odczytuje napisane przez rodziców problemy, wspólnie z rodzicami wybiera jeden z nich 

do przeanalizowania. 

Ćwiczenie 4. 

Rodziców dzielimy losowo na trzy grupy. 

Grupa A - określa, nazywa problem dziecka, odpowiadając na pytania:  

- Jak widzi go dziecko? 

- Jak widzą go rodzice? 

- Jak widzą go nauczyciele?  

- Jak widzą go rówieśnicy? 

- Jakie są rozbieżności w postrzeganiu problemu? 

- Czy i gdzie jest zbieżność w postrzeganiu problemu? 

Grupa B - określa przyczyny powstania problemu, odpowiadając na pytania:  



- Jakie są możliwe przyczyny powstania problemu? ("burza mózgów")  

- Które z nich tkwią w dziecku? 

- Które z nich tkwią w rodzicach?  

- Które z nich tkwią w szkole? 

- Co spowodowało, że problem zaistniał, urósł i zmienił się w konflikt?  

Grupa C - określa możliwe rozwiązania problemu, odpowiadając na pytania:  

- Co mógłby zrobić rodzic? 

- Co mógłby zrobić rówieśnik? 

- Co mógłby zrobić nauczyciel? 

- Co mogłoby zrobić samo dziecko? 

Podsumowanie: Aby pomóc dziecku rozwiązać problem: - Porozmawiaj o odczuciach i potrzebach 

dziecka. 

- Przedstaw swoje odczucia i potrzeby. 

- Popatrz oczami dziecka na jego problem. 

- Poszukaj zbieżności oraz rozbieżności w analizie i ocenie problemu. 

- Wypiszcie wszystkie pomysły dotyczące rozwiązania problemu bez oceniania ich. - Porozmawiaj-

cie, który pomysł każdemu z was się podoba, a który nie. 

- Razem z dzieckiem poszukajcie korzystnego dla was obojga rozwiązania. - Zdecydujcie, który po-

mysł planujecie wprowadzić w życie. 

 

Temat: Moje dziecko moim partnerem 

Komentarz dla prowadzącego: Okres dorastania zawiera etap, w którym młodzi ludzie zaznaczają 

swoją autonomię i domagają się jej. To czas, w którym rodzice muszą pogodzić się z utratą wpływu 

na dziecko a jednocześnie dojrzeć do traktowania go jak pełnoprawnego partnera. Partnerstwo z 

nastolatkiem przejawia się poprzez szacunek dla jego uczuć i przeżyć, akceptację odmiennego zda-

nia, oczekiwania zgodne z wymaganiami stawianymi samemu sobie. Nie oznacza końca kontroli ani 

kresu autorytetu rodzica. Uświadomienie sobie tego pozwala wykonać pierwszy krok w traktowa-

niu własnego dziecka jak równorzędnego partnera. 

Ćwiczenie 1. "Programowanie" 

Wyobraźmy sobie, że postęp medycyny pozwala przed urodzeniem dziecka zaprogramować je, 

wybrać jego cechy charakteru i zachowania. Uczestnicy w małych grupach ustalają ranking 10 ta-

kich cech. Wspólna lista na tablicy; swobodne komentarze i wypowiedzi rodziców. 

Ćwiczenie 2. "Rodzic-model" - konfrontacja 



Prosimy uczestników, aby każdy dokonał samooceny, w jakim stopniu (i w jakim zakresie) repre-

zentuje cechy/zachowania, których oczekuje od swojego dziecka. 

Po d s u m o w a n i e : Prowadzący zwraca uwagę na istotę modelowej roli rodzica we wszystkich 

sferach życia. Celem ćwiczenia jest autokontrola: Czy ja jako rodzic jestem wzorem tych zachowań, 

których oczekuję od dzieci? 

Ćwiczenie 3. "Problemy rodzinne" - praca w trzech grupach. 

Grupa A - dzieci (gimnazjaliści), grupa B - rodzice, grupa C - rodzeństwo ustalają: 

a) jakie problemy mają i przeżywają w rodzinie wszyscy bohaterowie,  

b) czego oczekują od bliskich, 

c) jak okazują swoje oczekiwania,  

d) co jest przyczyną nieporozumień. 

Prowadzący konfrontuje odpowiedzi każdej grupy, szukając pomysłu na partnerskie rozwiązywanie 

problemów rodzinnych. 

Podsumowanie: Ważna jest refleksja indywidualna: co mogę zrobić ja sam, aby moje dziecko czuło 

się moim partnerem w rodzinie. 

Ćwiczenie 4. "Czy moje dziecko może mi odmówić?" (rundki zdań niedokończonych lub autoreflek-

sja) 

Przypomnij sobie sytuację, kiedy twoje dziecko ci odmówiło. Jak się czułeś jako rodzic? Czy pozwa-

lasz swojemu dziecku na obronę swojego zdania nawet jeśli jest sprzeczne z twoim? Jak myślisz, co 

czuje wtedy twoje dziecko?  

Ćwiczenie 5. "Normy, zwyczaje rodziny; prawa i obowiązki członków rodziny" - praca w małych 

grupach. 

Grupy opracowują listy zasad i reguł rodzinnych. Analizując listy rodzice zastanawiają się, które 

reguły dzieci łatwo akceptują, a które z trudem; opracowują też listę zasad i reguł sprzyjających 

uruchamianiu konfliktów (lista "zapalnych spraw” w rodzinie nastolatka). 

Podsumowanie: Prowadzący zwraca uwagę na niepowtarzalność każdej rodziny. Wnioski powinny 

zmierzać do uświadomienia potrzeby włączenia dziecka w opracowywanie reguł rodzinnych. 

Ćwiczenie 6. "Podnoszenie samooceny swojego dziecka" - autorefleksja  

Uczestnicy w myślach lub na przygotowanych kartkach kończą zdania:  

a) mocne strony mojego dziecka to ... 

b) mocne strony, o których moje dziecko nie wie, to ... 

c) mocne strony, o których dziecku jeszcze nie powiedziałam/em, to ...  

d) mocne strony, o których zaraz mu powiem, to ... 



Podsumowanie: Prowadzący odczytuje tekst Rodzice bogami (autor nieznany): 

„Starożytni Grecy mieli pewien problem. Bogowie spoglądali na Ziemię ze swego niebiańskiego 

podwórka na górze Olimp i osądzali wszystko, co Grecy robili. Jeżeli nie byli zadowoleni, rychło 

wymierzali karę. Nie musieli być dobrzy, nie musieli być sprawiedliwi, nie musieli nawet mieć racji. 

Wlaściwie mogli działać całkowicie irracjonalnie; W zależności od kaprysu mogli zamienić cię w 

echo lub zmusić do wtaczania głazu na wysoką górę przez cala wieczność. Nie trzeba dodawać, że 

niemożność przewidzenia działań tych potężnych bogów siała wśród ich śmiertelnych wyznawców 

strach i zamęt. 

A my: rodzice, wychowawcy nie działamy czasem jak ci greccy bogowie? Czy czasami nie siejemy 

strachu i nie czujemy się jedynymi władcami swoich pociech?" 

 

Te m a t : Droga do dorosłości 

Komentarz dla prowadzącego: Celem spotkania jest określenie trudności związanych z okresem 

dorastania, uświadomienie potrzeby wzmocnienia oddziaływań wychowawczych w tym czasie oraz 

ustalenie, jak rozmawiać ze swoim dzieckiem o dojrzewaniu. Dojrzewanie to trudny dla rodziców 

czas doświadczania własnej bezradności wobec trudnych tematów i toczących się nieuchronnie 

zmian ku dorosłości. To czas, kiedy młodzi ludzie poszukują szczegółowych informacji, a właśnie 

rodzice powinni być ich pierwszym i wiarygodnym źródłem. 

Ćwiczenie 1. Powrót do przeszłości - "Gdy' byliście w okresie dojrzewania"  

Rodziców prosimy, aby w swojej autorefleksji uwzględnili przede wszystkim uczucia związane z 

tym okresem oraz relacje rodzinne. 

Ćwiczenie 2. Miniwykład prowadzącego na temat prawidłowości rozwojowych okresu dorastania 

ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju psychoseksualnego nastolatka. 

Ćwiczenie 3. „Trudne tematy" - praca w dwóch grupach 

Uczestników dzielimy na grupę rodziców oraz grupę dzieci. Grupa A - rodzice - ustalają, jakie tema-

ty trzeba koniecznie omówić z nastolatkiem. Grupa B - dzieci - ustalają, na jakie pytania chcieliby 

uzyskać wiarygodną i rzeczową odpowiedź. Zestawienie odpowiedzi obu grup. Wspólna dyskusja - 

wymieniają tematy, o których jest im z różnych powodów trudno rozmawiać z dzieckiem. Prowa-

dzący deklaruje realizację konkretnych tematów 

Ćwiczenie 4. "Instruktaż" - scenki 

Rodzice w dwóch parach odgrywają scenki symulujące sposób uzyskiwania przez młodzież infor-

macji o seksie. Para A pokazuje, w jaki sposób rodzice informują swoje dzieci o sprawach związa-



nych z życiem seksualnym człowieka. Para B odgrywa sposób przekazywania sobie przez młodzież 

informacji na temat seksu. Wspólna refleksje - kto i kiedy powinien zacząć?  

Ćwiczenie 5. "Wrzuć do kapelusza" 

Rodzice anonimowo na małych karteczkach piszą tematy, które ich zdaniem powinny być omó-

wione w pierwszej kolejności podczas zajęć z młodzieżą.  

Podsumowanie: Prowadzący odczytuje tekst: Kurczątko (autor nieznany). 

"Na pewnym wiejskim podwórku toczyło się gospodarskie życie. Mieszkały tam różne zwierzęta. 

Kogut chodził po podwórku bardzo dumny ze swojej rodziny 

Matka Kura, dumna pani, z zacietrzewieniem ochraniała i pilnowała swoje dzieci. Za wszelką cenę 

starała się nikogo do nich nie dopuścić i nie pozwalała też kurczątkom oddalać się od niej. Ciągle 

tłumaczyła, że jak oddalą się od niej, to może je złapać nieznośny Burek, porwać w szpony jastrząb 

lub zadusić łasica. Biegała więc Kura i gdakała kurczątkom: nie oddalajcie się ode mnie, bądźcie 

blisko. A jeżeli któreś z nich samodzielnie oddaliło się, od razu podbiegała i dziobała w głowę, sta-

rając się wymierzyć małemu karę. 

Małe kurczaki, bojąc się matki i bojąc się wszystkich na podwórku, chodziły smutne i zastraszone. 

Nie wiedziały, z kim porozmawiać o swoich problemach, bo matka Kura tylko gdakała, jaki ten 

świat okrutny, i nie pozwalała im na samodzielne poznawanie podwórka. Matka Kura nie chciała 

nawet słuchać argumentów swoich pociech, nie miała nawet na to zbytnio czasu, bo przecież tak 

bardzo była zajęta pilnowaniem dzieci, dogadzaniem im i trzymaniem pod swoimi skrzydłami. 

Kurczątka rosły żółty puch zmienił się w pierwsze małe piórka, ale nasza Kura nawet tego nie zau-

ważyła, bo tak była zajęta ciągłym gdakaniem własnym; nie zauważyła, iż jej dzieci też zaczynają 

gdakać. 

