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Słowo wstępu
Szanowni Czytelnicy!

Zapraszamy do lektury grudniowego wydania kwartalnika Mentor – czytasz i wiesz, w którym poruszamy 
pięć odmiennych, a jakże istotnych kwestii. Jakość naszego życia zależy w głównej mierze od efektywnego 
wykorzystania naszego czasu. Artykuł „Czas moim sprzymierzeńcem” ukazuje przede wszystkim przyczyny 
niekorzystnego gospodarowania czasem, a także jakie działania podejmować by „osiągać swoje cele”. 
W numerze znajdą również Państwo rozważania odnośnie Oceniania Kształtującego - dlaczego 
warto wprowadzać OK do codziennej pracy z klasą, oraz Szkoły dialogu i jej budowy. Czytelnikom zaint-
eresowanym psychodietetyką polecić należy tekst poświęcony potędze świadomego jedzenia. Na koniec 
zachęcamy do zapoznania się z artykułem na temat godności – czym jest, od czego zależy a od czego nie.
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Czas moim sprzymierzeńcem
       Urszula Sierżant

Każdy z nas ma taką samą ilość czasu. Miesiąc, tydzień, doba, minuta trwa tyle samo dla ucznia, 
biznesmena, dla lekarza i emeryta. I nawet technologia XXI wieku nie potrafi wydłużyć czy skrócić minuty, godziny, 
doby.  Czas jest nie do kupienia, biegnie niezależnie od zasobów jakimi dysponuje człowiek. Ten, który przeszedł,
minął bezpowrotnie. Każda minuta staje się wspomnieniem, przeszłością i nie możemy cofnąć zdarzeń. Mówimy 
- stało się, nadrobić stracony czas, zmarnowany czas – często wiąże to się z krytycznymi sądami, poczuciem straty, 
żalem czy nudą.  Ponieważ nie możemy odzyskać czasu, który przeciekł nam przez palce, warto zastanowić się, jak 
zmienić własne zachowania w przyszłości, by był on naszym sprzymierzeńcem w osiąganiu planowanych celów. 

Odmierzamy czas w różny sposób - za pomocą położenia słońca, klepsydry, zegara, wydarzeń w naszym życiu, 
itd. Według naszego subiektywnego odczucia minuta minucie jest nierówna, czas mija wolniej lub szybciej. Kiedy 
czekamy na wizytę u lekarza, dłuży się nam. Spędzony na przyjemnej zabawie, interesującej rozmowie, upływa 
szybciutko. W obecnej dobie, obserwujemy przyspieszenie tempa życia, mamy łącza satelitarne, komputery, 
internet, środki szybkiej komunikacji, ale ludzie nie nadążają, nie „wyrabiają się” w czasie. Gonią czas starsi 
i młodzi. Wielokrotnie brakuje nam czasu na kontakty z najbliższymi. Jak często mówimy: Nie mam teraz czasu, 
później, Jak tylko znajdę wolną chwilkę?  Piętrząca się liczba zadań do wykonania niesie stres, alienację, poczucie 
niezadowolenia.  Możemy więc śmiało powiedzieć, że czas jest wartością nie do przecenienia, w pewnych 
sytuacjach wartością niezastąpioną. 
Od efektywnego wykorzystania naszego czasu zależy więc jakość naszego życia! Wykorzystanie czasu to 
indywidualne wybory każdego z nas!

Wchodzący w dorosłość młodzi ludzie muszą zmierzyć się z inną rzeczywistością niż ta, w której żyli ich rodzice. 
Ci, którzy rozwijają własne zainteresowania, są kreatywni, osiągają dobre wyniki w nauce, uczą się języków 
obcych, sprawnie posługują się technologiami, potrafią pozyskiwać i selekcjonować informacje, potrafią 
zaprezentować własne osiągnięcia, nawiązywać kontakty i współpracować w zespole, mają większe szanse na 
sukces w dorosłym życiu. Osiągnięcie tych założeń to proces wieloetapowy. Musi być zaplanowany w czasie -  
im wcześniej rozpoczęty, tym więcej przyniesie korzyści w bliższej i dalszej przyszłości. Dlatego warto 
zweryfikować powiedzenia, jakie często wygłaszają rodzice: Ona jest jeszcze taka młoda - po co jej to 
teraz?, Zdąży się jeszcze nauczyć, Ja w jego wieku też nie planowałem przyszłości, Niech się cieszy młodością – 
jeszcze się w życiu napracuje. Takie stwierdzenia są akceptacją tego, aby dzieci, młodzież odsuwały zdobywanie 
wiedzy i umiejętności w bliżej nieokreślonym czasie, zdawały się na przypadkowość zdarzeń, czekania na to, co los 
przyniesie. Tymczasem, jeżeli młody człowiek nie podjął np.  nauki języków obcych to później, starając się wyrównać 
braki, będzie musiał włożyć więcej wysiłku i pieniędzy, by dorównać wymogom współczesnego rynku pracy. 

