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1. Przebieg (adT) 2020 dla wychowawcy 

 

 Szkolenia przygotowujące online (2): 
 26 X 11:55-13:40; 27 X 11:55 – 13:40 

 Szkolenie interwizyjne online: 
 28 X 14:45 – 15:30 

 W ramach g. wychowawczych – warsztaty do przeprowadzenia 1-6: 
 29 X; 5 XI; 12 XI; 19 XI; 26 XI + 1 

 Szkolenia interwizyjne online (6): 
 4 XI 13:55-15:30; 11 XI 14:45-15:30; 17 XI 14:45-15:30; 25 XI 13:55-15:30 

 Szkolenia konsultacyjne (2): 27 XI 13:55-15:30; 1 XII 13:55-15:30 
 W ramach g. wychowawczych – 1 – warsztat do przeprowadzenia: 

 3 XII 
 Szkolenie ewaluacyjne (2): 

 8 XII 11:55-13:40; 9 XII 11:55 – 13:40 
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2. WARSZTAT 1 
Temat: Kim jesteś? 

 

WARSZTAT 1 - (45’)  
 

• 7’ OSO: Jak się dzisiaj czujesz?  

• 9’ Kim jesteś do teraz?  

• 6’ Ankieta (1) 

• 7’ Wstęp o mózgu  

• 6’ Wstęp o pokoleniu F 

• 10’ OSO: Jaki sens miał dla Ciebie temat warsztatu?  
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3. OSO 

 

„OSO – Oddolna Samopomoc Offline/ Online” jest łatwym narzędziem, które pozwoli na to, że wszyscy uczniowie czują się na równi zauważani. 

MATERIAŁY: 

Uczestnicy OFFLINE (w klasie) ONLINE (zdalnie) – TEAMS 

WYCHOWAWCY 

– Wydrukowany pakiet (adT) – protokół /przebieg 45 minut/ 

– zeszyt + długopis /dokumentacja/ 

– małe karteczki z inicjałami uczniów /aby losować pary/ 

– zegar (telefon ze stoperem)   

– Kamera w komputerze 

– wydrukowany pakiet (adT) 

– protokół /przebieg 45 minut/ 

– zeszyt + długopis /dokumentacja/ 

– małe karteczki z inicjałami uczniów /aby losować pary/ 

– zegar (telefon ze stoperem) 

UCZNIOWIE – zeszyt + długopis 

– kamera włączona w czasie zajęć 

– zeszyt + długopis +komórka 
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PRZEBIEG – OFFLINE (w klasie) 

PYTANIE OTWIERAJĄCE – Check-in: JAK SIĘ DZIŚ CZUJESZ? 

 Na stole wychowawcy „do losowania” rozłożone są wcześniej przygotowane karteczki z inicjałami każdego ucznia; nie widać co jest na nich 
napisane. 

 Wychowawca wybiera karteczkę i odwraca, widzi inicjały. 
 Wychowawca szuka wzrokiem ucznia w klasie, patrzy uczniowi w oczy, czyta imię i nazwisko ucznia i pyta: „Jak się dziś czujesz?” 
 Wychowawca cierpliwie słucha ucznia, patrząc uczniowi nadal w oczy. 
 Po odpowiedzi ucznia wychowawca tylko mówi „dziękuję”, nie reaguje i losuje następną karteczkę. (wyjątkowo, jeśli odpowiedź jest 

niebezpieczna dla ucznia) 
 Gdy uczeń jest nieobecny wychowawca odkłada karteczkę na bok, aby nie używać jej w kolejnych losowaniach. 

 

PYTANIE ZAMYKAJĄCE – Check-out: JAKI SENS MIAŁ DLA CIEBIE TEMAT WARSZTATU? 

 Na stole wychowawcy „do losowania” rozłożone są wcześniej przygotowane karteczki z imionami i nazwiskami każdego ucznia; nie widać 
co jest na nich napisane. 

 Wychowawca losuje karteczkę i odwraca, widzi inicjały. 
 Wychowawca szuka ucznia w klasie, patrzy uczniowi w oczy, czyta imię i nazwisko ucznia i pyta: „Jaki sens miał dla Ciebie ten temat 

warsztatu?” 
 Wychowawca cierpliwie słucha ucznia, patrząc uczniowi w oczy. 
 Po odpowiedzi ucznia wychowawca tylko mówi „dziękuję”, nie reaguje i losuje następną karteczkę. (wyjątkowo, jeśli odpowiedź jest 

niebezpieczna dla ucznia) 

 

PRZEBIEG ONLINE (zdalnie) – TEAMS 

 WŁĄCZENIE KAMERY PRZEZ UCZNIA I WYCHOWAWCĘ JEST NIEZBĘDNE. 
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4. Kim jesteś do teraz? 

 

Celem tego narzędzia jest pokazanie, że nasze narracje tożsamości są konstrukcjami, dlatego są otwarte na zmiany. 

 

PRZEBIEG – OFFLINE (w klasie) 

– Wychowawca zadaje (kolejno – bez losowania) każdemu uczniowi następujące pytanie: 

Kim jesteś do teraz? 

– Wychowawca nie reaguje – nawet jeśli uczeń powie krótko lub coś śmiesznego. Słucha ucznia i mówi „Dziękuję”. 

/Ważne jest, aby głos ucznia i wychowawcy nie nakładały się. Podczas pytania, wychowawca całkowicie skupia się na ucznia. Oznacza to: bycie 

skupionym na danym uczniu i nie odnoszenie się do czegokolwiek lub kogokolwiek poza tym, co jest tu i teraz. Wychowawca uruchamia 

aktywne słuchanie, dobrą wolę, szczerość oraz szacunek i nie reaguje na odpowiedź./ 

– Wychowawca pyta kolejnego ucznia. Kiedy pada odpowiedź ucznia, wychowawca i zadaje to samo pytanie kolejnemu uczniowi. 

– Wychowawca do uczniów: po tym, jak każdy z uczniów indywidualnie odpowiedział na pytanie, pokazuje pewne wzory w odpowiedzi. 

Zazwyczaj będzie tak, że pierwsza osoba odpowiada najdłużej. Aplikując spostrzeżenia Ervinga Goffmana (The presentation of Self in everyday 

life, 1959; Frame analysis, 1974) można stwierdzić, iż jest to spowodowane  brakiem gotowej ramy, względem której uczestnik mógłby 

zbudować odpowiedź. Nie ma gotowego wzorca, względem którego moglibyśmy wymodelować naszą odpowiedź. Drugi uczeń, oraz kolejni, 

zazwyczaj szybciej udzielają odpowiedzi. Dla nich istnieje już forma – ta stworzona przez pierwszego ucznia. 
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PRZEBIEG – ONLINE (zdalnie) – TEAMS 

 WŁĄCZENIE KAMERY PRZEZ UCZNIA I WYCHOWAWCĘ JEST NIEZBĘDNE. 