Pewnego dnia jednak stała się rzecz straszna, bowiem stało się tak, jak Kura przez całe życie gdaka-

ła - na podwórku pojawiła się łasica. Wpadła do kurnika i ... No właśnie i... i wtedy Kura zobaczyła 

rzecz straszną... za wszelką cenę starała się zgarnąć wszystkie swoje dzieci pod swoje skrzydła... ale 

one już nie mieściły się tam. Były za duże... A kura dotychczas tego nie zauważyła. Wystraszone i 

zalęknione dzieci nie wiedziały, co robić, przecież matka nie nauczyła ich tego, jak mają sobie ra-

dzić w życiu, nigdy nie pozwoliła im samodzielnie decydować, nie umiały więc podjąć właściwej 

decyzji... Skuliły się bezradnie i czekały na to, co będzie robić łasica. A łasica, widząc taki łatwy ką-

sek, już... już miała dopaść największe z nich... Ale tym razem do akcji wkroczył gospodarz i prze-

pędził pazerną łasicę. Kurczątka ocalały. Kura zaś cicho przykucnęła i chyba po raz pierwszy w życiu 

postanowiła się zastanowić, gdzie popełniła błąd..." 

 



Te m a t : Profilaktyka zachowań agresywnych 

Komentarz dla prowadzącego: Celem spotkania jest uświadomienie rodzicom, że reakcje młodzie-

ży na trudne, konfliktowe sytuacje zależą od wieloletnich wpływów wychowawczych. Szczególne 

znaczenie ma oczywiście oddziaływanie rodziców - ich miłość, akceptacja dziecka, metody wycho-

wawcze, a przede wszystkim własny wzór. Należy jednak podkreślić, że na etapie gimnazjum rów-

nież można podejmować działania wychowawcze, nawet jeśli dotychczasowe nie były skuteczne. 

Nie bez znaczenia są przy tym: rodzicielska umiejętność wyrażania, ale również przyjmowania kry-

tyki, umiejętność reagowania na zachowania agresywne dziecka, stawianie i egzekwowanie wy-

magań, rozwiązywanie konfliktów. Rodzicom należy uświadomić, że najlepszą nauką opanowania 

emocji przez dziecko jest ich samoopanowanie. 

Ćwiczenie 1. "Jak się czułem..."- autorefleksja 

Prosimy rodziców, żeby sobie przypomnieli ostatnią sytuację, gdy ktoś zachował się wobec nich 

agresywnie, i nazwali w myślach doznane uczucia. 

Ćwiczenie 2. "Jak może zareagować rodzic?" - "burza mózgów"  

Prowadzący odczytuje opis 2-3 sytuacji, które mogą wywołać "burzę rodzinną", i prosi uczestników 

o propozycje reakcji rodziców 

- Rodzice odpoczywają po powrocie z pracy, w pokoju nastoletnich córek wybucha kłótnia. Mi-

mo prośby o spokój hałas nasila się. 

- Mimo ustalenia, że piętnastoletni syn będzie wracał do domu przed dwudziestą pierwszą, po 

raz kolejny przychodzi spóźniony o pół godziny 

- Matka prosi córkę i syna o posprzątanie mieszkania zaraz po powrocie ze szkoły, gdyż wróci z 

pracy z gościem. Niestety, dzieci nie spełniły prośby. 

Ćwiczenie 3. Miniwykład 

Prowadzący przedstawia na planszy lub folii etapy wyrażania krytyki i krótko je omawia (przykła-

dowe etapy - "gadająca ściana"). 

Wyrażanie krytyki  

- wycisz się 

- przyjmij spokojny, stanowczy i pozbawiony zło�ci ton głosu  

- zacznij pozytywnym akcentem  

- określ, jakiej zmiany oczekujesz  

- nastaw się na kompromis 

- zakończ pozytywnym akcentem 

Ćwiczenie 4. Praca w grupach 



Rodzice dzielą się na trzy grupy, każda otrzymuje opis jednej sytuacji z ćwiczenia 2 i opracowuje 

reakcję rodzica według przedstawionych w ćwiczeniu trzech etapów wyrażania krytyki. Wyniki pra-

cy są prezentowane na forum.  

Ćwiczenie 5. Praca w grupach 

Uczestników dzielimy na dwie grupy, które opracowują listę korzyści i strat:   

Grupa A - wynikających z zachowań agresywnych 

Grupa B - wynikających z zachowań uległych 

Podsumowanie: Zwracamy uwagę na możliwość reakcji pośrednich, tzw., asertywnych, które krót-

ko omawiamy (mogą być tematem oddzielnego spotkania). 

 

Te m a t : Moje dziecko i używki - nikotyna 

Komentarz dla prowadzącego: Zjawisko palenia tytoniu jest w Polsce powszechne. Powszechne 

jest też niesłuszne traktowanie nikotynizmu jako najlżejszego uzależnienia, mimo iż jest on przy-

czyną wielu chorób i przyczyną śmierci co drugiego Polaka w wieku 35-69 lat. Nałogowi palacze 

zaczynają zwykle palić przed 18. rokiem życia. Według Instytutu Onkologii w Polsce każdego dnia 

pierwszego papierosa zapala około 500 dzieci. Badania Państwowego Zakładu Higieny wskazują, że 

pierwsze próby palenia podejmowane są przez chłopców koło 7-8 roku życia, dziewczynki w wieku 

12-13 lat. Szczególnie szybko rośnie odsetek palących między 12. a 15. rokiem życia. Papierosy są 

często pierwszą używką nastolatków; później zaczynają używanie alkoholu lub narkotyków Prawie 

każdy, kto zaczyna używać alkohol, wcześniej palił papierosy. Według amerykańskich uczonych 

pierwsze objawy uzależnienia od nikotyny mogą pojawić się już po kilku dniach palenia. Siła uza-

leżnienia nikotynowego jest porównywana z heroiną. Warto podkreślić szkodliwość każdego wypa-

lonego papierosa również wtedy, gdy nie ma jeszcze uzależnienia.  

Ćwiczenie 1. "Moje skojarzenie związane z papierosami" -"burza mózgów" 

Podawane przez uczestników skojarzenia zapisujemy na tablicy. Podsumowanie: Zwracamy uwagę, 

których jest więcej -pozytywnych czy negatywnych. 

Ćwiczenie 2. Powrót do przeszłości - "Mój pierwszy papieros - reakcja rodziców i jej wpływ na dal-

szy kontakt z nikotyną" 

Chętni rodzice wypowiadaj się na forum. 

Podsumowanie: Prowadzący prosi o podzielenie się doświadczeniami osobistymi - czy i w jaki spo-

sób reakcja rodziców wpłynęła na dalszy kontakt z nikotyną i obecny stosunek do palenia. 

Ćwiczenie 3.”Wpływ rówieśników" 



W parach rodzice odpowiadają na pytanie: "Jaki był wpływ rówieśników na zapalenie przeze mnie 

papierosa?" 

Ćwiczenie 4. Miniwykład: "Substancje szkodliwe w papierosach" 

Ćwiczenie 5. "Jakie wartości są ważne w życiu nastolatka?" - "burza mózgów” 

Spisujemy propozycje rodziców, zwracając uwagę, by były wśród nich: miłość, wolność, zabawa, 

podróże. 

Ćwiczenie 6 

Rozdajemy uczestnikom wycięte z czasopism reklamy papierosów i omawiamy wspólnie ich treść. 

Analizujemy, do jakich wartości odwołują się reklamy, co przedstawiają i czy to prawda, że papie-

rosy dają młodzieży to, co obiecuje reklama. 

Podsumowanie: Zachęcamy rodziców do przeprowadzenia ćwiczenia 5 i 6 z własnym dzieckiem, 

oczywiście w formie swobodnej rozmowy, a nie obowiązkowego zadania. 

Ćwiczenie 7. ,.Bilans korzyści z powodu rzucenia palenia" 

To ćwiczenie może być przeprowadzone jako świadectwo osoby, która rzuciła palenie, lub w for-

mie pracy w grupach. 

Proponujemy wykorzystać następujące materiały: 

- kwestionariusz na temat palenia (Jak żyć z ludźmi, s. 1-22), ulotki Centrum Onkologii, 

- karty "Karuzela wiedzy o papierosach" (B. Wolniewicz-Grzelak, 1998, s. 63-70). 

 

Te m a t : Moje dziecko i używki - alkohol 

Komentarz dla prowadzącego: Celem zajęć jest przygotowanie rodziców do profilaktyki domowej. 

Prowadzący dostarcza wiedzy o tym, dlaczego młodzież nie może pić alkoholu, oraz wypracowuje z 

rodzicami sposoby reagowania w przypadku kontaktu dziecka z alkoholem. Uświadamia bardzo 

istotną modelują rolę rodziców w tym zakresie. 

Ćwiczenie 1. Powrót do przeszłości - "Mój pierwszy kontakt z alkoholem" Po krótkiej autorefleksji 

uczestnicy dzielą się swoimi uwagami na forum grupy Zwracamy szczególną uwagę na wiek inicjacji 

i porównujemy z tendencjami wskazanymi w aktualnych badaniach ogólnopolskich lub szkolnych.  

Ćwiczenie 2. "Jak działa alkohol na organizm człowieka?" - "burza mózgów" 

Prowadzący uzupełnia wypowiedzi w formie miniwykładu na podstawie literatury 

Ćwiczenie 3. "Czym ryzykujemy pijąc?" (ćwiczenie w grupach) Uczestnicy w grupach układają listę 

strat spowodowanych piciem alkoholu. 

Podsumowanie: Prowadzący zwraca uwagę na szkody odległe oraz bezpośrednie, uwzględniając w 

tym zakresie różnice między dorosłymi a młodzież.  



Ćwiczenie 4, "Stereotypy na temat alkoholu" - "burza mózgów" 

Prowadzący prosi uczestników o podawanie potocznych opinii na temat alkoholu i jego działania 

(np. nie ma zabawy bez alkoholu, mężczyzna musi mieć mocną głowę); sporządza listę na planszy 

W dyskusji grupowej weryfikuje podane mity i stereotypy 

Podsumowanie: Refleksja uczestników na temat szkód wynikających z funkcjonowania stereoty-

pów. 

Ćwiczenie 5. "Reguły rodzinne" (ćwiczenie w parach) 

Uczestnicy dobierają się w pary - jedna osoba jest dzieckiem, druga rodzicem. W ciągu 10 minut 

pary ustalają ścisłe reguły dotyczące picia oraz konsekwencje związane z ich przekroczeniem przez 

nastolatka. Prezentują swoje pomysły na forum. Wspólna dyskusja. 

Proponujemy wykorzystanie następujących materiałów: 

- test "Czynniki ryzyka i czynniki chroniące" (W A. Arendarska, K.Wojcieszek, 1997, s. 32-33), 

- A. Pacewicz, 1997,  

- A. Arendarska, 2001, 

- karty "Karuzela wiedzy o alkoholu" (B. Wolniewicz-Grzelak, 1998, s. 71-76). 

 

Temat: Moje dziecko i używki -narkotyki 

Komentarz d1a prowadzącego: Celem spotkania jest dostarczenie rodzicom wiedzy na temat środ-

ków psychoaktywnych zmieniających świadomość, zapoznanie z rynkiem narkotykowym i lokal-

nymi zagrożeniami, wspólne wypracowanie strategii przeciwdziałania zagrożeniom oraz określenie 

zadań do realizacji przez nauczyciela i rodziców 

Ćwiczenie 1. "Dlaczego dzieci sięgają po narkotyki?" (praca w kilku grupach)  

Rodzice ustalają listę powodów. 

Podsumowanie: Szukamy motywów związanych z rodziną. 

Ćwiczenie 2. Miniwykład: narkotyki, nazwy, slang, sposób działania, rynek lokalny. 

Ćwiczenie 3. Gdzie można zdobyć narkotyki i w jakich sytuacjach są one najczęściej używane? - 

"burza mózgów" 

Podsumowanie: Prowadzący przedstawia wyniki badań ogólnopolskich, lokalnych lub/oraz wyniki 

diagnozy szkolnej. 