Pierwszym sprawdzianem efektywnie wykorzystanego czasu jest egzamin gimnazjalny – testy wiedzy 
i umiejętności. Umiejętności takie jak wykorzystanie wiedzy, selekcja informacji, zrozumienie czytanego tekstu 
itd., kształtuje się w toku wieloletniego treningu.
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Każdy z nas, zapytany, czy wie jak planować swój czas, odpowie, że oczywiście robi to każdego dnia, 
po czym trudno jest mu przypomnieć sobie, na co przeznaczył czas wczoraj czy kilka dni temu. Nie po-
trafimy się z niego rozliczyć. Dzieje się tak najczęściej z powodu tzw. pułapek czasowych. Oto niektóre z nich:

• Odwlekanie – odkładanie realizacji niektórych czynności na później, co skutkuje spiętrzeniem spraw 
       i konieczność realizacji nie zawsze lubianych zadań na raz.

• Perfekcjonizm – zbytnia drobiazgowość sprawia, że do najprostszych zadań zużywa się wiele sił i czasu  
       poprawiając swoje dzieło w nieskończoność.

• Nawyki  –  włączanie TV, częste sprawdzanie poczty, tego co się dzieje na portalach społecznościowych, czy 
sprawdzanie co się dzieje za oknem, to działania, które wielokrotnie w ciągu dnia nas absorbują. 

• Pozostawianie niedokończonych zadań – powody są różne: słomiany zapał, brak wytrwałości, zbyt odległy cel. 
Powrót do prac, które rozpoczęliśmy i odłożyliśmy na bok wymagać będzie od nas ponownego wysiłku, energii 
i czasu! 

• Telefony – korzystając z różnych aplikacji umożliwiają nam szybki kontakt i przepływ informacji. Jednak są też 
inwazyjne, wytrącają nas z rytmu pracy, przerywają nasze działania, przekierowują naszą uwagę na problemy, 
które nie zawsze są dla nas priorytetowe.

• Aranżacja przestrzeni – bałagan, nadmiar przedmiotów w naszym otoczeniu, wiszące na ścianach plakaty, 
dźwięki, niewygodne krzesło, niewłaściwe oświetlenie, widok za oknem - wpływają ujemnie na naszą 

       koncentrację, detale rozpraszają nasza uwagę.

• Spotkania towarzyskie – przeciągające się wizyty, niespodziewane spotkania znajomych, to tzw. „zjadacze 
  czasu”, należy się więc zastanowić, czy warto poświęcić im bez ograniczeń część naszego życia.

• Spóźnienia -  wpływają negatywnie na organizm, powodują duże uczucie dyskomfortu i sprawiają, 
że  po nieprzyjemnym momencie tłumaczenia się, musimy ochłonąć oraz poprosić o informacje, czym 

       dezorganizujemy też czas innych osób.

• Telewizja – przyciąga nasz  wzrok, słuch, dostarcza informacji,  odwołuje się do naszych emocji, wartości, 
kreuje nasz styl życia… Jednak czy oglądane programy rzeczywiście nas interesują, czy wzbogacają nasze 
życie? Ile czasu zajmuje nam przeglądanie wszystkich kanałów w poszukiwaniu programu „bo może coś 
znajdę”? Ile godzin dziennie, w tygodniu, miesiącu spędzamy bez celu, oglądając obrazy na ekranie 
telewizora?  

• Komputer (internet, gry komputerowe, portale społecznościowe) –  siła pozytywna, ale też negatywna. Czy 
     zawsze wiemy  jakich informacji, czego i po co szukamy w internecie? Czy gry, na które przeznaczamy tyle 
     czasu, rozwijają i wzbogacają nas?  Czy umiemy nazwać korzyści, jakie zyskujemy wskutek wielogodzinnego      
       siedzenia przed monitorem? 

• Czas wolny – brak zaplanowania czasu wolnego będzie się mścił na naszym zdrowiu. Odpoczynek jest nakazem 
zdrowego rozsądku - to czas na relaks, regenerację naszych sił. Warto zaplanować, jak go spędzimy, aby nie 
tracić go na przypadkowych czynnościach.

Największe problemy z gospodarowaniem czasem pojawiają się wtedy, kiedy nie mamy jasno sprecyzowanych 
celów lub o nich zapominamy. Zwodnicze jest wyobrażanie sobie i posiadanie nadziei, że wygramy na loterii 
czy otrzymamy duży spadek, co pozwoli nam na dostatnie życie i realizację własnych pragnień. Przyjrzyjmy się 
ludziom, którzy osiągnęli sukces, ich kalendarze są starannie wypełnione, każda minuta zaplanowana.

Oto niektóre korzyści wypływające ze starannego planowania czasu:
• uporządkowanie działań, określenie optymalnego czasu na ich wykonanie, pozwala nam dokonać przeglądu 

dziedzin i określić, którym poświęcamy czas w nadmiarze, którym zbyt mało;
• koncentracja nad wykonywanym działaniem i sprawniejszego jego wykonanie,
• świadomość dokąd podążam poprzez jasne wyznaczenie swoich priorytetów;

c.d. str. 4
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• redukujemy napięcia związane z poczuciem ogromu zadań do wykonania  oraz ich terminowością;
• uczymy się nie przyjmować zbyt wielu dodatkowych zadań, bądź rozwiązywania problemów innych osób, 

eliminujemy zbędne nawyki;
• zwiększamy ilość czasu wolnego, którym możemy stosownie dysponować

Mając powyższe zyski na uwadze, konieczna jest świadomość, że każdy z nas może wybierać i planować swój czas. 
Wymaga to motywacji oraz kontroli siebie samego. Oto kilka wskazówek jak efektywnie gospodarować czasem:

1. Określaj swoje cele !

Muszą być one jasno sprecyzowane, konkretne, realistyczne. Formułując cele, unikajmy uogólnień typu: chcę być 
mądra. Konkretny cel brzmi: Przeczytam dwie książki popularnonaukowe o zachowaniu zwierząt do 30 czerwca.
Podana liczba książek i data sprawia, że nasz cel jest możliwy do zmierzenia, będziemy mogli powiedzieć: Dzisiaj 
osiągnęłam swój cel. Cele zbyt odległe w czasie demotywują.