 

DLACZEGO TO JEST WAŻNE? 

Teorią idąca za tym pytaniem: według Anthony’ego Giddensa (Modernity and Self-Identity, 1991), wszyscy mamy dostępną domyślną narrację 

o nas samych. Ta narracja powinna być wewnętrznie spójna i powinna wykluczać inne narracje o nas samych. Jednak uczniowie 

prawdopodobnie nie mają domyślnej narracji przygotowanej jako odpowiedź na pytanie: Kim jesteś do teraz? Uczniowie mają  raczej tendencję 

do tworzenia narracji półspontanicznie, podczas pytania, rozważając, co jest od nich wymagane oraz jak poprzedni uczniowie udzielali 

odpowiedzi. Jest to w zgodzie z teoriami Zygmunta Baumana (Tożsamość, 2004; Płynne życie, 2005; Płynne czasy, 2007), który stwierdza, iż w 

naszych czasach nie próbujemy budować jednej, zdefiniowanej narracji z elementów układanki, która nas tworzy, ale że cały czas zmieniamy 

układ tych elementów, aby pasowały do okoliczności. 

 

DIAGNOZA WSTĘPNA 

 Jeżeli uczniowie – głównie lub wyłącznie – używali ram stworzonych przez pierwszego (lub drugiego) ucznia, można stwierdzić, iż uczniowie są 

mocno otwarci na wzajemną presję i/ lub mają niski poziom zaufania/ otwartości do wychowawcy. 
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5. Wstęp o mózgu nastolatka 

 

Film: https://youtu.be/BLZrmVe2f3c 

 

Tekst filmu 

Mimo tego, że w porównaniu do młodszych dzieci nastolatkowie są silniejsi, więksi, szybsi, reagują szybszej, mają lepsze umiejętności 

rozumienia, lepszy system odpornościowy i są bardziej odporni na zimno, ciepło, urazy i stresy fizyczne, mają oni około 200% więcej szansy 

umrzeć lub ciężko chorować. 

Nie każdy nastolatek doświadcza ekstremalnych problemów. Około 20% nastolatków spotyka się z problemami jak uzależnienia od alkoholu i 

narkotyków, wypadki, przemoc, morderstwo, problemy zdrowotne łączone z seksem, choroby umysłowe jak depresja, zaburzenia jedzenia, 

autookaleczenie i samobójstwo. 

A co wszyscy nastolatkowie mają wspólne to, że często panują nad nimi gorące emocje i impulsywność. Ich nastrój często jest albo bardzo 

poztywny albo bardzo negatywny. Pokazują oni więcej niekonsekwetnych zachowań. 

Powodem tych ekstremalnych problemów i dużych emocji jest fakt, że mózg nastolatków zupełnie rozbudowuje się. Mózg specjalizuje się 

poprzez nielinearne przycinanie synaps. Mózg zyskuje wyższą skuteczność poprzez izolowanie końcówek komórek nerwowych. Proces 

powiększenia skuteczności idzie „z tyłu do przodu” mózgu. Więc część mózgu odpowiedzialna za funkcje wykonawcze, kora przedczołowa, 

zostaje przyłączona jako ostatnia. 

Nastolatkowie mają wyższy poziom stresu i strachu, mają mniejszą motywację i dużą pasję dla intensywności, podniecienia, pobudzenia i pasji. 

Oni aktywnie szukają sytuacji i aktywności, które wywołują dużo emocji. 

https://youtu.be/BLZrmVe2f3c
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System kontroli jest mało rozwinięty bo kora przedczołowa odpowiedzialna za funkcje wykonawcze jeszcze nie jest skutecznie przyłączona. 

Wynikiem tego jest to, że nastolatkowie często nie wiedzą jak reagować, mają mniej umiejętności przetrawić negatywne informacje, mają 

trudności zrozumieć konsekwencje i interpretować społeczne sytuacje i innych, i mają mniej umiejętności uczenia się na swoich błędach. 

Przyjemne aktywności są przez nich uważane jako mniej ryzykowne. Nastolatkom trudniej jest trzymać się daleko od tego, co jest zabronione. 

Więc wsparcie dorosłych jest dla nich nadal ważne. 

Nastolatkowie mają większą wrażliwość na nagrody. Natychmiastowe, małe nagrody powodują u nich większe aktywności w centrum 

przyjemności mózgu niż opóźnione, a większe nagrody. Nastolatkowie w ogóle spodziewają się większych nagród niż dorośli. Najmocniejsze 

nagrody dla nich to nagrody seksualne. Wynikiem tego dla nich jest preferowanie krótkoterminowych celów. 

Presja rówieśników jest kluczowa. Pozytywna ewaluacja rówieśników aktywuje centrum przyjemności w mózgu tak samo jak np. 

psychoaktywne substancje. Wątpliwości o akceptacji grupy dla nastolatków są bardzo ważnym powodem stresu. 

Umiejętność uczenia się nastolatków jest na szczycie skuteczności. Ich kompetentność racjonalnego i abstrakcyjnego myślenia rozwija się. A ich 

rozwój mózgu jest nielinerany i delikatny. Nastolatkowie przeżywają poważne trudności z utrzymaniem struktury, z zapamiętywan iem i z 

rozwiązywaniem problemów. I w sytuacjach pełnych emocji w mózgu nastolatków wygrywają emocje ze spokojnym myśleniem. W takich 

sytuacjach nastolatkowie mają więcej szansy spotykać się z ekstremalnymi problemami. 

Zmiany w mózgu nastolatków powodują tworzenie się ich tożsamości podstawowej. Te zmiany umożliwiają pozostawianie rodziców i 

zaczynanie autonomycznego życia: nastolatkowie muszą odkrywać eksperymentując co im daje więcej szczęścia, zdrowia, mądrości. Koledzy i 

partnerzy seksualni zastępują rodziców. To jest proces nielinearny, który może ujawnić się gwałtownie. 

Rozbudowa mózgu nie jest jedyną zmianą fizjologiczną w okresie adolescencji. Inne zmiany fizjologiczne to zmiany hormonalne powodujące 

różnice w rozmiarze oraz kompozycji ciała i aktywowane hormony seksualne powodujące dojrzałość seksualną. Powstają także inne wzory snu. 

