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Wstęp

Późna faza dorastania przypada na okres nauki
w szkole ponadgimnazjalnej oraz podejmowania
pierwszych prób działania na rynku pracy. Jest
to czas, w którym młodzież przygotowuje się do
startu w dorosłość, doskonaląc nabyte w okresie dzieciństwa i dorastania kompetencje. Dzięki
nim efektywnie będzie mogła pełnić nowe role
społeczne i zawodowe bądź kontynuować naukę
w różnych formach. Jest to także ostatni szczebel
obowiązkowej edukacji szkolnej. Podstawowym
celem tego etapu w życiu jest zatem odpowiednie przygotowanie się do wejścia w dorosłość,
między innymi do zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności już całkowicie samodzielnie
i to przede wszystkim w środowiskach pozainstytucjonalnych,
także w Internecie.
Monitorowanie rozwoju w okresie późnego dorastania nie służy
już ani sprawowaniu opieki, ani
wychowywaniu, bardziej wiąże się
z towarzyszeniem młodemu człowiekowi w rozwoju. W okresie od 14/15
do 19/20 roku życia kontrola i odpowiedzialność za planowanie i reali-

zowanie różnych działań powinny być w coraz
większym stopniu oddawane w ręce nastolatka,
wkrótce młodego dorosłego. Rodzice i nauczyciele muszą usuwać się na drugi plan, by pełnić rolę
życzliwego konsultanta, który służy radą, pomocą
i udziela wskazówek w odpowiedzi na zgłaszanie
takiej potrzeby przez coraz bardziej dorosłego
nastolatka. Nastolatek zaś musi być świadomy, iż
odtąd to on, a nie dorośli, odpowiada za konsekwencje swojego zachowania.
Rodzice i nauczyciele często mają wątpliwości
dotyczące tego, czy nastolatek poradzi sobie
z wyzwaniami dorosłości, czy na pewno nabył
odpowiednie kompetencje, które pomogą mu
wypełniać przyszłe role życiowe, czy odnajdzie
swoją drogę w życiu. Mogą również niepokoić
się różnicami pomiędzy nastolatkami. Są bowiem
wśród nich zarówno tacy, którzy już wiedzą, czym chcą
się zajmować w przyszłości
i nastawiają się na realizację
kolejnych celów życiowych,
jak również tacy, którzy raczej
beztrosko spędzają czas. Ci drudzy
nie przejmują się nabywaniem kompetencji przydatnych w życiu, odraczając
przygotowanie do wejścia w dorosłe życie, żyjąc „tu i teraz”. Zatem podstawowym
celem monitorowania jest troska o to, czy
młody człowiek jest na właściwej dla
siebie ścieżce ku dorosłości.

Wszystkie narzędzia, w postaci kwestionariuszy, opracowano w takiej formie, by można je było wydrukować.
Dostępne są one w kolejności takiej, w jakiej omawiamy je w tym tomie, na stronie:

http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/
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Rozdział
Nastolatek jako uczestnik
badania
1.1. Wprowadzenie
Aby rozpoznać zasoby nastolatka, jego funkcjonowanie społeczno-emocjonalne i poznawcze,
motywację i postępy w nauce, nie trzeba organizować specjalnej sytuacji „badania” go. Ważna jest
stała, regularna obserwacja zmian, jakie zachodzą
w jego sposobie zachowania i komunikowania się,
okazywania emocji i radzeniu sobie z nimi oraz
w relacjach z rówieśnikami. Taka obserwacja odbywa się najczęściej w codziennych sytuacjach.
Oczywiście, wszelkie nietypowe wydarzenia również dostarczają pewnych informacji na temat rozwoju nastolatka, jednakże podstawowym kryterium odniesienia powinno być właśnie
codzienne zachowanie.
Monitorowania rozwoju nastolatka może podjąć się każdy, kto
ma z nim stały kontakt – rodzice,
opiekunowie w internacie/bursie,
wychowawca klasy, nauczyciele
różnych przedmiotów. Bardzo
ważna jest jednak perspektywa samego nastolatka, który
udziela informacji „z pierwszej ręki”. Nawet jeśli zbyt
krytycznie albo nazbyt idealistycznie przygląda się sobie
bądź otoczeniu – warto zawsze
brać jego zdanie pod uwagę.