2. Wyznacz zadania i czynności, jakie musisz wykonać zmierzając do celu, wraz z dokładnym terminem wykonania 
każdej z nich. Określ czas trwania każdej z tych czynności.

3. Ustal priorytety i hierarchię ważności zadań.

4. Mobilizuj się, kontroluj realizację każdego zadania. Pomocne są tu odpowiedzi na pytania: Co mogę zyskać, jeśli 
wykonam to zadanie w terminie? Co mogę stracić jeśli nie wykonam tego zadania na czas?

Pamiętajmy, że gotowość do pracy zmienia się w ciągu dnia, dlatego też dostosujmy działania do swojego rytmu 
biologicznego. Realizację planów rozpoczynajmy od najtrudniejszego zadania. 

Możemy poddać się losowi i czekać na to, co czas przyniesie, a możemy uczyć się, jak doprowadzić do świadomego 
wykorzystywania czasu, który przypadł każdemu z nas w udziale.

O autorze
Urszula Sierżant
Pedagog, wykładowca, adiunkt, autorka projektów edukacyjnych.
Posiada certyfikat Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz coacha. 
Prowadzi m.in. szkolenia oświatowe, z takich tematów jak: techniki uczenia się i metody motywujące do 
nauki, rodzice są partnerami szkoły, zarządzanie zasobami, stres - jak sobie z nim radzić?, komunikacja 
interpersonalna, efektywne zarządzanie czasem, przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, 
rozwiązywanie konfliktów – negocjacje, mediacje, rozwijanie kreatywności, wykorzystanie wybranych narzędzi 
coachingu w pracy nauczyciela.
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Szkoła dialogu
 - czyli o wykorzystywaniu coachingu, tutoringu i mediacji  w codziennej pracy z uczniem 

            Jarosław Kordziński

Jednym z głównych wyzwań, jakie stoją dziś przed nauczycielami, to umiejętność skutecznego porozumiewania 
się z uczniami. Aleksandra Pawlicka w swoim artykule „Samuraj w szkole, czyli jaki powinien być dobry nauczyciel”, 
rozmawia z kilkoma nauczycielami, których typuje jako wzór do naśladowania. Potwierdzeniem ich wyjątkowości 
jest na ogół to, że uczniowie ich lubią i szanują. Że chcą z nimi i - w jakimś sensie poprzez nich - dla siebie pracować. 
Pierwszy przypadek, Natasza Kubarek - polonistka i bibliotekarka - mówi: „Wiedzieli, gdzie mnie szukać, 
i wpadali do biblioteki na każdej przerwie. Posłuchać muzyki, opowiedzieć o kłopotach, o swoich „dołach”, ale 
i o zaliczonych poprawkach z innych przedmiotów”.

Łukasz Ługowski, założyciel alternatywnej szkoły „Kąt”,  pytany przez „Newsweek” o receptę na zjednywanie 
sobie uczniów mówi: „Nie wiem, czy kiedykolwiek po komunizmie było w szkole więcej nudy: wynik, test, ranking,
punkty, procenty. Dlatego staram się działać na pograniczu standardów, bo młody człowiek, choć neguje świat 
dorosłych, to jednocześnie szuka w nim ludzi, z którymi mógłby się dogadać. I właśnie tej szansy nie możemy mar-
nować(…) Moja dewiza? Słuchać. Trochę samemu gadać, ale przede wszystkim słuchać”. Popularny nauczyciel-bloger, 
Dariusz Chętkowski wspomina: „Kiedyś dostał klasę wyjątkowo agresywną. Zawarł z nią umowę – lekcję podzieli na 
dwie części: na jednej nauka polskiego i oni nie będą przeszkadzać w prowadzeniu zajęć, na drugiej „miłosne testy”, 
czyli tematy istotne dla młodych ludzi. I nagle okazało się, że klasa, którą miałem za bandę debili, to całkiem fajni ludzie”. 