Ćwiczenie 4, "Strategie zapobiegania narkomanii wśród młodzieży" (praca w dwóch grupach) 

Uczestników dzielimy na grupę rodziców i nauczycieli. Grupy opracowują listy pomysłów dotyczące 

sposobów zapobiegania narkomanii i zapisują je na dużych planszach. Zestawiamy pomysły nau-

czycieli i rodziców Dyskusja grupowa na temat wspólnych rozwiązań oraz podziału obowiązków.  



Można przeprowadzić głosowanie oraz ustalić ranking zaproponowanych strategii według ich sku-

teczności. 

Ćwiczenie 5. "Sposób na nudę mojego dziecka" (rundki zdań niedokończonych lub autorefleksja) 

Nuda jest jednym z powodów sięgania przez młodzież po używki. Staramy się zmobilizować rodzi-

ców do wzmocnienia/poprawy kontaktu z dziećmi.  

Gdy moje dziecko się nudzi, to: 

a) myśli ....................................................................................................  

b) robi .........................................................................................,...........  

c) nie robi ................................................................................................  

d) mówi ................................................................................................... 

Gdy moje dziecko się nudzi, ja jako dorosły: 

a) myślę ...............,....................................................................................  

b) mówię ...................................................................................................  

c) robię....................................................................................................  

d) nie robię ................................................................................................... 

Co mogę zaproponować jako sposób na nudę mojego dziecka? ………………………… 

Co możemy robić wspólnie?...............................  

Proponujemy wykorzystanie następujących materiałów: 

- kwestionariusz na temat marihuany (Jak żyć z ludźmi, s. 1-23), 

- karty "Karuzela wiedzy o narkotykach" (Program Zapobiegania Narkomanii "Odlot"). 

 

Temat: Moje dziecko i używki-sterydy 

Komentarz dla prowadzącego: Moda na sterydy znalazła swoje miejsce także w szkołach. Niewiele 

osób poprzez same ćwiczenia fizyczne stara się osiągnąć zadowalającą masę mięśniową. Młodzież 

coraz częściej sięga po środki powodujące szybki przyrost mięśni oraz ciężaru ciała. Konieczne staje 

się dostarczenie rodzicom wiedzy na ten temat oraz wspólne wypracowanie sposobów reagowania 

na zagrożenie. W profilaktyce domowej szczególny nacisk należy położyć na zdrowy styl życia jako 

wartość. 

Ćwiczenie I. "Co wiem o sterydach i anabolikach?" - "burza mózgów"  

Podsumowanie: Uzupełnienie wiedzy przez prowadzącego.  

Ćwiczenie 2. "Bilans zysków i strat" 



Prosimy rodziców, aby wczuli się w rolę dziecka i sporządzili bilans szkód oraz korzyści dotyczący 

używania sterydów (jest ważne, aby "patrzyli" oczami dzieci, a nie dorosłych). Wspólna lista na 

tablicy; w podsumowaniu - zestawienie z bilansem dorosłych. 

Ćwiczenie 3. "Strategie postępowania - pierwszy krok" 

Rodzice w parach lub małych grupach omawiają i opracowują sposób rozmowy z dzieckiem w sy-

tuacji: 

- pierwszego kontaktu ze sterydami,  

- eksperymentowania ze sterydami. 

Przedstawienie pomysłów na forum. Można zaproponować symulację rozmowy  

a) profilaktycznej, 

b) interwencyjnej. 

Podsumowanie: Ustalamy najskuteczniejszy sposób rozmowy w wyżej wymienionych przypadkach. 

Ćwiczenie 4. "Profilaktyka alternatywna" 

Instrukcja: Wyobraź sobie, że jesteś swoim dzieckiem. Odpowiedz:  

Lubię... 

Nie lubię...  

Chcę...  

Nie chcę... 

W małych grupach rodzice opracowują propozycje zdrowych sposobów spędzania wolnego czasu i 

rozwoju zainteresowań swoich dzieci (szczególnie w obszarze kultury fizycznej). Wspólna lista na 

tablicy. 

Ćwiczenie 5. Autorefleksja indywidualna 

- "Czy ja sam jako rodzic jestem wzorem dla mojego dziecka w zakresie alternatvwnych sposo-

bów spędzania wolnego czasu?" 

- "Co mogę i powinienem zmienić w moim stylu życia?" 

 

 

 

 

 

 



Propozycja spotkania Forum Rodziców poświęconego przemocy 

CO WARTO WIEDZIEĆ O PRZEMOCY W SZKOLE 

Odkrycie faktu, że twoje dziecko jest ofiarą przemocy ze strony kolegów w szkole jest zawsze 

bolesnym doświadczeniem. Możesz czuć w takiej sytuacji złość, smutek, bezradność, mieć 

poczucie winy. Nawet, jeśli trudno ci w to uwierzyć, nie odkładaj sprawy na później, nie myśl, że 

"jakoś to się rozwiąże", "może to nie jest aż tak poważne".  

Twoje dziecko cierpi i każdy dzień jest dla niego ważny. Musisz mu pomóc. Musisz wspierać je w 

tym trudnym momencie jego życia, aby nie straciło wiary w siebie i ciebie - rodzica.  

Co może spotkać twoje dziecko w szkole?   

Wśród dorosłych panuje powszechne przekonanie, że najczęściej spotykane i najbardziej dotkliwe 

jest bicie.  

Tymczasem w szkole pojawiają się różne formy przemocy dzieci wobec dzieci: 

Przemoc fizyczna:   

bicie, kopanie, popychanie, niszczenie rzeczy, plucie,  

zamykanie w pomieszczeniach 

Przemoc słowna:   

przezywanie, wyśmiewanie, poniżanie, grożenie, obgadywanie, szantażowanie 

 

Przemoc bez słów i kontaktu fizycznego: 

miny, wrogie gesty, izolowanie, manipulowanie związkami 

Jeśli dziecko powie ci, że jest wyśmiewane w klasie - nie bagatelizuj tego. 

Dla niego może to stanowić większy problem niż pojedyncza bójka. Wszystko zależy od 

wrażliwości dziecka oraz sposobu, w jaki zachowują się sprawcy. 

Przemoc mogą stosować uczniowie z tej samej klasy (w pojedynkę lub całą grupą) oraz uczniowie z 

innych klas. Dziewczynki także są sprawczyniami przemocy. 

Ich działania są bardziej zakamuflowane niż działania chłopców. Rzadziej używają przemocy 

fizycznej, częściej obgadują i manipulują związkami. 

Przemoc, która trwa dłuższy czas nazywa się znęcaniem. 

Jak możesz poznać, że twoje dziecko jest ofiarą przemocy?   

Większość dzieci nie informuje dorosłych (rodziców i nauczycieli), że doświadcza przemocy. Są 

różne powody takiego milczenia: lęk przed zemstą sprawców, brak wiary w pomoc i zmianę 

sytuacji, obawa, że nikt nie uwierzy, poczucie winy, wstyd itp. 

Musisz sam uważnie obserwować swoje dziecko. Poniższe sygnały pomogą ci rozpoznać, czy twoje 

dziecko nie stało się ofiarą krzywdzenia. 

Dzieci będące ofiarami zwykle:    

 mają sińce, zniszczone lub brudne ubranie, zniszczone przybory szkolne (np. plecak, piór-

nik, zeszyty), zapytane nie potrafią wyjaśnić co się stało;  

 wyglądają na nieszczęśliwe, gorzej śpią;  

 pogarszają się w nauce;  



 myślą o sobie, że są "gorsze" wycofują się z kontaktów z innymi;  

 stają się "zamknięte" w sobie;  

 stają się apatyczne lub agresywne, zmieniają się im nastroje;  

 mogą nie mieć żadnego bliskiego przyjaciela;  

 unikają szkoły np. rano skarżą się na bóle głowy, brzucha, tracą apetyt;  

 mówią np.: "nie lubię tej szkoły", "nienawidzę swojej klasy", "nie chcę tam chodzić", itp.;  

 spóźniają się do szkoły, trzymają się blisko nauczyciela;  

 wracają ze szkoły powoli, często dłuższą drogą;  

 kradną z domu pieniądze lub cenne przedmioty. 

Jak porozmawiać z dzieckiem?   

Jeśli obawiasz się, że twoje dziecko stało się ofiarą przemocy w szkole, przede wszystkim spróbuj z 

nim porozmawiać o tym wprost. 

Taka rozmowa pomoże ci ustalić jak groźna jest sytuacja i podjąć odpowiednie kroki. Dziecko 

może bać się mówić na ten temat, dlatego niezwykle ważna jest twoja delikatność. 

Gdy decydujesz się na rozmowę z dzieckiem postaraj się: 

 wysłuchać je uważnie (nie przerywaj, nie pospieszaj, sprawdzaj czy dobrze zrozumiałeś);  

 zebrać (zapisać) informacje dotyczące konkretnych zdarzeń;  

 zapewnić, że bardzo je kochasz, jesteś po jego stronie i nie pozwolisz na krzywdzenie;  

 zapewnić o swojej gotowości do pomocy;  

 nie wyśmiewać się z jego słabości;  

 pomóc mu uwierzyć w siebie, docenić każdy wysiłek ("próbowałeś się bronić", "odszedłeś z 

podniesioną głową, brawo", "zrobiłeś, co mogłeś");  

 pozwolić mu na płacz, uszanować jego lęk i bezradność ("wiem, że to przykre", "nie łatwo 

jest się bronić");  

 nie bagatelizować sprawy. 

Nie obwiniaj siebie i dziecka za zaistniałą sytuację. Nie pytaj siebie "dlaczego to moje dziecko 

spotkało", ale pomyśl "jak można to skończyć". 

Pamiętaj:  

Żadne dziecko nie jest winne temu, że stało się ofiarą przemocy.  

Każdy ma prawo być wrażliwym, słabszym, bezbronnym. 

Nikt nie ma prawa użyć w stosunku do niego przemocy. 

 

Jeśli z relacji dziecka wynika, że sytuacja nie jest zbyt trudna i dziecko ma szansę samo sobie 

z nią poradzić, twoja rola polega na:  

 wymyśleniu z dzieckiem sposobów przeciwstawienia się przemocy (co ma dziecko odpo-

wiedzieć, co zrobić, kogo poinformować w szkole itp.);  

 przećwiczeniu trudnych sytuacji (np. odegraniu scenek, w których dziecko ma odpowiedzieć 

coś sprawcom);  

 wsparciu dziecka (zapewnieniu go, że może sobie poradzić, że rodzic w nie wierzy, że nikt 

nie ma prawa go krzywdzić, można przypomnieć mu sytuacje, w których sobie dobrze pora-

dziło);  

 zapewnieniu o swojej gotowości do pomocy w razie, gdyby dziecko nie mogło sobie pora-

dzić. 



W wielu przypadkach dzieci ze szkoły podstawowej lub gimnazjum, nie są w stanie same 

przeciwstawić się powtarzającym się aktom przemocy. Wtedy niezbędna jest twoja interwencja.  

Jak interweniować w sprawie swojego dziecka?   

Jeśli rozpoczniesz działania w obronie swojego dziecka, musisz być konsekwentny i stanowczy aż 

do momentu rozwiązania problemu. Pamiętaj, że: 

"Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów 

władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i 

demoralizacją./.../" 
(Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r; Art.72.).  

 

Nie wolno ci używać przemocy wobec sprawców (czasem zdesperowani rodzice postępują w ten 

sposób), nie warto także być agresywnym wobec pracowników szkoły. 