Nastolatkowie idą spać później i potrzebują więcej snu: między 8,5 do 9,5 godziny. 

Te zmiany fizjologiczne i rozbudowa mózgu niekoniecznie rozwiją się synchronicznie. W każdej ze zmian istnieją wariacje w sekwencji i w 

aktywizacji kroków w rozwoju. Wynikiem tego są duże różnice w rozwoju między indywidualnymi nastolatkami. Ważną charakterystyką mózgu 

nastolatków to plastyczność. IQ może jeszcze zmieniać się. Podstawowe wspomnienia budują się. Nastolatkowie mają dużą otwartość na 
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naśladowanie i auto-ewaluacje poprzez obserwacje. Nie tylko równowieśnicy są wzorami, dorośli też, mimo tego, że nastolatkowie rzadko się 

do tego przeznają. 
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6. Wstęp o Pokoleniu F 

 

Film: https://youtu.be/NkBm1FnvSsM 

 

Tekst filmu 

Dla dorosłych zawsze było wyzwaniem rozumieć młodych ludzi.  A teraz naprawdę jest to trudniej. W kontekście nowej technologii i 

komunikacji oraz płynnych czasów młodzież zmieniła się bardzo. Większość młodzieży umie tylko krótko skupic się na czymś, ma kłopoty z 

abstrakcyjnym myśleniem i argumentuje emocjonajniej i defensywniej. Przedstawiamy Pokolenie (F) – pokolenie fragmentacji. 

W social mediach większość wiadomości jest krótka i bez kontekstu.  Memy rządzą. A trolling uprawiany jest bardzo często. Tradycjonalne 

media są w kryzysie. Pośpiech zwycieża z dokladnością i analizą. Najwazniejsza jest ogladalność, a nie treść. 

Wiekszosc rodziców i nauczycieli biegnie przez ich szybko pędzące życie. Budują dla młodzieży opiekieńczą ramę życia a nie czas  na rozmawy i 

refleksję. Dorośli są w relacji z młodzieżą raczej na stopie koleżeńskiej niż prezentują się jako autorytet. W polityce rządzą hasła. Politycy 

przekonują emocjami raczej niż argumentami. 

Wiekszość młodzieży w rzeczywistości wygląda podobnie do siebie. Ale online wycofują sie w oddzielne, niszowe przestrzenie, gdzie każdy ma 

bardzo podobne opinie. 

Dlatego kontekst w którym młodzież żyje jest przestrzenią bez narracji. Wszystko dzieję się w pośpiechu i tymczasowo. 

Aby czuc jakąś kontrolę i ochronę w tym pośpiesznym świecie wiekszość młodzieży wycofuje się do świata online, chowa za komórką. Oni wolą 

czat niż spotkania  na żywo. Wiekszość mlodzieży myśli, że umie robić  kilka rzeczy równolegle. Ale mózg ludzki nie umie tak, bo zajmuje się 

https://youtu.be/NkBm1FnvSsM
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zadaniami linearnie. Mózg daje sobie nagrody, gdy nowe zadanie jest akceptowane, bo myśli, ze stare jest już  skończone. Ale w 

wielozadaniowości tak nie jest. Mózg więc jest zadowolony, ale zmęczony. 

Wynikiem wielozadaniowości jest zmeczenie, niepokój i trud aby skupić się dłuzej na jednym zadaniu. Informacje zgromadzone są w krótkich 

okresach koncentracji tak jak zdjęcia  wyrwane z filmu czyli stopklatki, a więc spójnośc informacji znika. Te fragmenty informacji mogą w ogóle 

nie dotrzeć do pamięci krotkoterminowej, a potem długotrwałej, a gdy już wejdaątam, to są jak oddzielne części. 

Nasza tożsamość w dużej mierze  budowana jest na podstawe tego co jest gromadzone w pamięci. Więc ta tożsamość też jest 

pofragmentowana. Na pytanie kim jesteś – odpowiedź jest spontaniczna i nie ustalona wcześniej. Jako wynik brakuje spojnej ramy, aby 

decydować co robić i jak rozumieć świat. 

Sfragmentaryzowane są także same procesy myślowe. Podejście do nowych sytuacji jest spontaniczniejsze,  bo nie ma okeślonej ramy – to 

znaczy, że nie ma rutyny. Nie ma też strachu przed próbowaniem rożnych, dziwnych strategii dochodzenia do celu. 

W dziedzinie technologii takie spontaniczne strategie swietnie funkcjonują. Dlatego większość młodzieży uważa, że ma lepsze przystosowanie 

do korzystania z technologii. 

I  myśli, ze moze sobie pozwalić na wielozadaniowość. 
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7. WARSZTATY 2 i 3 – WZÓR 1 

Temat: Czy jesteś sobą w grupie? Dlaczego? 

 

WARSZTAT 2 - (45’)  

• 7’ OSO: Jak się dzisiaj czujesz?  

• 15’ Wstęp o O2O 

• 23’ O2O(o) – 7 par: Czy jesteś sobą w grupie? Dlaczego?  

 

WARSZTAT 3 - (45’)  

• 7’ OSO: Jak się dzisiaj czujesz?  

• 28’ O2O – 8 par: Czy jesteś sobą w grupie? Dlaczego?  

• 10’ OSO: Jaki sens miał dla Ciebie temat warsztatu?  
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8. O2O 

 

O2O (Obywatel do Obywatela) to narzędzie komunikacji, w którym rozmowa jako dialog modelowany prowadzona jest w ramie czasu i 

przypomina transmisję telewizyjną lub radiową, której nie można ani przedłużyć, ani powtórzyć. Użycie takie porównania ma tworzyć wrażenie 

unikalności rozmowy, a to podnieść koncentrację i skupienie uczestników. Jednak to nie wywiad. 

 

PODSTAWY 

 Temat dialogu jest ustalany adekwatny do sytuacji lub tematu zajęć. 

 Z grupy uczniów tworzy się pary (przez losowanie karteczek z inicjałami uczniów). 

 Każda z par składa się z dwóch uczniów (o różnych rolach: pytający i odpowiadający). 

 Pary zaangażują się w 90-sekundowy dialog. 

 Wychowawca jako wsparcie: daje wstęp i mierzy czasu w czasie dialogu. 

 Wychowawca w czasie trwania dialogu nie może przedłużyć dialogu i nie może odzywać się. 

 Po zakończonym dialogu wychowawca jako wsparcie dziękuje za dialog, prosi kolejną parę. 