Z uczniami trzeba rozmawiać. Jeśli nie będziemy tego praktykować, uczniowie nie będą ani do nas mówić, ani 
tym bardziej nas słuchać. Rozmowa polega właśnie na tym, że dwie strony dzielą się między sobą ważnymi dla 
siebie znaczeniami - trochę wiedzą, ale przede wszystkim doświadczeniem, emocjami, refleksją i marzeniami.Ludzie 
dzielą się tym, tylko wtedy, kiedy ich coś z drugą osobą łączy. Stąd, by  zbudować „szkołę dialogu”, trzeba przede 
wszystkim zadbać o relacje. Później zastanowić się nad technikami i narzędziami, które te relacje z jednej strony 
będą wzmacniać, z drugiej zaś pozwolą rozmowę zastosować jako wartościowy pretekst do rozwoju. Powód, dla 
którego naszym uczniom zechce się chcieć. Odnajdą w sobie powód, dla którego warto nie tylko rozmawiać ze 
swoimi nauczycielami, ale również wykorzystywać te rozmowy do rozwijania swojej atrakcyjności, zmieniania się 
w osoby coraz bardziej dorosłe - refleksyjnie oceniające otaczającą ich rzeczywistość, swoje w niej możliwości 
i dokonujące optymalnych dla siebie wyborów. 

Dobrym kontekstem do tego typu rozmów, mogą być założenia, procedury oraz narzędzia, jakimi 
posługują się coaching, tutoring i mediacje. Każda z tych metod pracy z drugim człowiekiem daje możliwość 
towarzyszenia rozmówcy w podejmowaniu refleksji nad własnym doświadczeniem i dokonywaniem wyboru 
działań, gwarantujących oczekiwany rozwój. Coaching pozwala uczniom efektywnie planować własne cele oraz 
skuteczne ścieżki osiągania zaplanowanych przez siebie rezultatów. Tutoring wzmacnia efektywność 
podejmowanych przez uczniów działań poprzez udostępnianie przez tutora palety możliwych rozwiązań oraz 
proponowanie zadań kreujących nowe zasoby w głowie, ale też w obszarze konkretnych umiejętności ucznia. 

c.d. str. 6
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Mediacje sprzyjają rozwijaniu kompetencji społecznych, warunkujących współpracę w grupie i odpowiedzialność 
za siebie w zespole.

Jedną z cech, które nas różnią to zdolności do generowania komunikatów oraz do ich odbioru. Tylko pozornie 
porozumiewanie jest proste. Wymaga zaangażowania obu stron. Dla osiągnięcia pełnej skuteczności,
szczególnie ważne jest słuchanie. Pozwala nie tylko zrozumieć treść kierowanych do nas wypowiedzi, ale również, 
przynajmniej po części, rozpoznać ich intencje. 

Słuchanie to podstawowa umiejętność, która pozwala nam na nawiązywanie i utrzymywanie relacji 
z innymi ludźmi. Jest o tyle trudna, że wymaga od nas zdecydowanego przeniesienia naszej uwagi z siebie na 
rozmówcę. Najprostsza rada, jaką można by zaproponować w tym zakresie, to proste stwierdzenie: W czasie, kiedy inni 
zwracają się do ciebie, nie mów, ale milcz i słuchaj. Aby jednak słuchać w sposób efektywny, nie wystarczy tylko 
milczeć. Trzeba co prawda milczeć, ale jednocześnie słuchać w sposób aktywny. 

Zbyt często jesteśmy przekonani o tym, że wiemy lepiej, co myśli czy czuje nasz rozmówca. Nie tylko nie pozwalamy 
mu na wyraźne precyzowanie swoich kwestii, ale wręcz narzucamy mu nasz punkt widzenia. Chętnie spieszymy 
z własnymi radami, albo w najlepszym razie wymądrzamy się, jakbyśmy wiedzieli więcej od osoby, z którą rzekomo 
zamierzamy prowadzić dialog. Tymczasem odbieganie od tematu czy podsuwanie własnych rozwiązań, to jedne 
z najczęstszych przyczyn wycofywania się naszych partnerów z rozmowy. Podobnie nadmierne dopytywanie, 
często mające na celu nie tyle uzyskanie odpowiedzi naszego rozmówcy, ile poprzez sformułowanie pytań, 
narzucenie własnych interpretacji i przemyśleń. 

Aktywne słuchanie jest ewidentnym wzmocnieniem pracy z uczniem. Sprzyja pokazaniu rozmówcy szacunku 
i akceptacji, między innymi poprzez podtrzymywanie postawy otwartości: Słucham, staram się 
rozumieć, co do mnie mówisz, akceptuję twoje prawo do wyrażania myśli, w sposób jaki to czynisz. Kiedy słucham 
aktywnie, staram się wczuć w sytuację mojego odbiorcy. Nie oceniam, nie wypowiadam sądów, nie radzę, 
nie opowiadam swoich osobistych historii. Skutecznie powstrzymuję się od interpretowania i stawiania 
diagnoz. Nie mówię „Ach, wiem”, ale „Jeśli dobrze rozumiem…”. Nie przerywam i nie wyciągam pochopnych 
wniosków po usłyszeniu części informacji. Jeśli nawet jest to coś, co mnie bardzo poruszyło, zdenerwowało 
lub rozzłościło, daję możliwość dokończenia tak, abym mógł poznać całą wypowiedź, a nie tylko jej część. 