Możesz podjąć następujące działania: 

 prowadź zapis wszystkich sytuacji przemocowych, o jakich opowiada ci dziecko;  

 zgłoś sprawę na policję, jeśli twoje dziecko zostało pobite lub okradzione;  

 spotkaj się z wychowawcą klasy, zrelacjonuj mu sytuację, zapytaj co w tej sytuacji nauczyciel 

zamierza zrobić, zadeklaruj swoją chęć współpracy;  

 notuj wszystkie ustalenia poczynione z wychowawcą oraz podejmowane przez niego działania;  

 kontaktuj się kilkakrotnie z wychowawcą lub wysyłaj do niego listy z zapytaniem, co zostało 

zrobione w sprawie twojego dziecka, jeśli z relacji dziecka wynika, że przemoc trwa nadal;  

 umów się na rozmowę z dyrektorem szkoły (jeśli wychowawca nie podjął skutecznych kro-

ków), przedstaw mu sytuację oraz brak efektów po ustaleniach z wychowawcą,  

zapytaj co w tej sytuacji dyrektor zamierza zrobić, zadeklaruj swoją chęć współpracy;  

Ponadto: 

 poszukaj pedagoga/psychologa (szkoła, poradnia, ośrodki) dla twojego dziecka, który pomoże 

mu poradzić sobie z sytuacją przemocy;  

 sprawdź czy są inni rodzice, którzy mają ten sam problem, spróbuj się z nimi porozumieć i dzia-

łać wspólnie na terenie szkoły. 

Materiały wspomagające dla nauczyciela: 

 co to jest przemoc i jakie są jej rodzaje  
 na czym polega rola ofiary przemocy  
 na czym polega rola sprawcy przemocy  
 jak pomóc dziecku-ofierze  
 co zrobić aby sprawca nie stosował przemocy  

Problem agresji i przemocy jest jednym z najtrudniejszych do rozwiązania w szkole. Jeśli ma miejsce 
wśród uczniów - wymaga natychmiastowych działań.  
Brak reakcji oznacza przyzwolenie.  
 
Żadna szkoła nie powinna być obojętna wobec przemocy! 
ZJAWISKO PRZEMOCY 



Kiedy mamy do czynienia z przemocą? 
Przemoc ma miejsce wówczas, gdy uczeń atakujący jest silniejszy fizycznie lub psychicznie. Cechą 
charakterystyczną jest zatem nierównowaga sił. Szczególnie bolesne dla uczniów jest zjawisko 
znęcania. Znęcanie ma miejsce wtedy, gdy jeden uczeń jest przez dłuższy czas narażony na ataki 
(bezpośrednie lub pośrednie) ze strony innego silniejszego kolegi lub grupy uczniów. Nie potrafi się 
im przeciwstawić.  
Przemoc rówieśnicza przybiera różne formy. 
Najogólniej można podzielić je na trzy grupy: 
przemoc fizyczna 

 bicie  

 popchnięcia  

 podcinanie  

 wymuszanie pieniędzy  

 zamykanie w pomieszczeniach  

 niszczenie własności  

 kopanie  
 plucie 

przemoc słowna 

 przezywanie  

 wyśmiewanie  

 grożenie  

 ośmieszanie  

 plotkowanie  

 namawianie się  

 szantażowanie  
 obrażanie 

przemoc bez użycia słów i kontaktu fizycznego 

 wrogie gesty  
 miny  
 izolowanie  
 manipulowanie związkami przyjaźni 

Warto pamiętać  
Przezywanie czy izolacja może być tak samo krzywdzące i bolesne dla ucznia jak atak fizyczny. Nie 
wolno lekceważyć tych form przemocy. Wszystko bowiem zależy od wrażliwości danego dziecka. 
 
PORTRET DZIECKA – OFIARY PRZEMOCY 
Niektóre dzieci stają się obiektem przemocy ze strony kolegów a inne nie. Czy mają w sobie coś 
szczególnego? Wbrew potocznym opiniom ofiarą przemocy nie zostaje dziecko ze względu na 
swoją tuszę, kolor włosów, okulary czy dobre stopnie. Takie dzieci mogą być narażone na ataki ze 
strony swoich kolegów częściej niż pozostałe, jeśli jednak umieją się temu aktywnie przeciwstawić, 
zaczepianie zwykle szybko ustaje. To raczej wewnętrzne cechy dziecka i sposób jego zachowania 
decydują o tym, że staje się ono obiektem długotrwałego prześladowania.  
 



W klasie możemy spotkać dwa typy dzieci-ofiar przemocy: 
ofiary pasywne i prowokujące. 
Cechy ofiary pasywnej: 

 jest wrażliwa i nieśmiała  
 ostrożna w kontaktach z innymi  
 ma trudności z zaistnieniem w grupie rówieśniczej  
 jest niepewna i lękowa  
 nie potrafi się bronić, atakowana - płacze, wycofuje się, ucieka  
 czuje się małowartościowa, nie potrafi właściwie ocenić swojej sytuacji  
 ma poczucie osamotnienia i opuszczenia  
 zwykle nie ma w klasie żadnego dobrego przyjaciela  
 ma negatywne nastawienie do stosowania przemocy  
 może być słabsza fizycznie (dotyczy to zwłaszcza chłopców)  
 często ma lepszy kontakt z dorosłymi niż z rówieśnikami  
 może mieć bliższe od przeciętnych kontakty z rodzicami, szczególnie z matką (ta bliskość 

często oznacza nadopiekuńczość) 

Cechy ofiary prowokującej: 
 ma problemy z koncentracją, skupieniem się  
 wyróżnia się niespokojnym zachowaniem, często nadaktywnością  
 wprowadza zamieszanie, niepokój  
 wytwarza wokół siebie atmosferę irytacji i napięcia  
 jej zmienne humory są przyczyną częstych konfliktów z kolegami  
 jej zachowanie może być odbierane przez większość klasy jako prowokujące i może powo-

dować negatywne reakcje ze strony innych.  

Pamiętajmy jednak o tym:  
Żadne dziecko nie jest winne temu, że stało się ofiarą przemocy.  
Każdy ma prawo być wrażliwym, słabym, bezbronnym.  
Nikt nie ma prawa użyć w stosunku do niego przemocy. 
Uczniowie będący ofiarami przemocy bardzo rzadko zwracają się po pomoc do dorosłych. 
Zazwyczaj boją się swoich prześladowców i cierpią w samotności. Nie wierzą, że ktoś może im 
pomóc. W tej sytuacji bardzo ważna jest obserwacja ze strony nauczycieli zachowań i postaw 
uczniów. 
Wskazówki pomocne w rozpoznaniu ofiary w klasie. 

Dzieci będące ofiarami zwykle:  

 są przezywane, wyśmiewane, zmuszane do posłuszeństwa  
 podczas kłótni, zaczepek czy bójek reagują często płaczem lub uciekają  
 często szukają swoich rzeczy, które są chowane lub niszczone  
 mają sińce, zniszczone lub brudne ubranie (zapytane nie potrafią wyjaśnić co się stało)  
 przerwy często spędzają same lub w pobliżu dorosłego  
 często są wybierani jako ostatni do pracy w grupach lub do drużyn na lekcjach W-F  
 wyglądają na nieszczęśliwe  
 mają trudności w mówieniu na forum całej klasy  
 pogarszają się w nauce  
 myślą same o sobie że są "gorsze" wycofują się z kontaktów z innymi  
 czują wstyd, że nie potrafią się bronić, załamują się  
 są izolowane, tracą zaufanie do otoczenia  



 mogą nie mieć żadnego bliskiego przyjaciela  
 unikają szkoły, rano skarżą się na bóle głowy, brzucha, tracą apetyt  
 spóźniają się do szkoły,  
 wracają ze szkoły powoli, często dłuższą drogą. 

Doświadczenie bycia ofiarą może mieć istotny wpływ na przyszłe życie dzieci. Dlatego tak ważne 
jest, aby wychowawcy pomagali im pozbyć się tej obciążającej roli. 
 
PORTRET DZIECKA – SPRAWCY PRZEMOCY 
W klasie możemy spotkać dwa typy sprawców przemocy: sprawcy aktywni i pasywni. 
Cechy sprawcy aktywnego: 

 agresja przejawiana wobec kolegów, także i dorosłych  
 zafascynowanie przemocą i jej narzędziami  
 akceptacja przemocy  
 impulsywność  
 potrzeba dominacji  
 niski poziom empatii wobec ofiar  
 średnie lub nieco wyższe niż przeciętne poczucie własnej wartości  
 niski lub przeciętny poziom strachu i niepewności  
 uznanie dla siły fizycznej  
 większa od innych (zwłaszcza zaś od swoich ofiar) siła i sprawność fizyczna  
 przeciętna popularność w klasie (może stopniowo spadać)  
 często otoczony "świtą" (2-3 osoby)  

Cechy sprawcy pasywnego: 

 nie inicjuje, przyłącza się do stosowania przemocy  
 niezbyt pewny siebie, w grupie czuje się lepiej.  

Wskazówki pomocne w rozpoznawaniu sprawcy w swojej klasie. 
Dzieci - sprawcy przemocy zwykle:  

 dokuczają, ale głównie kierują to do słabszych, bezbronnych kolegów  
 lubią dominować i podporządkowywać sobie innych  
 są sprawni i zręczni  
 łatwo się denerwują i wybuchają  
 nie potrafią radzić sobie z trudnościami  
 mają trudność z przestrzeganiem ogólnie przyjętych zasad  
 często są nastawieni na "nie"  
 mają zwykle małe lub żadne poczucie winy  
 wobec ofiary brak im zrozumienia, współczucia czy sympatii  
 łatwo się kontaktują z otoczeniem  
 umieją sprytnie wybrnąć z sytuacji np. oskarżenia  
 potrafią udawać  
 czerpią korzyści materialne i psychiczne ze swojej przemocy (ofiary dostarczają im np. pie-

niędzy)  
 wobec dorosłych mogą być agresywni lub ugrzecznieni.  

Często nauczyciele postrzegają uczniów-sprawców przemocy jako "złe, zdemoralizowane 



jednostki", które należy szybko ukarać. Takie podejście nie sprzyja rozwiązaniu problemu, nie 
pomaga tym uczniom. Dzieci nie są "złe", jedynie "źle" się zachowują. Tak są wychowywane, takie 
normy i wzorce wynoszą ze swojego środowiska lub mają poważne problemy osobiste. 
Przyczyny stosowania przemocy przez dzieci 
Nie ma jednej konkretnej przyczyny decydującej o tym, że dziecko stosuje przemoc wobec swoich 
szkolnych kolegów. Ma na to wpływ zespół różnych czynników. Kilka z nich warto wymienić:  

 brak ciepła, zaangażowania, zainteresowania sprawami dziecka;  
 pobłażliwość i przyzwolenie na agresywne zachowania dziecka wobec innych osób tzw. 

permisywizm wychowawczy;  
 brak jasno wyznaczonych granic w postaci zasad i norm zachowania - jak dziecku wolno po-

stępować a jak nie, co jest dobre, akceptowane przez rodziców, wychowawców, co złe;  
 stosowanie agresji i przemocy w kontaktach między dorosłymi i w stosunku do samego 

dziecka lub wychowanie w duchu "dziecko nie ma głosu";  
 rozwiązywanie konfliktów i napięć domowych i klasowych metodami "siłowymi";  
 podwójne wzorce zachowań u dorosłych (co innego dziecku mówimy, co innego robimy, np. 

tezę "nie wolno bić słabszych" wzmacniamy mocnym szarpnięciem, chcąc nauczyć je sza-
cunku - ośmieszamy je na forum klasy);  

 przebywanie w grupie, w której lider (pozytywny dla dzieci) stosuje przemoc odnosząc przy 
tym korzyści, nie tracąc swej popularności a jego zachowania nie spotykają się z negatyw-
nymi konsekwencjami ze strony dorosłych;  

 oglądanie programów z aktami przemocy, które nie pokazują cierpienia, krzywdy ofiary ale 
sprawcę jako atrakcyjną postać godną naśladowania.  