 

MATERIAŁY 

Uczestnicy OFFLINE (w klasie) ONLINE (zdalnie) – TEAMS 

WYCHOWAWCY 
– wydrukowany pakiet (adT) – protokół /przebieg 45 minut/ – zeszyt 

+ długopis /dokumentacja/ – małe karteczki z inicjałami uczniów 

– kamera w komputerze – wydrukowany pakiet 

(adT) – protokół /przebieg 45 minut/ – zeszyt + 
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/aby losować pary/ – zegar (telefon ze stoperem) – 3 krzesła: (2 

naprzeciwko siebie z oznaczeniem: „P-Pytający”; „O-

Odpowiadający”) (1 krzesło: „W-Wsparcie” stoi obok krzesła „O”, tak 

aby osoba mierząca czas widziana była tylko przez osobę w roli „P-

Pytający”. – slajd wsparcia 

długopis /dokumentacja/ – małe karteczki z 

inicjałami uczniów /aby losować pary/ – zegar 

(telefon ze stoperem) – slajd wsparcia 

UCZNIOWIE   – kamera włączona w czasie zajęć 

 

PRZEBIEG 

AKTYWNOŚĆ OFFLINE (w klasie) ONLINE (zdalnie) – TEAMS 

PRZYGOTOWANIE   

Ustawione 3 krzesła. Slajd wsparcia wyświetlony. 

Kamery włączone. Uczniowie proszeni są o przepisanie 

pytania do zeszytu. Wychowawca prosi uczniów, aby 

zrobili zdjęcie z ekranu swomi telefonami tego slajdu 

wsparcia. 

Slajd wsparcia wyświetlony – TREŚĆ: ROLE: (P), (O) i  TEMAT: … PAMIĘTAJCIE O: 

-Przywitaniu/ Pożegnaniu 

-Słuchaniu aktywnym 

-Ciekawości co mówi druga osoba 

-Podtrzymywaniu rozmowy w ramie tematu 

-Spokojnym tonie 
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-Szacunku 

-Cierpliwości 

-Delikatności 

AKTYWNOŚĆ 

Cała grupa jest pytana, ile trwa 90 sekund, czy to dużo, czy mało czasu. Wychowawca robi symulację odczuwania 

upływu czasu. Korzysta ze stopera. Klasa zostaje poproszona o siedzenie w ciszy i nie robienie niczego przez 90 

sekund, aby doświadczyć intensywnie tych 90 sekund. Wychowawca wypowiada słowo „akcja” startuje stoper i w 

ciszy – razem z grupą – czeka, aż upłynie 90 sekund do upływ czasu, mówi “stop”. Wychowawca pyta uczniów: Ile 

trwało dla nich te 90 sekund? Czas ten może okazać się (bardzo) długi. Wychowawca wyjaśnia, że przed parami 90 

sekundowe dialogi, a ostatnie 10 sekund rozmowy dialogu jest czasem dla pytającego, aby puentować 

rozmowę.Wychowawca robi symulację odczuwania upływu czasu, teraz to 10 sekund. Wychowawca tym razem prosi 

uczniów, aby w czasie mierzonych 10 sekund policzyli ile są w stanie wypowiedzieć słów w myślach, ale w powolnym 

rytmie. Tak samo jak wcześniej – wychowawca mierzy czas. Używa słów „akcja” – „stop”. Klasa zostaje poproszona o 

siedzenie w ciszy i nie robienie niczego przez 10 sekund.Po tym pyta każdego (po kolei – bez losowania): ile słów 

pomyślałeś? Przyjmuje odpowiedzi. Zazwyczaj to różne wartości liczbowe – podsumowuje, że teraz widać, jak 

jesteśmy różnorodni i dlatego w czasie komunikacji możemy to pokazać. Zaczynamy dialogi modelowane. 

WPROWADZENIE 

ODCZUWANIE CZASU: 

90 SEKUND 

-Cała grupa jest pytana, ile trwa 90 sekund, czy to dużo, czy mało czasu. 

-Wychowawca robi symulację odczuwania upływu czasu. Korzysta ze stopera. Klasa zostaje poproszona o siedzenie w 

ciszy i nie robienie niczego przez 90 sekund, aby doświadczyć intensywnie tych 90 sekund. Wychowawca wypowiada 

słowo „akcja” startuje stoper i w ciszy – razem z grupą – czeka, aż upłynie 90 sekund do upływ czasu, mówi “stop”. 

-Wychowawca pyta uczniów: Ile trwało dla nich te 90 sekund? Czas ten może okazać się (bardzo) długi. 

-Wychowawca wyjaśnia, że przed parami 90 sekundowe dialogi, a ostatnie 10 sekund rozmowy dialogu jest czasem 

dla pytającego, aby puentować rozmowę. 

-Wychowawca robi symulację odczuwania upływu czasu, teraz to 10 sekund. 
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-Wychowawca tym razem prosi uczniów, aby w czasie mierzonych 10 sekund policzyli ile są w stanie wypowiedzieć 

słów w myślach, ale w powolnym rytmie. Tak samo jak wcześniej – wychowawca mierzy czas. Używa słów „akcja” – 

„stop”. Klasa zostaje poproszona o siedzenie w ciszy i nie robienie niczego przez 10 sekund. 

-Po tym pyta każdego (po kolei – bez losowania): ile słów pomyślałeś? Przyjmuje odpowiedzi. Zazwyczaj to różne 

wartości liczbowe – podsumowuje, że teraz widać, jak jesteśmy różnorodni i dlatego w czasie komunikacji możemy to 

pokazać. Zaczynamy dialogi modelowane. 

WYJAŚNIENIE 

Jeśli wiemy ”ile trwa dla nas 90 sekund i ile słów może każdy z osoba pomyśleć w 10 sekund, to jesteście gotowi, aby 

w 90 sekund porozmawiać ze sobą.” 

Macie dwa dodakowe wsparcia: Pierwsze – mnie, wychowawca – mierze czas i pokaże kiedy upłynie 80 sekund, 

abyście wiedzieli, że zostało 10 sekund na puente (zakończenie) – pokażę dłońmi literę  “T”. Drugie – slajd: 

wychowawca prosi przypadkowego ucznia o przeczytanie na głos. Dziękuje i zaczyna losowanie. 