Aktywne, uważne, ukierunkowane na rozmówcę słuchanie nie jest sprawą  prostą. Wymaga od nas skupienia 
naszej uwagi na kimś innym, niż my sami - na naszym rozmówcy. To bardzo ważne w codziennej pracy nauczyciela. 
Zanim zajmiemy się technikami strukturalnego wspomagania uczniów z wykorzystaniem narzędzi praktykowanych 
w coachingu, tutoring czy mediacji, na pewno warto zacząć od podstawowych zasad związanych ze stosowaniem 
technik aktywnego słuchania. To również poważne wyzwanie dla naszych podopiecznych. Oni też nie są do końca 
przyzwyczajeni do tego, że ktoś ich słucha. A w każdym razie słucha, żeby… uczeń mógł się czegoś dowiedzieć 
o sobie. Nie po to, żeby ocenić. Nawet nie po to, żeby doradzić. Tylko po to, żeby rozmowa pomogła najpierw 
poddać refleksji to, co przydarzyło się uczniowi, a później nazwać uczucia i odnaleźć rozwiązania, które pomogą 
odkryć drogę korzystną dla ucznia, a najlepiej również dla innych. 

Efekty uważnego słuchania są jedną z podstaw rozmów coachingowych oraz rozmów prowadzonych 
w tutoringu. W jednym i w drugim przypadku ważne jest umiejętne stosowanie technik aktywnego słuchania, które 
pozwalają rozmówcom nie tylko pogłębiać wzajemne relacje, ale przede wszystkim stwarzają osobom 
poddającym się coachingowi czy tutoringowi, głębiej zrozumieć swoje potrzeby oraz możliwości ich 
zaspokojenia. W mediacjach, aktywne słuchanie służy przekierowaniu zrozumienia wypowiedzi układających się 
stron i szerszego otwarcia na sposób przedstawiania swoich emocji oraz interpretacji omawianej sytuacji. 

c.d. str. 7
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Nauczyciel, korzystający z opisanych technik komunikacyjnych, to bez wątpienia nauczyciel dialogu. To 
osoba, która pracuje z uczniem jak podmiot efektywnie wspomagający jego rozwój edukacyjny. I do tego, robi to 
w sposób zdecydowanie bardziej skuteczny. Głównie dlatego, że jego uczniowie, dzięki odpowiedniemu 
wykorzystywaniu rozmów, jakie prowadzą z nauczycielem, stają się bardziej zaangażowani i zmotywowani do tego, 
by uczyć się pod jego kierunkiem.

O autorze
Jarosław Kordziński
Trener, coach, mediator, tutor, autor licznych publikacji i książek dotyczących edukacji oraz rozwoju osobistego. 
Specjalizuje się w zarządzaniu, animowaniu i wspieraniu procesów rozwojowych oraz przeprowadzaniu osób 
i organizacji przez zmianę. Zwolennik psychologii pozytywnej, efektywnego rozwiązywania problemów oraz 
skutecznego osiągania założonych celów. 
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Ocenianie kształtujące
      - czyli ocenianie, które pomaga uczyć   

               Magdalena Kalemba - Borowczak

Nauczyciele, wykorzystujący w swej pracy  elementy oceniania kształtującego, nie wątpią w skuteczność 
swoich oddziaływań. Są wśród nas sceptycy, którzy sprawdzone metody nauczania i oceniania uważają za niezmi-
enne. Zmienił się jednak uczeń dzisiejszej szkoły, dlatego i jej funkcjonowanie powinno ulec zmianie. Współczesny, 
młody człowiek poszukuje bowiem już nie tylko nauczyciela, ale mentora, który nauczy, w jaki sposób korzystać  
z otaczającej go wiedzy. Kogoś, kto wskaże, jak doskonalić swoje umiejętności, by efekty były dla obu stron 
zadawalające. Niestety, polska szkoła nie funkcjonuje bez stopni, ocena wyrażona cyfrą jest koniecznością, ale 
nie musi być dla wielu etykietująca i demotywująca. Ocena wyrażona stopniem, szczególnie gdy jest jedyną albo 
najczęstszą formą oceniania, nie niesie ze sobą prorozwojowej informacji zwrotnej dla dziecka, lecz w głównej 
mierze służy porównywaniu dzieci, co może hamować ich motywację i wywoływać bezradność. Bardzo ważne 
zatem jest, aby zachęcić uczniów do zdobywania wiedzy, umiejętności i w ten sposób, by pokazać wartość edukacji 
w ich życiu.

Ocenianie opisowe i informacja zwrotna, pomagają w dobieraniu trafnych metod wspierających rozwój 
dziecka zgodnie z jego potrzebami,  wskazują drogę rozwoju i sposób pokonywania trudności w uczeniu się.
Powyższe rozważania pomogły podjąć mi decyzję o wprowadzeniu oceniania kształtującego  do codziennej pracy 
z klasą, którą otrzymałam jako polonistka w ubiegłym roku szkolnym. Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej dały mi 
informację, że nie będzie łatwo. Połowa uczniów w klasie posiadała opinie PPP i zalecenia dostosowania metod i form 
pracy do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Motywacja uczniów też nie była zadawalająca, 
tym bardziej, że dotychczasowe doświadczenia edukacyjne nie zachęcały moich podopiecznych do aktywnej pracy, 
a wręcz zniechęciły. 