Pamiętajmy 
 
Doświadczenie bycia sprawcą przemocy wpływa na przyszłe życie dziecka. Ma ono kłopoty z 
przestrzeganiem norm i wartości społecznych, wchodzi w konflikt z prawem o wiele częściej niż 
pozostali. Uczniowie-sprawcy potrzebują pomocy w zmianie swojego zachowania. Nauczyciele 
maja szansę zastąpić nieakceptowane społecznie zachowania - zachowaniami konstruktywnymi. 
JAK POMÓC DZIECKU – OFIERZE PRZEMOCY 
Od czego zacząć? 
Pomoc dziecku-ofierze polega przede wszystkim na zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa w 
szkole - czyli przerwaniu wszelkich aktów przemocy, jakie wobec niego stosowano. Nauczyciel 
powinien porozmawiać z uczniem o istniejącej sytuacji oraz zapewnić go, że zrobi wszystko, aby 
przemoc więcej się nie powtórzyła. Dziecko może współpracować z nauczycielem; opowiedzieć o 
konkretnych wydarzeniach, wskazać sprawców, ale ma także prawo do milczenia, pozostania z 
boku, nie angażowania się. To na dorosłych spoczywa obowiązek rozwiązania tego problemu. 
Nauczyciel powinien informować dziecko na bieżąco, jakie kroki wobec sprawców podejmie, co już 
zrobił i jakie są tego efekty. W wielu przypadkach na rozmowy należy zapraszać rodziców i 
wspólnymi siłami rozwiązywać problem. 
Po podjęciu tego typu działań, nauczyciel może dodatkowo wspierać dziecko na kilka sposobów: 
okazywanie zainteresowania uczniowi - Nauczyciel może rozmawiać z dzieckiem na temat jego 
sytuacji w klasie. Uczniowie, którzy są dręczeni przez innych często nie mają z kim podzielić się 
swoim smutkiem, strachem, rozżaleniem. Samo wysłuchanie ich historii pomaga im częściowo 
pozbyć się napięcia. Nauczyciel może okazać zrozumienie dla uczuć ucznia i opowiedzieć o 
podjętych krokach zaradczych. 
pozytywne wzmacnianie ucznia i dodawanie mu odwagi - Nauczyciel może pokazać dziecku jego 
mocne strony i podać przykłady różnych sukcesów. Uczniowie-ofiary przemocy posiadają zwykle 



zaniżone poczucie własnej wartości i nie doceniają siebie. Umiejętne i systematyczne 
dowartościowywanie może wspomóc budowanie wiary w siebie i dostarczać nowej energii do 
stawiania czoła problemom. 
uczenie umiejętności reagowania w sytuacjach znęcania się, które przytrafiają się uczniowi - 
Nauczyciel może dawać uczniowi wskazówki dotyczące reagowania na zaczepki innych uczniów. 
Czasami ofiara nie uświadamia sobie, że mówi cichym głosem. Nie wie, co może odpowiedzieć na 
żarty skierowane pod jej adresem. Nauczyciel pokazuje różne możliwości zachowania w takiej 
sytuacji, wykorzystując scenki, może je również przećwiczyć z dzieckiem. 
pokazywanie zachowań prowokujących - W przypadku ofiary prowokującej, pomoc wychowawcy 
polega dodatkowo na uświadomieniu jej własnej roli w wyzwalaniu agresji innych uczniów. 
Nauczyciel może wskazać dziecku konkretne zachowania prowokujące innych do używania 
przemocy. I wspólnie z nim pomyśleć, w jaki sposób można je powstrzymywać. 
Czego warto unikać podczas rozmów z dzieckiem-ofiarą: 
przypisywania dziecku winy za zaistniałą sytuację - nauczyciel widząc słabość ucznia, może mieć 
tendencję do przypisywania mu winy. Wypowiedzi typu: "Dlaczego nie masz koleżanek?", "Nie 
mogłaś powiedzieć im, żeby cię zostawili w spokoju", "Może to twój problem i powinnaś iść do 
psychologa" przyczyniają się dodatkowo do pogłębienia smutku i obniżenia poczucia własnej 
wartości ucznia. Wszystkie te dzieci chciałyby umieć nawiązywać przyjaźnie i bronić się, ale będąc 
w roli ofiary nie potrafią tego. 
bagatelizowania problemu dziecka - z punktu widzenia dorosłych, wiele nieprzyjemnych sytuacji, 
które przydarzają się ofierze wydaje się prostych do rozwiązania. Trudno zrozumieć, że dziecko ma 
z czymś takim problem i stąd pojawiające się wypowiedzi nauczycieli: "Nie przesadzaj", "Robisz z 
tego tragedię", "No, nie przejmuj się tym tak, nos do góry, będzie lepiej". Takie zdania powodują, że 
dziecko prawdopodobnie więcej nie przyjdzie porozmawiać ze swoim wychowawcą, ani nie opowie 
mu o nowych faktach. 
dawania "dobrych" rad - jeśli dorosły nie jest w stanie pomóc uczniowi, nie poznał wystarczająco 
dobrze całej sytuacji, nie powinien udzielać dziecku szybkich, powierzchownych rad typu: "Jak będą 
chcieli od ciebie pieniądze, to powiedz im, że im nie dasz", "Musisz się zaprzyjaźnić z jakąś 
koleżanką z klasy i z nią wracać do domu", "Po prostu nie zwracaj uwagi na ich zaczepki". Takie 
wypowiedzi dają do zrozumienia dziecku, że zdane jest na własne siły i nie ma co liczyć na pomoc. 
Pamiętaj  
 
W wielu przypadkach dzieci-ofiary są niechętne jakimkolwiek rozmowom o swojej sytuacji. Powody 
takiego zachowania są różne: lęk przed zemstą sprawców, nieśmiałość, zbyt trudny temat, małe 
zaufanie do nauczyciela, złe doświadczenia itp. W żadnym wypadku nie należy zmuszać dziecka do 
mówienia, trzeba uzbroić się w cierpliwość i delikatnie próbować różnych sposobów porozumienia 
się z uczniem. 
JAK POMÓC DZIECKU – SPRAWCY PRZEMOCY 
Uczniowie-sprawcy muszą zrozumieć podstawową zasadę: w szkole nie ma miejsca na przemoc i 
nie będzie ona tolerowana pod żadną postacią przez dorosłych. 
Wszyscy nauczyciele powinni natychmiast i w podobny sposób reagować na wszelkie obserwowane 
przejawy przemocy: zwracać uczniom uwagę, wyrażać swój sprzeciw, powoływać się na 
obowiązujące w szkole normy, stosować konsekwencje lub kary, jeśli jest to konieczne.  
 
Jeśli pojedyncze uwagi nauczycieli nie odnoszą skutku, a uczeń dalej zachowuje się agresywnie, 
używa przemocy, należy wobec niego uruchomić pewne procedury. 
Zasady postępowania wobec sprawców: 
cykl rozmów Należy podjąć cykliczne rozmowy ze sprawcą, których celem jest doprowadzenie do 
przerwania stosowania przez ucznia przemocy (respektowania obowiązujących w szkole norm) i 



wypracowanie konstruktywnego rozwiązania problemu. Rozmowy powinny kończyć się spisaniem z 
uczniem umowy zawierającej zobowiązanie ucznia do nie stosowania konkretnych agresywnych 
zachowań wobec poszkodowanego kolegi. Aby umowa przyniosła efekt, powinna być 
sformułowana bardzo precyzyjnie i zawierać informację o konsekwencjach jej nie dotrzymania. 
Rozmowy powinny trwać aż do momentu całkowitego wygaśnięcia negatywnego zachowania 
ucznia. 
indywidualna odpowiedzialność Sprawca powinien samodzielnie odpowiadać za swoje czyny i 
ponosić negatywne konsekwencje swojego zachowania, dlatego z każdym sprawcą należy 
prowadzić oddzielne rozmowy. 
hierarchia rozmów Należy stworzyć hierarchię rozmów. Najpierw wychowawca rozmawia z 
uczniem, gdy to nie skutkuje, zaprasza innego nauczyciela. Na kolejnym etapie włączony jest do 
rozmów pedagog, później rodzice, dyrekcja, ewentualnie policja itd. W ten sposób stopniuje się 
napięcie i daje uczniowi szansę oraz czas na poprawę. 
monitorowanie zachowania ucznia W trakcie trwania całej interwencji należy uważnie 
obserwować zachowanie ucznia. Najlepiej, aby inni nauczyciele uczący w danej klasie byli włączeni 
do działań, zwracali uwagę na zachowania ucznia. Unikniemy w ten sposób prób manipulacji ze 
strony sprawcy. Jeśli stosujemy tę zasadę, musimy powiadomić o tym samego ucznia. 
nagradzanie i karanie Przez cały czas nauczyciele powinni nagradzać pozytywne zachowania 
sprawcy (zauważać, doceniać, chwalić), a negatywne karać. 
hierarchia konsekwencji Konsekwencje/kary za nieprzestrzeganie norm powinny mieć także swoją 
hierarchię (od mniej do bardziej dotkliwych) a także być dostosowane do konkretnego ucznia. 
Uczeń powinien być zawsze poinformowany co go czeka, jeśli znów użyje przemocy.  
 
W pracy ze sprawcą najważniejsze jest, aby nauczyciel pomógł dziecku zastąpić dotychczasowe 
zachowania przemocowe - zachowaniami pozytywnymi. Bez tego przemoc ze szkoły nie zniknie. 
Taka praca wymaga czasu, zaangażowania, często pracy zespołu nauczycieli oraz pewnej wiedzy 
psychologicznej i pomysłowości. 
Nauczyciel powinien rozpocząć ją od dokładnego zdiagnozowania przyczyn stosowania przemocy 
przez danego ucznia i dostosować do niej różne działania wychowawcze np.:  

  dowartościowywać słownie pozytywne zachowania ucznia,  
  tworzyć specjalne sytuacje i organizować zajęcia edukacyjne, które pomogą mu nauczyć 

się zaspokajania swoich własnych potrzeb w pozytywny sposób (np. potrzeby dominacji),  
  pomagać w rozwijaniu talentów i wykorzystywaniu mocnych stron dla dobra innych.  

Nauczyciel powinien starać się także pomóc uczniowi w rozwiązaniu jego osobistych problemów 
poprzez:  

  ułatwienie kontaktu z psychologiem, terapeutą,  
  znalezienie grupy socjoterapeutycznej / edukacyjnej / terapeutycznej. 

 
Zakończenie 
Przemoc rówieśnicza stała się w wielu szkołach poważnym problemem wymagającym skutecznego 
przeciwdziałania. Sporadyczne akcje lub nieskoordynowane działania pojedynczych osób już nie 
wystarczą w jego rozwiązaniu.  
Co jest zatem niezbędne?  
Niezbędne jest aby każda szkoła posiadała własny, skuteczny system przeciwdziałania przemocy. 
System, który pozwoli podejść do problemu w sposób całościowy. Dzięki niemu szkoła będzie 
mogła skutecznie promować wśród uczniów postawy antyprzemocowe, wspierać rodziców w 
rozwiązywaniu problemów wychowawczych, chronić najsłabszych uczniów, a nauczyciele będą 
stanowić zwarty zespół posługujący się "tym samym językiem" i metodami działania.  