LOSOWANIE PAR: „P-

Pytający”; „O-

Odpowiadający”) 

Wychowawca losuje pary: ma przygotowane karteczki z 

parami cyfr i literką (P1, -); (O1, -). Przechodzi po klasie, 

każdy uczeń losuje karteczkę 

Wychowawca losuje pary: ma przygotowane karteczki z 

parami cyfr i literką (P1, -); (O1, -). Wychowawca losuje 

pary uczniów po koleji, w czasie dialogów – jedną po 

drugiej; pierwsza kartka to rola “P”, druga kartka to rola 

“O” 

DIALOG MIĘDZY 

UCZNIAMI   

Nauczyciel siada na krześle wsparcia, ma stoper w 

telefonie, obok listę uczniów, długopis. Zaprasza do siebie 

parę nr 1 czyli osoby, które wylosowały karteczki: (P1 i 

O1). Prosi, aby usiedli na odpowiednich krzesłach, 

Uczniowie wylosowani mają włączone kamery, tak aby 

widzieli się. Proszeni sa o wyświetlenie na swoich 

komórkach zdjęcia zrobionego z ekranu, na którym jest 

czytelny“slajd wsparcia”. Wychowawc pyta uczniów – jak 
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oznaczonych literkami – odpwiedio “P” i “O”. Pyta 

pozostałych uczniów – jak pomóc tym uczniom i mi w 

czasie dialogu? Czeka na odowiedź: “ciszą!”, gdy tak nie 

pada – mówi – jak w teatrze “ciszą”. Prosi ucznia w roli 

“P” czyli pytającego o przeczytanie pytania dialogu na 

głos. Wychowca pyta czy wszyscy są gotowi. Mówi – 

zaczynamy. Prosze o ciszę. Włączam czas: “akcja”. A po 

90 sekundach mówi “stop”. Wychowawca mówi na 

koniec każdego dialogu każdej parze: “Dziękuję za udział”, 

podaje rękę każdemu z uczniów, zaprasza ręsztę klasy, 

aby bili brawo – sam zaczyna. I prosi kolejną parę, wg 

numerów losowania. 

pomóc tym uczniom w czasie dialogu? Czeka na odowiedź: 

“ciszą!”, gdy tak nie pada – mówi – jak w teatrze “ciszą”. 

Wychowawca pyta czy para pierwsza jest gotowa. Prosi 

ucznia w roli “P” czyli pytającego o przeczytanie pytania 

dialogu, które zapisał w zeszycie na głos dla wszystkich. 

Wychowca pyta czy wszyscy są gotowi. Mówi – zaczynamy. 

Proszę o ciszę. Włącza 90 sekund: “akcja”. Po 80 

sekundach szeptem mówi zostało 10 sekund, a po 90 

sekundach mówi “stop”. Wychowawca mówi na koniec 

każdego dialogu każdej parze: “Dziękuję za udział”. Proszę 

kolejną parę, wg swojego losowania 

 

 

FILM 

Film: https://youtu.be/cbc02CL5N3o 

 

Tekst filmu 

Ten film będzie pokazał podstawy metody trainingu dialogu “Obywatel-do-Obywatela”, O2O w skrótcie. Wyjaśnione będzie co O2O jest a także 

dlaczego i jak tą metodę używać. 

O2O to seria modelowanych sesji dialogu, każda trwająca 90 sekund. Dialogi mają miejsce między dwiema osobami o ustalonym temacie w 

obecności grupy lub kamery. 

https://youtu.be/cbc02CL5N3o
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Dialog to forma rozmowy między dwiema osobami w której uczestnicy chcą poznać się z i rozumieć perspektywę drugiej osoby na jakimś 

temacie i nie chcą przekonywać tą drugą osobę o swojej racji. 

Dlaczego używać metodę dialogu O2O? Po pierwszym, O2O inicjuje dialog między członkami grupy. Gdy istnieje kryzys w tej grupie, O2O 

funkcjonuje jako forma interwencji. Gdy jakiś temat jest delikatny i jest unikniony przez członków grupy, O2O jest użyteczne. Jak i gdy istnieje 

trwający konflikt w grupie o którym nie ma komunikacji. A gdy jest potrzebne dowiedzieć się jakie perspektywy istnieją w grupie o jakimś 

temacie, O2O może funkcjonować jako narzędzie interwizji. 

Po drugim, metoda treningu otwiera indywidualnych człońków grupy. Uczestnicące w O2O członkowie będą doświadczyć konstruktywną 

konfrontację z sobą. W tym samym czasie są trenowani jak komunikować z innymi, pokazujące ciekawość. A też uczą się jak brać 

odpowiedzialność za swoją komunikację w grupie. 

Po trzecim, O2O otwiera grupę jako całość. Metoda przerywa istniejącą hierarchię w grupie i daje szansy, że nowe relacje powstają między 

człońkami grupy. 

Co mają indywiadualni człońkowie grupy z tego? Po uczestnictwie będą mieli większą reflekcję na danym temacie a także więcej autoreflekcji. 

Wynikiem tego jest, że indywidualni człońkowie będą mieli więcej zrozumienia tematu oraz, w tym samym czasie bardziej rozumieć co ich 

perspektywa ma współnego z perspektywami innych człońków grupy. To zmniejszy ich poczucie alienacji z grupy. 

To jest jak O2O praktycznie wygląda. Dwóch uczestników siedzi naprzeciwko siebie na krzesłach. Inni uczestnicy siedzą dookoło w formie litery 

“U”. Obserwują tych w środku jakby byli aktorami na scenie. 

Jeden z uczestników w środku wypełni rolę pytajacego. Drugi uczestnik rolę odpowiadującego. A to nie wywiad. To dialog. 

Trecia osoba gra rolę asystenta dialogu. Siedzi za plecami osoby odpowiadającego. Osoba pytająca widzi asystenta z rogu oczy. 

Osoba odpowiadająca teraz losowo wybiera pytanie. Te pytanie funkcjonuje jako punt startowy dla osoby pytającego. 

Asystent dialogu pyta czy uczestnicy są gotowi. Potem startuje 90-sekundowy dialog mówiący “start” i aktywizujący swój stoper. 
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Osoba pytający pyta pytanie losowo wybrane. Zrobi to albo dosłownie albo w formie interpretacji pytania. Osoba odpowiadająca odpowiada. 

Potem rozmiajają dalej w formie dialogu. 

Po 80 sekund, 10 sekund przed zakonczenia dialogu, asystent dialogu w sposobu subtelnym signalizuje osoby pytającej, że jest czas skończyć 

dialog z szacunkiem do drugiej osoby. Signal podany to gest rękami pokazujący literkę “T”. 

Po 90 sekund asystent dialogu spokojnie i kategoricznie skończy dialog, mówiący “stop”, “dziękuję” i potem prosący innym uczestnikom o biciu 

brawo dla uczestników w środku. 