Nie pozostało mi nic innego, jak tylko uczynić uczniów współodpowiedzialnych za proces uczenia. Skoro „lepiej 
się uczę, jeśli wiem , po co i czego mam się nauczyć”  wprowadziłam na każdej lekcji przedstawienie jej celu języ-
kiem ucznia oraz precyzyjnie sformułowane kryteria sukcesu. Jasno i zrozumiale wyrażone cele określały umiejęt-
ności czyli planowane efekty, których opanowanie mogliśmy sprawdzić na końcu jednej lekcji lub po ich cyklu. Po-
dane uczniom kryteria sukcesu natomiast, były wskazówką po czym uczeń i nauczyciel mają poznać, że cele zostały 
zrealizowane. Zatem skoro podaję uczniom, co i jak będę oceniać, a oni wiedzą, za co mogą otrzymać pozytywną 
ocenę, to jej wartość zależy od jakości wykonanej pracy. W ten sposób uczyniłam ich odpowiedzialnymi za to, jaką 
ocenę uzyskają. Był to pierwszy etap nauczenia moich uczniów, jak się uczyć, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób  
wykorzystać  podane przeze mnie precyzyjne instrukcje, by uzyskać pozytywną ocenę.

c.d. str. 9
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Kolejnym ważnym elementem wprowadzonym przeze mnie, była informacja zwrotna, pomagająca uczniowi 
uświadomienie sobie, co robi dobrze, a co źle, zrozumienie istoty popełnianych błędów, wskazanie drogi 
poprawy, ale przede wszystkim wskazanie, w czym  jest kompetentny, co umie, co osiągnął, dzięki swemu wysiłkowi. 
Możliwość poprawy wykonanego zadania, wiedza pozwalająca uczniowi zmienić to, co było źle, daje szansę na 
osiągnięcie sukcesu.  Sukces ucznia zależy od niego samego, jego zaangażowania, aktywności, chęci poprawy 
swych stopni. Taki sposób oceniania jest niewątpliwie trudny i czasochłonny dla nauczyciela, ale z własnego 
doświadczenia dziś już wiem, że dzięki wytrwałości nauczyciela i ucznia, przynosi zamierzone efekty. Wzmacnia 
wytrwałość uczącego się dziecka, które zauważa, że  swoją pracę potrafi wykonać lepiej, a dotychczasowe starania 
nie dają podstawy do poniesienia porażki, czy uzyskania złej oceny. 

Dzisiaj mogę powiedzieć, że osiągnęłam swój edukacyjny sukces, dzięki wprowadzeniu elementów oceniania 
kształtującego, odbudowałam w moich uczniach wiarę w siebie,  żaden z nich nie oddaje mi pustej kartki, 
korzysta z kolejnej możliwości poprawy zadania, bo wie, że daje mu to szansę na zdobycie lepszej oceny.  W tym 
roku szkolnym zamierzam wykorzystywać częściej samoocenę i ocenę koleżeńską, bowiem moi uczniowie, mimo 
iż nie osiągają wysokich wyników w nauce, potrafią siebie ocenić, dostrzec, co zasługuje na pochwałę, a co na 
naganę. Odważnie podejmują kolejne próby i nie boją się popełniać błędów, gdyż wiedzą, że jeśli tylko chcą mogą 
się poprawić. Jestem pewna, że wprowadzona w życie tej klasy innowacja zaowocuje, a jej efekty będę mogła 
zauważyć na podstawie wyników gimnazjalnego egzaminu zewnętrznego. 

Bibliografia :
1.) Wiga Bednarkowa, Osłoń mnie przed stopniami, Wydawnictwie Edukacyjne, Kraków 2000.
2.) Paul Black, Christine  Harrison, Jak oceniać, aby uczyć?, CEO, Warszawa 2006.
3.) Danuta Sterna, Uczę (się) w szkole, CEO, Warszawa 2014.
4.) Danuta Sterna, Ocenianie kształtujące w praktyce, CEO, Warszawa 2006.
5.) Connie M. Moss, Susan M.Brookhart, Cele uczenia się, Warszawa 2014.

O autorze
Magdalena Kalemba - Borowczak
Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny, egzaminator w zakresie j. polskiego egzaminu 
gimnazjalnego oraz maturalnego, autorka innowacji pedagogicznej „Kształcąca rola oceniania kształtującego”.
Prowadzi kursy, warsztaty, szkolenia (m. in. dla rad pedagogicznych) z takich tematów, jak: wybrane 
metody kreatywne w kształceniu polonistycznym, monitorowanie jakościowe i ilościowe podstawy 
programowej, jak motywować ucznia, jak wykorzystać wyniki sprawdzianu do podniesienia efektywności.
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Potęga swiadomego jedzenia
     Dlaczego jemy, gdy  jemy? Dlaczego jemy to, co jemy?         

                Monika Rospłoch - Bergier

Poznanie odpowiedzi na powyższe pytania jest niezbędne, aby jakość naszego życia była satysfakcjonująca, 
a nasza sylwetka zgrabna - i to na zawsze. Adekwatna odpowiedź wymaga podejścia, łączącego wiedzę w zakresie 
dietetyki i psychologii. Z jednej strony, konieczne jest poznanie zasad zdrowego żywienia, a z drugiej - własnych 
mechanizmów powodujących, że jemy to, co jemy.