Propozycje ćwiczeń na spotkaniach Forum Rodziców, w których 
wezmą udział również uczniowie 
 
Ćwiczenie 1. Emocje pozytywne i negatywne  
 

W nowych sytuacjach, które doświadczamy w życiu towarzyszą nam niekiedy silne emocje 
pozytywne lub negatywne. Emocje pozytywne sprzyjają tworzeniu dobrych relacji w grupie, w 
klasie, w przyszłej pracy zawodowej, emocje negatywne utrudniają kontakt z innymi ludźmi.  

Opis ćwiczenia 
1. Prosimy, aby uczniowie napisali nazwy różnych uczuć, które towarzyszą im w nowych sytuacjach (np. 

rozpoczęcie nauki w nowej szkole, odpowiedź, udział w konkursie) 
2. Przy uczuciach stawiamy znak lub „-”jest to znak subiektywnie odbierana wartość danego uczucia.  
3. Uczniowie liczą odpowiednio ilość „+” i „-” i zapisują na karteczkach 
4. Zbieramy karteczki i segregujemy na te, w których jest więcej „+” lub więcej „-” 
5. Proponujemy dyskusję, dlaczego niektórzy (bez wymieniania) uzyskali więcej „-”, lub „+” jak po-

strzegają siebie i otoczenie. 

W podsumowaniu warto podkreślić wpływ człowieka na jakość jego życia i kontaktów z innymi. 
Świadome pielęgnowanie odczuć (emocji) pozytywnych i praca nad radzeniem sobie z myślami 
negatywnymi są ważnym elementem własnego wizerunku i sprzyja kształtowaniu dobrych relacji. 

 

Ćwiczenie 2. Związane z emocjami  
 
Może być przeprowadzone w formie sesji plakatowej w grupach 

Prosimy o odpowiedź na pytanie: Co zazwyczaj robię, aby mieć dobre relacje z ludźmi. 
Na środku arkusza wpisujemy DOBRE RELACJE Z LUDŹMI, a wokół przemyślenia. 
Podsumowanie: 

Pytania – które z umiejętności uważają za najważniejsze, za niezbędne do budowania 
pozytywnych relacji z innymi. Pokazujemy foliogram Pozytywne relacje z ludźmi. 
 

Ćwiczenie 3. Analiza słabych i mocnych stron. 
Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby wpływa na budowanie pozytywnych 

relacji z innymi. Sprzyja temu świadomość mocnych stron. 
Każdy wykonuje indywidualnie. Kartkę dzieli na 4 części 1-mocne strony 2-słabe strony 
Następnie pracujemy w parach. Druga osoba wzmacnia mocne strony, a słabe próbuje 

zastępować mniej „ostrymi” np. „nie potrafię szybko podejmować decyzje – na jesteś ostrożny” 
Podsumowanie dyskusja – Co czuliście jak pisaliście o swoich mocnych stronach?, jakie 

uczucia  towarzyszyły wam przy słuchaniu pozytywnych informacji o sobie? 

 
Ćwiczenie 4 - Zamiennie  
Dokończyć zdanie  

1. Potrafię dobrze ………….. 
2. Jestem mistrzem w …………… 
3. Wiem, że jestem dobry w …………….. 
4. Mogę być lepszy w ………….. 
5. Muszę popracować nad……………. 
6. Chciałbym być lepszy w ……. 

W podsumowaniu stawiamy pytania jak w ćwiczeniu 3 
(Propozycja ćwiczeń dla klasy I. z bloku (ćwiczenia zaczerpnięto z materiałów przygotowanych przez 



Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości” na warsztaty „Być przedsiębiorczym na rynku pracy”) 

Ćwiczenie 5 „Teraz powiedz mi, kim jestem” 
(Źródło: "Warsztat pracy europejskiego doradcy zawodowego") 
Cele: 

 poznanie uczestników;  

 przełamanie lodów;  

 rozwijanie wyobraźni i empatii.  
Czas: 40 min. 
Pomoce: niepotrzebne  
Przebieg: 

Uczestnicy łączą się w pary Każda z osób przedstawia bez słów 6 przedmiotów, które wyjęła 
z torby, kieszeni bądź znalazła na sali. Przedmioty te powinny w jakiś sposób charakteryzować 
osobę prezentującą. Zadaniem drugiej osoby jest przedstawienie partnera pozostałym uczestnikom, 
korzystając z zaprezentowanych przez niego przedmiotów - zgadując, dlaczego właśnie te, a nie 
inne przedmioty zostały wybrane. Osoba, której dotyczy prezentacja, może, ale nie musi, 
skorygować pomysły partnera. 
Innym wariantem ćwiczenia może być prezentacja w parach.  
Podsumowanie:  
Poszczególni członkowie grupy wymieniają swoje spostrzeżenia i wrażenia. 
Prowadzący zadaje pytania: 

Czy łatwo słuchać informacji o sobie?  
Czy łatwo snuć domysły na temat innych osób? 

 

Ćwiczenie 6 „Drzewo (podobieństwa i różnice)”  
(Źródło: "Paszkowska-Rogacz", 2001) 
Cele: 

 integracja grupy;  

 szukanie podobieństw;  

 świadomość własnej indywidualności z jednej strony;  

 świadomość przynależności do grupy z drugiej strony.  
Czas: 30 min. 
Pomoce: kartki papieru formatu A4  
Przebieg: 
1. Grupy (po 5-6 osób) rysują na kartonie drzewo, z wyraźnym podziałem na pień i gałęzie. 
Zadaniem każdej grupy jest ustalenie, jakie cechy, właściwości, zainteresowania, zdolności, cele, 
wartości łączą jej uczestników, a jakie ich różnią. Podobieństwa grupa umieszcza na pniu, a 
indywidualne różnice to poszczególne gałęzie drzewa. 
2. Na koniec grupy prezentują swoje prace.  
(Źródło: Anna Paszkowska "Warsztat pracy europejskiego doradcy zawodowego" - KOWEZiU, 
Warszawa 1999) 
 

Ćwiczenie 7 „Dziennikarz” 

(Źródło: "Warsztat pracy europejskiego doradcy zawodowego")  
Cele: 

 integracja grupy;  

 rozwój komunikowania się uczestników zajęć  

 zainicjowanie myślenia o przyszłości.  
Czas: 45 min. 



Pomoce: niepotrzebne  
Przebieg: 
Uczniowie otrzymują od prowadzącego zadanie przeniesienia się myślami w przyszłość. 
Wyobraźcie sobie, że jest rok 2010 - spróbujcie zobaczyć siebie w tym właśnie roku.  
Przydatne mogą być pytania:  

 jakie mam wykształcenie?  

 gdzie pracuję?  

 na czy polega moja praca?  

 gdzie mieszkam?  
Uczniowie mają kilka minut na przeniesienie się myślami w przyszłość i wyobrażenie sobie 

własnej osoby za kilka lat. Dobierają się następnie w pary (dowolny sposób dobierania się). W 
parach przeprowadzają mini-wywiady na temat partnera. Prowadzący podaje instrukcję: 
Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście dziennikarzami. Waszym zadaniem jest poznanie rozmówcy, 
takim jakim on jest w 2010 roku. W parach uzgodnijcie, kto pierwszy odgrywa rolę dziennikarza, a 
kto rozmówcy. Po pięciu minutach, które wam zasygnalizuję, zamieniacie się rolami. Następnie 
odbędzie się prezentacja zaczynająca się od stów: „Poznałem dzisiaj ciekawego człowieka.. . " 
Po upływie 10 minut relację z wywiadu rozpoczynają ochotnicy, a jeśli ich nie ma, to prowadzący 
proponuje pierwszą parę (a ona z kolei wybiera kierunek dalszej prezentacji). Każdy z dziennikarzy 
przedstawia swojego rozmówcę. 
Prowadzący zamyka ćwiczenie komentarzem: 
A zatem możemy powiedzieć, że w 2010 roku będzie wielu interesujących ludzi, którzy warci są 
bliższego poznania  
 

Ćwiczenie 8: „Jestem... i lubię...” 
(Źródło: "Warsztat pracy europejskiego doradcy zawodowego")  
Cele: 

 wzajemne poznanie;  

 integracja uczestników treningu;  

 przełamanie lodów.  
Czas: 20 min. 
Pomoce: niepotrzebne  
Przebieg: 

Grupa siada w kręgu. Osoba rozpoczynająca przedstawia się swoim imieniem, po czym 
wyłącznie za pomocą gestów pokazuje, co lubi robić. ( Jestem... i lubię...) Zadaniem następnej 
osoby jest powtórzenie imienia i gestu poprzednika, potem przedstawia siebie w analogiczny 
sposób.  
 

Ćwiczenie 9: „Lądowanie na Księżycu”  
(źródło: wzorowane na "Moon Explorer Problem", Kroechnert,1991) 
Cele:  
uświadomienie uczniom znaczenia wiedzy i kompetencji w dokonywaniu wszelkich wyborów;  
zabawa.  
Czas: 45 min. 
Pomoce: ZAŁĄCZNIK1 
Przebieg:  

1. Prowadzący czyta następującą instrukcję: 
Wasz statek kosmiczny rozbił się na Księżycu. Mieliście się tam połączyć z 

macierzystym statkiem bazą, znajdującym się w tej chwili 300km od Was, po oświetlonej 
stronie Księżyca, a można się tam dostać przez pasmo gór. Przeżycie w wyprawy kosmicznej 



zależy od tego, czy dotrzecie do oddalonego o 300km statku bazy. Waszym zadaniem jest 
uszeregować zaproponowane przedmioty według stopnia ich przydatności do zachowania 
życia. Cyfrą 1 oznaczcie przedmiot najniezbędniejszy, 2 następny, aż do 14, która oznaczy 
najbardziej przydatny przedmiot.  

2. Uczestnicy korzystając z "załącznika", pracują samodzielnie  
3. Prowadzący zaprasza kilku ochotników do podzielenia się swoją listą z resztą grupy. Prosi o 

uzasadnienie wyborów i o nieocenianie kolegów. Po krótkiej dyskusji czyta właściwą listę 
przedmiotów wyselekcjonowanych przez eksperta.  

4. Prowadzący prosi uczniów, żeby teraz zastanowili się, czy udałoby im się przetrwać w wa-
runkach panujących na Księżycu.  

5. Prowadzący pyta, jak uczestnicy zaplanowaliby swoje życie w najbliższym czasie, gdyby mie-
li 90% pewności, że podobna sytuacja zdarzy im się w ciągu najbliższych pięciu lat.  

6. Prowadzący zwraca szczególną uwagę na odpowiedzi wskazujące na konieczność wzboga-
cania własnej wiedzy i umiejętności np.:  

 dowiem się więcej o Księżycu; 

 pójdę do szkoły przetrwania; 

 będę trenował, żeby uzyskać sprawność fizyczną. 
Prowadzący porównuje uzyskanie dobrej pracy do wykonania zadania na Księżycu. By dojść 

tam bezpiecznie, należało posiąść odpowiednią wiedzę, nauczyć się przewidywać, planować i 
podejmować właściwe decyzje.  