Potem tych dwóch uczestników w środku zajmuje miejsce w publiczności i dwóch innych uczestników siedzi w środku aby zaczynać nową sesję 

dialogu. 

W czasie każdej sesji dialogu zewnętrzna osoba wypełni formularz pod tytułem karty obserwacji. Na ten formularz różne akty niewerbalne i 

werbalne uczestników wszystkich sesji są notowane. W momencie, że wszyscy człońkowie grupy brali udział w sesjach dialogu, osoba 

rejestrująca dzieli się z charakterystykami wszystkich uczestników, jak napisane w czasie sesji w karcie obserwacji. 

Gdy istnieje sytuacja, ze nie ma grupy a jest kamery, wszystkie kroki procesu są identyczne, oprócz dwa. Bo nie ma publiczności, która może bić 

brawo, asystent dialogu bije brawo dla uczestników. Drugi wyjątek jest, że bezpośrednio po sesji dialogu dwóch uczestników zmieniaje miejsce 

– i rolę. Osoba pytająca teraz będzie odpowiadać i wice wersa. 

Do prowadzenia sesji treningu dialogu O2O dwie osoby zewnętrzne są potrzebne: asystent dialogu oraz osoba, która wykonuje analyzę sesji. W 

dodatku, miejsce ma być przygotowane. Potrzebne są dwa krzesła naprzeciwko siebie i inne krzeszła około w formie litery “U”. Trzecie krzeszło 

jest jeszcze potrzebne za plecami jednego z dwóch krzeseł w środku. 

Też potrzebne są małe karteczki aby losowo ustalać pary, które razem będą uczestniczyć w sesjach dialogu i aby losowo ustalać kto będzie 

wypełnił rolę pytającą i kto rolę odpowiadącą. Na karteczkach napisane są numery (od “1” do ilości obecznych dzielona przez 2, plus 1). Dla 

każdego numeru mają istnieć dwie karteczki, jedna z dodatkiem litery “P” dla osoby pytającej i jedna z literem “O” dla osoby odpowiadającej. 

Potem jeszcze potrzebne są: stoper i slajd z wyjaśnieniem – albo w formie dokumentu do rozdawania albo jako projekcja na ścianie. I 

potrzebna jest karta obserwacji dla osoby, której prowadzi analyzę sesji dialogu. 
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Następnie, temat ma być wybrany dla sesji dialogu. Na podstawy tego tematu dwa pytania mają być formułowane. Na początku każdej sesji 

osoba odpowiadająca losowo wybiera jedne z tych dwóch pytań jako punkt startowy dla dialogu. 

Także wstęp ma być przygotowany. Ten wstęp ma wyjaśnić cele sesji, temat oraz roly, które uczestnicy będą wypełnić. Wstęp też ma skupić się 

na to, że czas jest ważnym elementem sesji: czas powoduje równe zasady dla wszystkich uczestników. Uczestnicy powinni przezyć w cisze ile 

trwa 90 sekund – czas trwania dialogu – i ile 10 sekund – czas trwania zakończenia dialogu. 

W związku sesji dialogu O2O kilka reguł są ważne. Po pierwsze, jest ważne losowo ustalać jacy uczestnicy będą razem w parze, jaką bedą 

wypełnić rolę i jakie pytanie będzie funkcjonować jako punkt startowy dla dialogu. W ten sposób poderzenie o manipulacji od strony 

organizatorów jest minimalizowane. Jest los, który decyduje, a nie organizatorzy. 

Po drugim, szanowanie czasu jest ważne. 90 sekund to 90 sekund i 10 sekund to 10 sekund. Poprzez sumiennie trzymania czasu bezstronność 

organizatorów jest podkreślona. 

Po trzecim, istnieją reguły behawioralne dla uczestników w sesji dialogu. Są obwiązani inicjować sesję z powitaniem i skończyć sesję z 

pożegnaniem. Mają słuchać aktywnie, pokazać ciekawość słów mówionych przez drugą osobę, używać spokojny ton, trzymać dialog na temacie 

i pokazać szacunek, cierpliwość i delikatność. Ostatna część filmu to pokaz modelową sesję O2O. 

 

  



25 
 

9. WARSZTAT 4  – WZÓR 2 

Temat: Jak unikasz utraty kontroli nad swoim zachowaniem? 

 

WARSZTAT 4 - (45’)  

• 7’ OSO: Jak się dzisiaj czujesz?  

• 5’ MiM  

• 7’ Wstęp o Substancjach Psychoaktywnych  

• 16’ Modelowana dyskusja: Jak unikasz utraty kontroli nad swoim zachowaniem?  

• 10’ OSO: Jaki sens miał dla Ciebie temat warsztatu?  
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10. MiM 

 

Narzędzie Myśl i Mów (MiM) ułatwia spokojne reagowanie na konstruktywną krytykę, jeśli przed udziałem w sytuacji trudnej, konfrontacyjne 

użyjemy tych 3 zdań jako przemyśleń na swój temat. 

 

PRZEBIEG – OFFLINE (w klasie) 

– Wychowawca prosi uczniów, aby po nim powtarzali na głos. 

– Wychowawca wypowiada trzy zdań na głos, jedno po drugim – te trzy zdania: 

 Czasem robię błędy. 

 Czasem moja motywacja jest egoistyczna. 

 Jestem częścią problemu. 

– Wychowawca pyta nastęnie czy uczniowie się z nimi zgadzają, gdy myślą o sobie, czy nie. Jeśli ktoś „nie zgadzą się”, pyta tej konkretnej osoby 

dlaczego „nie zgadza się”. 

 

PRZEBIEG – ONLINE (zdalnie) – TEAMS 

WŁĄCZENIE KAMERY PRZEZ UCZNIA I WYCHOWAWCĘ JEST NIEZBĘDNE. 

 

WYJAŚNIENIE 

Trudno jest słychać krytyki. Łatwiej jest po prostu ustalać, że słowa innych mnie nie dotyczą. 
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Zgoda w sobie z tymi trzema zdaniami otwiera nas do innych: 

Jeśli „czasem robię błędy”, nie mogę czuć się poza zarzutami. Może, że właśnie teraz zrobiłem błąd i krytyka jest upoważniona. 

Jeśli „czasem moja motywacja jest egoistyczna” nie mogę czuć się moralnie lepszy od innych. Może, że właśnie teraz byłem egoistyczny i 

krytyka jest upoważniona. 