Tylko zmiana nawyków żywieniowych może pozwolić uniknąć efektu jo-jo. Aby to jednak zrobić należy 
je poznać. Emocje, nastroje, a nawet cechy osobowości wpływają na to, jakie jedzenie wybieramy. Spójrz 
w przeszłość: być może nawyki pielęgnowane od wczesnego dzieciństwa spowodowały, że teraz, kiedy jesteś już 
dorosła, w dalszym ciągu nagradzasz się jedzeniem słodyczy, zupełnie jak mama, która w dzieciństwie dawała Ci 
słodki deser w nagrodę za to, że zjadłaś cały obiad, albo dostałaś piątkę w szkole? Wiedz również, że z drugiej 
strony, dane produkty żywnościowe mogą wpływać na to jak się czujesz. Przy tym wszystkim należy pamiętać, 
że jedzenie jest jedną z większych przyjemności w życiu i że zdrowe jedzenie może, i powinno być smaczne!

Nie tylko to co jemy, ale równięż to, kiedy jemy ma znaczenie. Pożywienie powinno nam dostarczać niezbędnych 
składników dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Nie jest po to, abyśmy poczuli się szczęśliwsi, 
lepsi czy poradzili sobie ze stresem lub nudą. Ważne jest zatem uświadomienie sobie, dlaczego w danym 
momencie sięgam po jedzenie. Być może taka kartka na lodówce wyłączy na chwilę naszego automatycznego pilota 
i zanim sięgniemy po coś do jedzenia, zapytamy się siebie - czy to na pewno głód? Jeśli tak, to życzę smacznego! 

Zastanów się więc, czemu w danym momencie sięgasz po jedzenie? Coraz częściej jemy nie dlatego, że 
jesteśmy głodni. Ilość decyzji dotyczących jedzenia w ciągu doby jest tak ogromna, że gdyby miały one wszystkie 
przebiegać na poziomie świadomym - na nic innego nie starczyłoby nam czasu. W związku z tym, większość z nich jest 
zautomatyzowana. Tylko czy zawsze są one właściwe? Warto przyjrzeć się im i zastanowić czy mają sens.  Czy 
sięgając po jedzenie jesteśmy naprawdę głodni, czy też może dopadła nas nuda, zmęczenie, stres albo 
automatycznie sięgamy po przekąski oglądając telewizję. A może chcemy pocieszyć się w chwili smutku albo za coś 
się nagrodzić? Zatem, jaka powinna być idealna dieta odchudzająca? 

W natłoku czasem sprzecznych informacji o tym co powinniśmy, a czego nie powinniśmy jeść bardzo łatwo 
się pogubić. Czy wolno nam jeść mięso z ryżem czy tylko z sałatą? Czy należy  jeść zupę kapuścianą przez kilka 
dni? Czy pić same soki owocowe? Czy może przyjmować tabletki, które – jak obiecuje producent - na pewno 
spowodują utratę wagi?  Aktualne badania wskazują, że około 80-90% osób na diecie wcześniej czy później 
wróci do wagi sprzed odchudzania. Jest to jednak tylko optymistyczna wersja tego, co się najczęściej dzieje, a więc 
nie tylko powrotu do wagi sprzed diety, ale nabycie dodatkowych kilogramów, czyli tak dobrze znany większości 
odchudzającym się  efekt jo-jo.

c.d. str. 11
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Jak więc temu zapobiec? Odpowiedź jest tylko jedna: spójrz na nową „fantastyczną” dietę, którą zamierzasz 
stosować. Czy jesteś w stanie stosować ją (w nieco oczywiście zmodyfikowanej formie) do końca życia? Jeśli 
odpowiedź brzmi nie - to szkoda czasu i Twojego cierpienia. Gwarantuję, że po kilku lub kilkunastu tygodniach 
po jej ukończeniu zaczniesz stopniowo, lecz skutecznie wracać do wagi sprzed (w najlepszym wypadku). Dobra 
i skuteczna dieta odchudzająca polega na trwałej zmianie nawyków żywieniowych. Musi więc uwzględniać to, 
co lubisz jeść, dbając jednocześnie o to, aby dostarczyć Ci wszystkich niezbędnych składników potrzebnych do 
właściwego funkcjonowania organizmu. Idealna dieta odchudzająca jest przy tym smaczna. Nie ma więc problemu 
ze stosowaniem jej już do końca życia!

O autorze
Monika Rozpłoch - Bergier
Psycholog kliniczny, doradca zawodowy, doświadczony trener biznesu z uprawnieniami pedagogicznymi. 
Specjalizuje się w szkoleniach  z zakresu psychologii biznesu i psychologii pozytywnej, doradztwa  
zawodowego, edukacyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i selekcji pracowników, 
komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, treningu umiejętności intra - interpersonalnych 
i współpracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji, profesjonalnej prezentacji, 
kreatywności, zarządzania projektem, budowania warsztatu, obsługi klienta.
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	 Godność	
	 	 	 -	od	czego	zależy,	a	od	czego	nie	zależy
         Ryszard Jurkowski

Poznanie	 odpowiedzi	 na	 powyższe	 pytania	 jest	 niezbędne,	 aby	 jakość	 naszego	 życia	 była	 satysfakcjonująca.	
W	mojej	ocenie	godność	jest	postawą,	w	której	istocie	zawarte	są	takie	dobra	(czyli	wartości)	jak:

1.	 Dobro	–	w	rozumieniu,	że	dobro	człowieka,	każdego	człowieka,	którego	godność	jest	lub	ma	być	respektowana
2.	 Sprawiedliwość	–	w	 rozumieniu,	 że	 sprawiedliwym	 jest	postępować	 tak,	aby	nie	naruszać	godności,	 czy	 to	

własnej	 –	 poprzez	 zaniechanie	 czynów	 niezgodnych	 z	 własną	 moralnością,	 czy	 to	 innych	 ludzi	 –	 poprzez	
						zaniechanie	czynów	godzących	w	ich	godność.