Lista ułożona przez eksperta 

Przedmioty 
Prawidłowa 

kolejność 
Uzasadnienie specjalistów 

1. Pudełko zapałek 14 
Na Księżycu brak tlenu - warunek 
spalania; całkowicie bezużyteczne 

2. Puszka z koncentratem żywności 4 
Wydajny środek zaopatrzenia się 
w potrzebną energię 

3. 20 metrów nylonowego sznura 6 
Rzecz przydatna podczas 
pokonywania skał oraz do 
transportu rannych 

4. Jedwabny parasol spadochronu 8 
Ochrona przed promieniami 
słonecznymi 

5. Przenośny teleskop na baterie 12 Zbędny poza stroną oświetloną 

6. Skrzynka mleka w proszku 11 
Bardzo objętościowy substytut 
koncentratu spożywczego 

7. Dwie butle z tlenem, każda o 
wadze 50 kilogramów 

1 
Najniezbędniejsze, warunkują 
utrzymanie się przy życiu 

8. Mapa nieba widzianego z Księżyca 3 Podstawowy przyrząd nawigacyjny 

9. Samoczynnie nadmuchująca się 
tratwa ratunkowa 

9 
Butlę z CO2, w jaką jest 
zaopatrzona, można wykorzystać 
jako napęd 

10. Kompas 13 
Pole magnetyczne na Księżycu nie 
jest spolaryzowane 

11. 25 litrów wody 2 
Uzupełnienie znacznej straty 
wilgotności ciała po oświetlonej 
stronie Księżyca 

12. Rakiety sygnałowe 10 
Gdy pojazd będzie w zasięgu 
wzroku, sygnały będą zbędne 

13. Zestaw pierwszej pomocy 7 

Igły do wstrzykiwania witamin, 
leków itd. mogą się przydać do 
specjalnych w kombinezonach 
kosmicznych 

14. Nadajnik i odbiornik UKF zasilany 
energią słoneczną 

5 
Zakres UKF umożliwia łączność z 
pojazdem macierzystym tylko na 
niewielką odległość 



Załącznik1 Lista przedmiotów (źródło: wzorowane na "Moon Explorer Problem", 
Kroechnert,1991) 

Przedmioty Ocena przydatności 

1. Pudełko z zapałek  

2. Puszka z koncentratem żywności  

3. 20 metrów nylonowego sznura  

4. Jedwaby parasol spadochronu  

5. Przenośny teleskop na baterie słoneczne  

6. Skrzynka mleka w proszku  

7. Dwie butle z tlenem, każda o wadze 50 kilogramów  

8. Mapa nieba widzianego z księżyca  

9. Samoczynnie nadmuchująca się tratwa ratunkowa  

10. Kompas  

11. 25 litrów wody  

12. Rakiety sygnałowe  

13. Zestaw pierwszej pomocy  

14. Nadajnik i odbiornik UKF zasilany energią 
słoneczną 

 

 

Ćwiczenie 10: „Moje dobre strony”  
(Źródło: Plata, 1998) 
Cele:  

 przedstawienie kolegom własnego spojrzenia na siebie;  

 otrzymania od nich informacji zwrotnej na własny temat;  

 rozwinięcie i wzmocnienie spostrzegania własnych atutów;  

 uświadomienie uczniom istnienia uniwersalnych umiejętności, które rozwinięte w warun-
kach szkolnych, domowych i towarzyskich mogą znaleźć zastosowanie w pracy zawodowej.  

Czas: 25 min.  
Pomoce: czyste kartki papieru - po jednej dla każdego ucznia, Załącznik A  
Przebieg:  

1. Uczestnicy siedzą w kręgu. Prowadzący wyjaśnia cel ćwiczenia. Podkreśla, że znajomość 
siebie odgrywa ogromną rolę w wyborze właściwej drogi życiowej. Wspomina o istniejącej 
wśród ludzi tendencji do skupiania się na własnych wadach z pominięciem zalet i mocnych 
stron. Taka skłonność często utrudnia lub wręcz uniemożliwia właściwe zaprezentowanie się 
pracodawcy Części swoich zalet jesteśmy świadomi, natomiast z niektórych nie zdajemy so-
bie sprawy, choć są one widoczne dla naszego otoczenia. Warto spróbować skupić się na 
kilku pozytywnych cechach. Prowadzący podkreśla, że owe mocne strony mogą dotyczyć 
cech i umiejętności bardzo podstawowych i pozornie banalnych, na przykład gotowania do-
brej zupy pomidorowej albo cierpliwości w kontakcie z młodszym rodzeństwem. Zachęca 
uczniów, żeby starali się być w miarę konkretni, unikając uogólnień typu -"Jestem w porząd-
ku wobec ludzi".  



2. Każdy z uczniów otrzymuje czystą kartkę, na której wypisuje w kolumnie trzy swoje mocne 
strony, po czym zagina kartkę, tak żeby słowa stały się niewidoczne.  

3. Wszyscy uczestnicy wstają i po kolei podchodzą do wybranych przez siebie trzech kolegów, 
prosząc ich o wpisanie na kartkę jednej pozytywnej opinii na własny temat. Po każdej wpi-
sanej opinii zaginają kartkę tak, żeby następna osoba nie sugerowała się poprzednim zapi-
sem. Każdy uczeń otrzymuje w efekcie listę sześciu pozytywnych informacji na własny temat 
(trzy wpisane przez siebie i trzy przez kolegów). Niektóre z nich mogą się oczywiście powta-
rzać, co oznacza, że są ważniejsze lub bardziej widoczne.  

4. Uczestnicy czasem zgłaszają trudność w wyszukaniu u siebie "aż" trzech cech pozytywnych. 
Warto ich jednak zachęcić do tego ćwiczenia.  

5. Uczestnicy powtórnie siadają w kręgu. Prowadzący prosi chętne osoby o odczytanie swojej 
listy, zaznaczając jednocześnie, żeby wybrały po jednej zalecie, która mogłaby im w przy-
szłości przydać się w pracy W razie trudności ze znalezieniem takiego odniesienia prowa-
dzący prosi grupę o pomoc.  

6. Prowadzący prosi uczniów o skorzystanie z Załącznika A, czyli listy przymiotników opisują-
cych ludzi w sposób pozytywny, informując, że pozwoli ona na głębszą analizę własnych 
cech. Każdy czyta listę i zakreśla te przymiotniki, które najlepiej go opisują. Następnie 
ochotnicy czytają wybrane przez siebie przymiotniki. Zwykle okazuje się, że można teraz 
odkryć w sobie o wiele więcej cech niż na początku ćwiczenia.  



Załącznik A 

 ambitny   logiczny   przewidujący   troskliwy  

 atrakcyjny   lojalny   przyjazny   twórczy  

 bezpośredni   lubiany   racjonalny   uczynny  

 błyskotliwy   łagodny   refleksyjny   uprzejmy  

 bystry   mądry   rozsądny   utalentowany  

 ciekawy   miły   rozumny   wesoły  

 ciepły   mocny   rzeczowy   wielkoduszny  

 cierpliwy   naturalny   rzetelny   wierny  

 czuły   niezależny   serdeczny   wrażliwy  

 dobry   nowoczesny   silny   wspaniały  

 dociekliwy   obowiązkowy   solidny   wykształcony  

 dojrzały   odpowiedzialny   spokojny   wyspecjalizowany  

 dokładny   odważny   spostrzegawczy   wytrwały  

 doświadczony   ofiarny   sprawny   zapobiegliwy  

 dowcipny   opanowany   stanowczy   zaradny  

 dyskretny   operatywny   staranny   zdecydowany  

 dzielny   opiekuńczy   sumienny   zdolny  

 ekspansywny   pogodny   sympatyczny   zdyscyplinowany  

 energiczny   pomysłowy   szczery   zgodny  

 hojny   praktyczny   szlachetny   zorganizowany  

 inteligentny   produktywny   śmiały   zrównoważony  

 konsekwentny   profesjonalny   taktowny   życzliwy  

 kompetentny   prostoliniowy   tolerancyjny   

 komunikatywny   przedsiębiorczy   towarzyski   

 



Ćwiczenie 11: „Wartości cenione w pracy zawodowej”  
(źródło: Warsztat Pracy Europejskiego Doradcy zawodowego - KOWEZiU, W-wa 2002r.) 
Cel:  

 uświadomienie sobie przez uczniów wartości cenionych w pracy zawodowej i właściwości 
satysfakcjonującej pracy.  

Czas: 30 min. 
Pomoce: ZAŁĄCZNIK  
Przebieg:  
Prowadzący, nawiązując do poprzednich ćwiczeń, wskazuje uczniom jak ważna dla wyboru pracy 
zawodowej i jej wykonywania jest świadomość:  

 własnego systemu wartości; 

 tego wszystkiego, co chciałoby się osiągnąć; 

 tego, co jest ważne i pożądane; 

 tego, czego chcielibyśmy uniknąć. 
Tej kwestii dotyczyć będzie ćwiczenie.  
Prowadzący prosi uczniów o wypełnienie kwestionariusza znajdującego się w Załączniku. 
Uczniowie pracują indywidualnie.  
Po skończeniu pracy uczestnicy dobierają się w trzyosobowe zespoły. W zespole uczestnicy 
prezentują swoje wybory i zastanawiają się wspólnie nad dodatkowymi, nieznajdującymi się na 
liście, a dla nich ważnymi właściwościami pracy.  
W podsumowaniu prowadzący zbiera propozycje uzupełniające listę właściwości pracy oraz 
sonduje, które właściwości pracy były najczęściej wybierane przez uczniów jako najbardziej 
pożądane, a które jako najmniej pożądane.  
Załącznik 
KWESTIONARIUSZ "MOJA KARIERA"  
(źródło: na podstawie Schein, 1990) 
Instrukcja 

Celem tego Kwestionariusza jest zachęcenie Cię do refleksji nad obszarami własnej 
kompetencji, motywacją do pracy i systemem wartości. Nie ma tu odpowiedzi dobrych i złych. 
Różne cechy opisane w Kwestionariuszu są równie dobre, a wypełnienie go ma posłużyć do 
opisania Twoich "kotwic" kariery, nie zaś do ich oceniania. 

Prosimy o przypisanie najwyższej rangi (najwyższej liczby punktów) tym zdaniom, które 
najlepiej Cię opisują, a niskiej rangi (najmniejszej liczby punktów) tym zdaniom, które do Ciebie w 
ogóle nie pasują. Na przykład, jeśli twierdzenie mówi "Marzę o stanowisku prezesa firmy", możesz 
przypisać mu następujące rangi: " 1" -jeśli to twierdzenie zupełnie nie pasuje do Ciebie "2" lub "3" - 
jeśli to twierdzenie pasuje do Ciebie w niektórych sytuacjach. 

Prosimy o przypisanie najwyższej rangi (najwyższej liczby punktów) tym zdaniom, które 
najlepiej Cię opisują, a niskiej rangi (najmniejszej liczby punktów) tym zdaniom, które do Ciebie w 
ogóle nie pasują. Na przykład, jeśli twierdzenie mówi "Marzę o stanowisku prezesa firmy", możesz 
przypisać mu następujące rangi: 
"1" – jeśli to twierdzenie zupełnie nie pasuje do Ciebie 
"2" lub "3" – jeśli to twierdzenie pasuje do Ciebie w niektórych sytuacjach 
"4" lub "5" –jeśli to twierdzenie w dużej mierze pasuje do Ciebie 
"6" – jeśli to twierdzenie całkowicie do Ciebie pasuje 
 
 
 
 
 



Rangi wpisuj po 
lewej stronie 
kolumny.  

 

____________ 
1. Marzę o tym, żeby osiągnąć taki stopień profesjonalizmu, by ludzie 
zwracali się do mnie po radę jak do eksperta.  

____________  
2. Najbardziej angażuje mnie praca, dzięki której mogę kierować 
innymi i koordynować ich wysiłki.  

____________  
3. Marzę o karierze, która da mi wolność wyboru sposobu i czasu 
działania.  

____________  
4. Bezpieczeństwo i stabilność są dla mnie ważniejsze niż niezależność 
i autonomia.  

____________  
5. Jestem zawsze otwarty na pomysły, które pozwolą mi otworzyć 
własną firmę.  

____________  
6. Odniosę w życiu sukces tylko wówczas, gdy będę miał poczucie, że 
mam swój u dział w budowaniu społecznego dobra.  