Jeśli nie jestem „częścią problemu”, wykluczę, że mam coś wspólnego z tym co się staje, jestem problemem dla innych. Bo może, że jestem 

współodpowiedzialny za problem. A nawet jeśli nie jestem, to mam się czuć współodpowiedzialny za szukanie rozwiązania problemu. Nie 

chodzi o to, kto jest winny. Chodzi o to, że rzeczywistość to nasze wspólne wyzwanie. 
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11. Wstęp o SP 

 

Film: https://youtu.be/b5brIe_GRPo 

 

Tekst filmu 

Chcąc zrozumieć uzależnienia nastolatków ważne jest, aby zrozumieć, że uzależnienia  to rodzaj uczenia się. 

Uczenie się i zapamiętywanie powodują tworzenie nowych i silniejsych synaps w mózgu. Synapsy umacniają się za każdym razem, gdy są 

aktywowane; a przede wszystkim, gdy są aktywowane  systematycznie. Używanie substancji psychoaktywnych powoduje tworzenie nowych i 

silniejszych synaps w ośrodku przyjemności mózgu. Efektem ich używania jest produkowanie dopaminy przez ośrodek przyjemności mózgu. 

Nastolatkowie są bardzo czujni na dopaminę. Plastyczność mózgu nastolatka jest przyczyną dużej podatności na uzależnienia : uzależnieniają 

się szybciej, efekty uzależnienia są permanentniejsze i pragnienie rośnie szybciej. 

Normalne uczenie się  zachodzi w hipokampie, a nie w ośrodku przyjemności mózgu. Plastyczność mózgu nastolatka jest podstawą ogromnej 

skuteczności uczenia się. 

Substancje psychoaktywne działają między innymi przeciwbólowo poprzez określone receptory mózgowe. Przyjmowane są w celu doznania 

przyjemności, zmiany świadomości, uzyskania określonego nastoju, przeżycia ekstremalnych doznań. 

 

https://youtu.be/b5brIe_GRPo
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Slajdy 
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12. Modelowana dyskusja 

 

MATERIAŁY 

Uczestnicy OFFLINE (w klasie) ONLINE (zdalnie) – TEAMS 

WYCHOWAWCY 

– wydrukowany pakiet (adT) 

– protokół /przebieg 45 minut/ 

– zeszyt + długopis /dokumentacja/ 

– małe karteczki z inicjałami uczniów /aby losować pary/ 

– małe karteczki dla uczniów 

– zegar (telefon ze stoperem)   

– kamera w komputerze 

– wydrukowany pakiet (adT) 

– protokół /przebieg 45 minut/ 

– zeszyt + długopis /dokumentacja/ 

– małe karteczki z inicjałami uczniów /aby losować pary/ 

– zegar (telefon ze stoperem) 

UCZNIOWIE – długopis 

– kamera włączona w czasie zajęć 

– zeszyt + długopis + komórka 

 

PRZEBIEG 

AKTYWNOŚĆ OFFLINE (w klasie) ONLINE (zdalnie) – TEAMS 

PYTANIE DO DYSKUSJI Wychowaca zadaje 

uczniom pytanie do dyskusji  Pisze na tablicy lub wyświetla na slajdzie. 

Wyświetla na slajdzie. Uczniowie pytanie 

dyskusji zapisują sobie w zeszycie. 
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ZAPISYWANIE ODPOWIEDZI Wychowawca 

wyjaśnia znaczenie zarządzania czasem jako 

czynnik wsparcia koncentracji. Prosi uczniów, aby 

w ciszy pisali swoje odpowiedzi, od momentu, 

gdy powie “start” przez 90 sekund, które 

odmierzy i zakończy slowem “stop”. 

Każdy uczeń zapisuje swoją odpowiedź, 

którą potem będzie czytać,  na karteczkach, 

które rozdał wychowawca. Z jednej strony 

pisze swoje inicjały i datę. Na zapisanie ma 

90 sekund. 

Każdy uczeń przygotuje najpierw w zeszycie 

“szkicowaną karteczką”: uczniowie rysują w 

swoim zeszycie kwadrat 8 na 8 cm; w nim 

zapisują swoje odpowiedzi, które potem 

będą czytać. Na zapisanie mają na to 90 

sekund. 

LOSOWANIE PAR 

Wychowawca losuje pierwszą parę uczniów: 

pierwszy losowany uczeń pyta, drugi 

losowany uczeń odpowiada. 

Wychowawca losuje pierwszą parę uczniów: 

pierwszy losowany uczeń pyta, drugi 

losowany uczeń odpowiada. 

DYSKUSJA MIĘDZY UCZNIAMI 

Uczniowie wylosowani wstają i patrzą na 

siebie. Uczeń pytający przytacza “pytanie 

dyskusji”; uczeń odpowiadający czyta to co 

zapisał. Potem uczniowie zmniają role: 

uczeń, który odpowiadał pyta i uczeń, który 

pytał teraz odpowiada. 

Potem następna para. 

Uczniowie wylosowani mają włączone 

kamery. Uczeń pytający przytacza “pytanie 

dyskusji”; uczeń odpowiadający czyta to co 

zapisał. Potem uczniowie zmniają role: 

uczeń, który odpowiadał pyta i uczeń, który 

pytał teraz odpowiada. 

Potem następna para. 

PO DYSUSJI – DOKUMENTACJA 

Wychowawca zbiera karteczki i zachowuje 

je. 

Uczniowie robią zdjęcie karteczki; wysyłają 

na chacie zajęc do wychowcy. 
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13. WARSZTAT 5 i 6 – WZÓR 1 
Temat: Jak unikasz izolacji w grupie rówieśników? 

 

WARSZTAT 5 - (45’)  

• 7’ OSO: Jak się dzisiaj czujesz?  

• 10’ Wstęp o izolacji  

• 28’ O2O(o) – 8 par: Jak unikasz izolacji w grupie rówieśników? 

 

WARSZTATA 6 - (45’)  

• 7’ OSO: Jak się dzisiaj czujesz?  

• 23’ O2O(o) – 7 par: Jak unikasz izolacji w grupie rówieśników?  

• 5` Ankieta (2)  

• 10’ OSO: Jaki sens miał dla Ciebie temat warsztatu?  
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14. Wstęp o izolacji 

 

 Wsparcie rówieśników jest ważne dla zdrowia psychicznego nastolatków 
 Bliski kontakt z conajmniej jedym rówieśnikiem jest istotny 
 Brak akceptacji grupy rówieśników jest wazym powodem stresu 
 Pozytywna ewaluacja rówieśników aktywuje ośrodek przyjemności w mózgu, tak samo jak np. psychoaktywne substancje 
 Izolacja społeczna wsród rówieśników dla dziewczynek: wykluczenie z grupy w przerwie 
 Izolacja społeczna wsród rówieśników dla chłopców: wykluczenie z aktywności grupowych jak sport lub gry 
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15. Warsztat 7 

 

 Wybór tematu i wzoru dla protokołu – zależy od diagnozy na podstawie obserwacji wychowawcy oraz analizy ankiet.  