Jako	 postawa,	 godność	 jest	 uwewnętrznionym	 elementem	 w	 strukturze	 „JA”.	 Nie	 widocznym,	 a	 przecież	
uzewnętrznionym	poprzez	prezentacje	w	zachowaniach.	Zatem,	jako	postawa,	godność	zależna	jest	od	tych	i	tego	
co	miało	wpływ	na	ukształtowanie	struktury	„JA”:
1.	 Genetyka	-	w	szczególności	 temperament	 i	 jego	aspekty	związane	głównie	z	„poszukiwaniem	wrażeń”	oraz	
							z	radzeniem	sobie	z	lękiem
2.	 Wychowanie	 –	 poprzez	 osoby	 wpływające	 na	 przekonania,	 wzorce,	 schematy,	 skrypty,	 skojarzenia,	 oraz	
							kształtujące	hierarchię	wartości	i	poczucie	godności	właśnie.
3.	 Wpływ	na	poczucie	godności	innych	elementów	struktury	„JA”	,takich	jak:
a) samoocena
b)	poczucie	własnej	wartości	
c)	emocje	i	umiejętność	radzenia	sobie	z	nimi	
d)	motywy	-	bo	to	one,	wraz	z	potrzebami	podstawowymi	–	a	także	przecież	umiejętnościami	ich	zaspokajania,	
kształtują	ostatecznie	to	poczucie	godności.

Reasumując,	 poczucie	 godności	 zależy	 od	 osobowości	 (charakteru	 i	 temperamentu)	 –	 tej	 „godnej	 osoby”.
Czy	to	poczucie	zależy	od	innych	ludzi?	Tu	odpowiedź	złożona:

1.	 tak	–	od	tych,	którzy	mnie	wychowywali		i	kształtowali	poczucie	mojej	godności
2.	 tak	–	od	 tych,	którzy	manipulują	mną	 (moimi	emocjami,	przekonaniami	 itp.),	 jeżeli	moja	niska	samoocena	

pozwala	im	na	zewnętrzne	sterowanie	mną.
3.	 nie	–	 jeżeli	 jestem	wystarczająco	wewnątrzsterowny,	aby	mieć	poczucie	godności	 i	–	bo	posiadanie	takiego	

poczucia	nie	wystarczy	–	mieć	także	odwagę	bronić	swojej	godności.

c.d.	str.	13
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Godność osoby ludzkiej,  jak twierdzą autorytety filozoficzno – moralne od wieków, stanowi jej 
przyrodzony (prawo naturalne) lub boski (prawo religijne) – aspekt społeczny (prawo stanowione). Według
 genetyków (naukowców),mamy geny odpowiadające za duchowość i za poczucie godności. Zatem godność zależy 
ode mnie. I od tego, co z tym poczuciem robię. I od tego na ile innym pozwalam naruszać moją godność.

Właściwie, po przemyśleniu kwestii uznałem, że godność może, a nawet jest uznawana jako wartość. 
Szczególnie w aspekcie społecznym, gdyż w systemie prawnym (czyli zespole norm społecznych uznanych za 
szczególnie ważne) godność jest dobrem, które podlega ochronie.  Nawet więcej – jedno  naruszenie uprawnia 
osobę, której dobro naruszono do pomocy państwa. Jako wartość jest jądrem postawy, jednakże w mojej ocenie 
jest wartością złożoną. Utrzymuję zatem, że w godności zawarte są takie jej elementy jak dobro i sprawiedliwość. 
A jako osobiste dobro stanowi uwewnętrzniony element w strukturze „JA”. 

O autorze
Ryszard Jurkowski

Prowadzi Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Jest Pedagogiem, prawnikiem, ekonomistą. Posiada certyfikaty trenera, coacha, mentora, tutora.
Posiada 21 lat doświadczenia w świadczeniu usług edukacyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. : 
dyrektor jako zarządzający budżetem,  funkcje dyrektora, kompetencje dyrektora, dyrektor jako przywódca, 
kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem, odpowiedzialność w dziedzinie finansów publicznych, odpow-
iedzialność prawna w szkole, prawo oświatowe, prawo własności intelektualnej, ochrona danych 
osobowych i wizerunku, wizerunek szkoły, statut i inne akty prawne szkole, koncepcja pracy szkoły.
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Świąt pełnych radości, miłości i podniosłej atmosfery,
Niech nadchodzące Święta będą jedyne i wyjątkowe,

Gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole,
Gdy gasną spory, znika nienawiść.

Cała Redakcja „ Mentor - czytasz i wiesz” składa Państwu życzenia:
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

Wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku, 
mniej sporów, więcej radości i doceniania życia uroku.
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