____________  
7. Marzę o takiej karierze, dzięki której będę rozwiązywać trudne 
problemy lub stawać wobec prawdziwych wyzwań.  

____________  
8. Raczej porzucę firm, niż pozwolę, żeby moja praca w niej stwarzała 
problemy osobiste i rodzinne.  

____________  

9. Będę czuł, że odniosłem sukces tylko wtedy, gdy uda mi się do 
prowadzić moje umiejętności techniczne i umiejętności zarządzania 
do szczytowego poziomu.  

____________  
10. Marzę o tym, żeby zarządzać wielką organizacją i podejmować 
decyzje mające wpływ na sytuację wielu ludzi.  

____________  
11. Najbardziej angażuję się w pracę, kiedy mam całkowitą swobodę 
decydowania o zadaniu, harmonogramie i procedurach.  

____________  
12. Z pewnością odejdę z firmy, która nie będzie dbała o moje 
bezpieczeństwo.  

____________  

13. Nawet bardzo wysokie stanowisko menedżerskie w cudzej firmie 
nie jest dla mnie ważne w porównaniu z możliwością prowadzenia 
własnego biznesu.  

____________  
14. Najbardziej odpowiada mi kariera, dzięki której będę mógł używać 
swoich zdolności w służbie innym ludziom.  



____________  
15. Będę czuł, że moja kariera wiąże się z sukcesem tylko wtedy, gdy 
stanę twarzą w twarz z trudnymi wyzwaniami.  

____________  
16. Marzę o takiej pracy, która pozwoli mi zaspokajać jednocześnie 
potrzeby natury osobistej, rodzinnej i zawodowej.  

____________  

17. Bycie szefem i jednocześnie dobrym fachowcem w danej dziedzi 
nie jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż praca dyrektora wysokiego 
szczebla.  

____________  
18. Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję tylko wtedy, gdy zajmę 
stanowisko dyrektora wysokiego szczebla.  

____________  
Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję, gdy osiągnę wysoką 
autonomię i swobodę działania.  

____________  
20. Poszukuję takiej pracy, która da mi poczucie bezpieczeństwa i 
stabilizacji.  

____________  
21. Zaangażuję się w taką drogę zawodową, która będzie całkowicie 
rezultatem mojego własnego wysiłku i moich własnych pomysłów.  

____________  
22. Zamiast osiągać wysoką pozycję menedżerską, wolę spożytkować 
moje umiejętności w budowaniu lepszego świata.  

____________  
23. Angażuję się w taką pracę, w której zadania na pierwszy rzut oka 
wydają się nie do rozwiązania.  

____________  
24. Sukces w życiu oznacza dla mnie utrzymanie równowagi między 
wymaganiami życia osobistego, rodzinnego a zawodowego.  

____________  

25. Raczej odszedłbym z firmy, niż zaakceptowałbym rotacyjny system 
obejmowania stanowisk, który powoduje utratę pozycji eksperta w 
danej dziedzinie.  

____________  
26. Stanowisko dyrektora wysokiego szczebla jest dla mnie bardziej 
atrakcyjne niż menedżera-fachowca.  

____________  
27. Własny sposób wykonywania pracy, wolny od reguł i barier, znaczy 
dla mnie więcej niż poczucie bezpieczeństwa.  

____________  
28. Najbardziej zaangażuję się w pracę, kiedy będę miał poczucie 
bezpieczeństwa zatrudnienia i stałe zarobki.  

____________  
29. Odniosę sukces zawodowy tylko wtedy, kiedy uda mi się stworzyć 
lub zbudować coś, co będzie oparte na moimwłasnym pomyśle.  

____________  30. Marzę o karierze, która wniesie realny wkład w rozwój 



społeczeństwa.  

____________  

31. Poszukuję takiej pracy, która będzie stanowiła wyzwanie dla mojej 
zdolności rozwiązywania problemów oraz pozwalała na zdrową 
rywalizację.  

____________  
32. Utrzymanie równowagi między życiem osobistym a zawodowym 
jest dla mnie ważniejsze niż wysoka pozycja menedżerska.  

____________  
33. Najchętniej poświęcam się pracy, która angażuje moje szczególne 
umiejętności i talenty.  

____________  
34. Zmienię pracę, jeśli nie da mi ona szansy na otrzymanie 
stanowiska dyrektora wysokiego szczebla.  

____________  
35. Odejdę z firmy, która będzie ograniczać moją wolność i 
autonomię.  

____________  
36. Marzę o karierze, która da mi poczucie bezpieczeństwa i 
stabilizacji.  

____________  37. Marzę o stworzeniu własnej firmy.  

____________  
38. Jestem gotów na odejście z firmy, która nie doceni mojej 
umiejętności pomagania innym.  

____________  

39. Rozwiązywanie problemów pozornie nierozwiązywalnych jest dla 
mnie w pracy ważniejsze niż osiąganie wysokiej pozycji 
menedżerskiej.  

____________  
40. Zawsze będę poszukiwać takich możliwości pracy, które 
ograniczają do minimum konflikty praca-dom.  

 
Teraz przejrzyj jeszcze raz swoje odpowiedzi i zwróć uwagę na te, które oceniłeś najwyżej. 

Wybierz z nich TRZY, które najdokładniej Cię opisują i do przyznanych im rang dodaj jeszcze po 
cztery punkty.  



TABLICA WYNIKÓW  
Przenieś wyniki wpisane w kolumnach do tablicy-klucza. Dodaj punkty wpisane w każdej 

kolumnie w celu obliczenia liczby punktów przypisanych poszczególnym wartościom - "kotwicom" 
kariery. Nie zapomnij o dodaniu po cztery punkty do rang najdokładniej Cię opisujących. Wynik 
każdej kolumny podziel następnie przez pięć. Otrzymasz w ten sposób średni wynik dla każdej ska-
li, oznaczający wagę, jaką ma dla Ciebie dana wartość. 

 

         

Wartość:  P  Prz  A/N  B/S  K/P  U/P  W  SŻ 

 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____ 

 9 _____ 10 _____ 11 _____ 12 _____ 13 _____ 14 _____ 15 _____ 16 _____ 

 17 _____ 18 _____ 19 _____ 20 _____ 21 _____ 22 _____ 23 _____ 24 _____ 

<>  25 _____ 26 _____ 27 _____ 28 _____ 29 _____ 30 _____ 31 _____ 32 _____ 

 33 _____ 34 _____ 35 _____ 36 _____ 37 _____ 38 _____ 39 _____ 40 _____ 

Suma:  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____ 

  /5  /5  /5  /5  /5  /5  /5  /5 

Średnia:  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____ 

Wartości: 

P - Profesjonalizm 

Prz 
- Przywództwo 
Autonomia i 

A/N - niezależność 

B/S 
- Bezpieczeństwao i 
stabilizacja 

K/P 
- Kreatywność i 
przedsiębiorczość 

U/P 
- Usługi i poświęcenie 
dla innych 

W - Wyzwanie 

SŻ - Styl życia 

INTERPRETACJA  
Edgar H. Schein (1990) na podstawie badań doszedł do wniosku, że istnieje ścisły związek mię-

dzy wyznawanym systemem wartości i potrzebami a obranym rodzajem kariery. Schein wyodręb-
nił osiem grup takich wartości i nazwał je "kotwicami" kariery: 

1. Profesjonalizm. Towarzyszy mu dążenie do "bycia fachowcem" w konkretnej dziedzinie, po-
twierdzenia własnego mistrzostwa, awansu poziomego. Tacy ludzie najczęściej nie są zain-
teresowani stanowiskami kierowniczymi.  

2. Przywództwo. Celem zawodowym staje się wówczas zdobycie nowych doświadczeń w za-
kresie zarządzania, podejmowanie decyzji, zwiększenie zakresu władzy, dążenie do sukcesu 
finansowego.  

3. Autonomia i niezależność. Związana jest z dążeniem do posze rzenia marginesu własnej 
swobody, uwolnienia się z krępujących więzów i ograniczeń (związanych np. z biurokracją i 
autokratyzmem przełożonych). Osoby silnie nastawione na niezależność nie poszukują sta-
nowisk kierowniczych, ale nie chcą być jedynie wykonawcami poleceń zwierzchników. Ich 



celem jest "bycie sobie sterem i żeglarzem", praca na stanowisku samodzielnych specjali-
stów i związana z nimi odpowiedzialność.  

4. Bezpieczeństwo i stabilizacja. Głównym motorem działania jest w tym przypadku emocjo-
nalny związek z firmą, poczucie lojalności. Pracownicy o stosunkowo silnej potrzebie bez-
pieczeństwa mogą aspirować do stanowisk kierowniczych, ale najczęściej w ramach tej sa-
mej jednostki. Zwykle bronią się przed zmianami swojego środowiska, np. nie interesuje ich 
na ogół kariera międzynarodowa.  

5. Kreatywność i przedsiębiorczość. Przejawia się w tym, że osoby twórcze chętnie zdobywają 
wiedzę o sobie, organizacji i różnych jej podsystemach, dostrzegają problemy i je rozwiązują, 
dążą do wprowadzenia zmian, innowacji itd. Są zwykle mobilne i pozytyw nie nastawione 
do rotacji jako drogi podwyższania kwalifikacji oraz do awansu poziomego. Większość z nich 
satysfakcjonuje stanowisko doradcy szefa. Jedną z odmian kreatywności jest także przed-
siębiorczość.  

6. Usługi i poświęcenie dla innych. Głównym celem w życiu staje się realizacja wartości hu-
manistycznych, rozwiązywanie problemów politycznych, pomaganie innym, leczenie, nau-
czanie. Osoby wyznające te wartości chętnie angażują się w akcje społeczne, podejmują 
pracę jako wolontariusze.  

7. Wyzwanie. Podłożem działania jest tu często chęć przeciwstawiania się trudnościom i moż-
liwość podejmowania ryzyka. Osoby lubiące wyzwania chętnie podejmują pracę w środowi-
sku stwarzającym okazję do walki i rywalizacji. Pola wyzwań mogą być bardzo różne, np. ta-
kie jak ratowanie firmy od bankructwa, ale również handel i sport.  

8. Styl życia. Osoby prezentujące tę wartość starają się o zachowanie proporcji i harmonii 
między różnymi aspektami życia - a przedewszystkim pracą i życiem osobistym. Są gotowe 
zrezygnować z wyższych dochodów na rzecz spędzania większej ilości czasu z bliskimi. Suk-
ces to dla nich coś więcej niż sukces zawodowy.  

Ćwiczenie 12: „Wizytówki” 
(Źródło: "Warsztat pracy europejskiego doradcy zawodowego")  
Cele: 

 integracja grupy;  

 rozwój komunikowania się uczestników zajęć;  

 myślenie o sobie w kategoriach metafory bądź symbolu.  
Czas: 15 min. 
Pomoce: kartki papieru formatu A4  
Przebieg: 

Prowadzący proponuje uczniom sporządzenie na kartkach swoich wizytówek. Treść 
wizytówek jest dowolna; tylko imię napisane jest dużymi literami. Może być tam umieszczony 
rysunek-symbol, hasło, cytat, dewiza życiowa. 

Kiedy każdy z uczniów wykonuje swoją wizytówkę, prowadzący rozdaje szpilki do ich 
przymocowania. Uczniowie przypinają karteczki do ubrania, po czym ochotnicy prezentują i 
objaśniają własne "znaki". Wizytówki te powinny towarzyszyć uczniom do końca zajęć. Są 
szczególnie pomocne dla osób prowadzących, które nie znają klasy.  
 
 