 

WARSZAT 7 – opcja – (45’) 

• 7’ OSO: Jak się dzisiaj czujesz?  

• 8’ List rodzica  

• 20` Modelowana dyskusja z rodzicem  

• 10’ OSO: Jaki sens miał dla Ciebie temat warsztatu? 
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16. List rodzica 

 

 Rodzic zgadza się na współprowadzenie lekcję 
 Rodzic wybiera dla niego/ niej ważny temat dot. nastolatków 
 Rodzic konsultuje się z wychowawcą 

 Rodzic ma wybierać temat, który jest ważny nie tylko dla swojego dziecka a dla całej klasie 
 Rodzic pisze osobisty list do klasy 
 W czasie lekcji rodzic czyta list do klasy 
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17. Modelowana dyskusja z rodzicem 

 

 Każdy uczeń dostaje karteczkę 

 Po jednej stronie karteczki uczeń pisze pytanie, po drugiej swoje inicjały 

 Wychowawca zbiera karteczki 

 Wychowawca losuje karteczkę 

 Wychowawca daje uczniowi karteczkę, którą pisał 

 Uczeń wstaje i czyta karteczkę 

 Rodzic odpowiada 

 Opcjonalnie: dialog 

 Wychowawca losuje następną karteczkę 
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18. Co obserwować? 

 

Narzędzie Obserwacje Diagnoza Hasło 

OSO Czy uczeń patrzy 
wychowawcę w oczach? 

Poziom zaufania i otwartości uczniów do swoich wychowawcy, żeby w 
sytuacjach ryzykownych uczniowie będą bardziej skłonni prosić wychowawce o 
pomoc 

Małe/ duże zaufanie 

Czy uczeń dziękuje? Duże zaufanie/ duży 
szacunek Czy uczeń pyta jak 

wychowawca się ma? 

Czy uczeń powtarza innych? Poziom 
integracji w 
klasie: poziom 
presji grupowej 

Poziom zaufania i otwartości uczniów do swoich 
wychowawcy, żeby w sytuacjach ryzykownych uczniowie 
będą bardziej skłonni prosić wychowawce o pomoc 

Rówieśnicy są 
najważniejsi Czy uczeń tylko mówi: “nie 

wiem”? 

Czy uczeń robi teatr dla 
innych? 

Kim jesteś? Czy uczeń patrzy 
wychowawcę w oczach? 

Poziom zaufania i otwartości uczniów do swoich wychowawcy, żeby w 
sytuacjach ryzykownych uczniowie będą bardziej skłonni prosić wychowawce o 
pomoc 

Małe/ duże zaufanie 

Czy uczeń powtarza innych? Poziom 
integracji w 
klasie: poziom 
presji grupowej 

Poziom zaufania i otwartości uczniów do swoich 
wychowawcy, żeby w sytuacjach ryzykownych uczniowie 
będą bardziej skłonni prosić wychowawce o pomoc 

Rówieśnicy są 
najważniejsi Czy uczeń tylko mówi: “nie 

wiem”? 

Czy uczeń robi teatr dla 
innych? 

MiM Czy uczeń patrzy 
wychowawcę w oczach? 

Poziom zaufania i otwartości uczniów do swoich wychowawcy, żeby w 
sytuacjach ryzykownych uczniowie będą bardziej skłonni prosić wychowawce o 
pomoc 

Małe/ duże zaufanie 

Czy uczeń przeznaje się do 
niezgody? 

Poziom autonomii uczniów, z tej wynika większe poczucie odpowiedzialnośi za 
swoje uczenie się 

Rówieśnicy są mniej ważni 

Czy uczeń robi teatr dla 
innych? 

Poziom 
integracji w 
klasie: poziom 

Poziom zaufania i otwartości uczniów do swoich 
wychowawcy, żeby w sytuacjach ryzykownych uczniowie 
będą bardziej skłonni prosić wychowawce o pomoc 

Rówieśnicy są 
najważniejsi 
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presji grupowej 

O2O(o) Czy uczeń wita się z 
partnerem? 

Poziom 
integracji w 
klasie: poziom 
presji grupowej, 
poziom 
wykluczenia 
indywidualnych 
uczniów, poziom 
wykluczenia 
grup nawzajem 

Poziom autonomii uczniów, z tej wynika większe poczucie 
odpowiedzialnośi za swoje uczenie się 

Mały/ duży dystans do 
rówieśnika 

Czy uczeń patrzy partnera w 
oczach? 

Jak uczeń reaguje na 
werbalne i niewerbalne 
sygnały partnera? 
- Czy pozycja ciała jest 
podobna do pozycji ciała 
partnera? 
- Czy uczeń zbliźy się ciałem 
do partnera? 
- Czy uczeń słucha partnera 
aktywnie? 

Czy uczeń ma otwartą 
pozycję ciała? 

Czy uczeń zmieni dany temat 
dialogu? 

Rówieśnicy są 
najważniejsi 

Czy uczeń tylko powtarza 
innych? 

Czy uczeń tylko mówi: “nie 
wiem”? 

Czy uczeń robi teatr dla 
innych? 

Czy uczeń jest dumny/ 
zadowolonym/ pokaże 
satysfakcję o byciu 
uczestnikiem? 

Poziom osiągnięcia uczniów Duże zaufanie/ duży 
szacunek 

Modelowana 
dyskusja 

Czy uczeń wita się z 
partnerem?  

Poziom 
integracji w 
klasie: poziom 

Poziom autonomii uczniów, z tej wynika większe poczucie 
odpowiedzialnośi za swoje uczenie się 

Mały/ duży dystans do 
rówieśnika 

Czy uczeń patrzy partnera w 
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oczach? presji grupowej, 
poziom 
wykluczenia 
indywidualnych 
uczniów, poziom 
wykluczenia 
grup nawzajem 

Czy uczeń powtarza innych? Rówieśnicy są 
najważniejsi Czy uczeń tylko mówi: “nie 

wiem”? 

Czy uczeń robi teatr dla 
innych? 

Czy uczeń jest dumny/ 
zadowolonym/ pokaże 
satysfakcję o byciu 
uczestnikiem? 

Poziom osiągnięcia uczniów Duże zaufanie/ duży 
szacunek 

 

 

 