1.2. Źródła informacji o rozwoju
nastolatka
Monitorowanie rozwoju nastolatka pozwala na
systematyczną ocenę jego możliwości, a w konsekwencji na stawianie adekwatnych do nich wymagań. Aby było źródłem rzetelnych informacji,
powinno przebiegać trzema torami:
• monitorowanie rozwoju nastolatka – obserwowanie przebiegu rozwoju oraz osiąganych efektów; chodzi o zbieranie informacji
na temat zmian w obszarach: fizycznym, funkcjonowania poznawczego, językowego, emocjonalnego oraz społecznego i moralnego,
a także komunikacji z otoczeniem
• monitorowanie otoczenia społecznego
– środowisko społeczne nastolatka jest obszarem, w którym może próbować on różnych
ról społecznych, to jego relacje, komunikacja
oraz współdziałanie zarówno z dorosłymi,
jak i rówieśnikami; środowisko społeczne to
ważny obszar ze względu na kształtującą się
tożsamość indywidualną oraz przygotowanie
do wejścia w dorosłość – nastolatek uczy się
brać na siebie odpowiedzialność w relacjach
z innymi
• monitorowanie otoczenia fizycznego
– przestrzeń, organizacja i zróżnicowanie
domowego środowiska fizycznego mają
znaczenie dla jakości uczenia się, pełnienia
obowiązków i odpoczynku nastolatka; dla
jego rozwijającej się tożsamości i autonomii
ważne jest też to, czy i w jaki sposób może
wpływać na swe otoczenie, przekształcać je,
urozmaicać oraz dostosowywać do swoich
potrzeb.
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Biorąc pod uwagę te trzy obszary – wzajemnie
ze sobą powiązane – uzyskuje się nie tylko szeroki obraz warunków rozwoju nastolatka, ale także
wiedzę o zasobach i czynnikach ryzyka.
Rzetelnych informacji na temat przebiegu rozwoju, środowiska społecznego i fizycznego może
udzielić sam nastolatek i to jego jak najczęściej
warto pytać o zdanie, zachęcać do refleksji i namysłu. Ponadto bardzo ważne są wnioski wyciągnięte
z obserwacji nastolatka przez osoby dorosłe – na-

Rodzice i opiekunowie
Pomimo rosnącej niezależności emocjonalnej i społecznej oraz
poznawczej, szczególnie w zakresie podejmowania decyzji są
to wciąż najbardziej znaczące dla nastolatka osoby, które:
• obserwują jego zachowanie podczas typowych, codziennych aktywności, pełnienia obowiązków domowych, uczenia się i spędzania czasu wolnego

Nauczyciele
• Obserwują nastolatka podczas pracy na lekcji – zarówno
indywidualnej, jak i grupowej, w czasie przerw, wyjść do
kina, muzeum, wycieczek i imprez szkolnych.
• Są źródłem informacji o postępach w nauce, postawie
wobec obowiązków szkolnych i zachowaniu w szkole,

Nastolatek
• Jest najlepszym źródłem wiedzy o sobie, dlatego warto
z nim jak najczęściej rozmawiać, pytać o zdanie w różnych
kwestiach, zachęcać do autorefleksji.
• Warto radzić się nastolatka co do tego, jak postąpić w jakiejś trudnej rodzinnej sytuacji, jaką podjąć decyzję dotyczącą np. domowego budżetu, koniecznego remontu,
opieki nad osobami starszymi w rodzinie, organizacji uroczystości rodzinnej – zwykle okazuje się wtedy, iż umiejętności nastolatka są znacznie większe, niż on sam sądził.
Takie rozmowy to dobry sposób na wzmacnianie poczucia
kompetencji u niego.
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uczycieli oraz rodziców (opiekunów). W związku
z tym, że nauczyciel obserwuje nastolatka tylko
przez pewien czas w ciągu dnia i w ściśle określonych okolicznościach – ma mniejszy dostęp do
motywów jego działania, uczuć, myśli i przekonań
niż rodzice czy opiekunowie. Musi zatem wspierać
się pomocą innych osób, aby uzyskać możliwie
najwięcej informacji o uczniu. Źródło informacji
mogą stanowić rodzice i opiekunowie nastolatka,
inni nauczyciele, poprzedni nauczyciele lub poprzedni wychowawca.
• często jako pierwsi zwracają uwagę na zmiany w zachowaniu nastolatka
• są cennym źródłem informacji na temat otoczenia fizycznego i społecznego domu
• mają wiedzę dotyczącą przebiegu rozwoju w okresie dzieciństwa i we wczesnej fazie dorastania
• w niektórych przypadkach to w ich postawach i przekonaniach może tkwić główne źródło opóźnionego wkraczania
nastolatka w dorosłość.

o jakości relacji z innymi osobami – uczniami i nauczycielami.
• Potrafią ocenić funkcjonowanie nastolatka w instytucji,
a także jakość środowiska instytucjonalnego, zarówno pod
kątem otoczenia fizycznego, jak i społecznego.
• Przy monitorowaniu rozwoju nastolatka warto nauczycielską obserwację uzupełniać o obserwacje rodziców i nauczycieli innych przedmiotów.

• W późnej fazie dorastania nastolatek bardzo dobrze potrafi opisywać i analizować swoje zachowanie i przekonania
oraz poglądy, rozpoznać swoją motywację do nauki, nastawienie do szkoły czy rówieśników, czy sposoby radzenia
sobie w trudnych sytuacjach.
• Stale zdobywa wiedzę na temat siebie i dokonuje jej syntezy, w związku z czym – jeżeli ma zaufaną osobę – potrafi
sam zasygnalizować, iż pojawiły się trudności, z którymi
wcześniej nie miał styczności.
• Nauczyciele i rodzice mogą obserwować, porównywać
i analizować jego zachowania, wypowiedzi oraz różne
wytwory z wcześniejszymi, a następnie konfrontować to
wszystko z wiedzą nastolatka o sobie i z jego przekonaniami.

1.3. Pułapki w badaniach z udziałem
nastolatków

a wskazówka, by uwzględniać te trudności w organizacji nauki nastolatka i nad nimi pracować.

Warto przed podjęciem systematycznej obserwacji czy rozmów z nastolatkiem zastanowić się
nad możliwymi źródłami błędów w wyciąganiu
wniosków.

Pułapka „0–1”

Pułapka diagnozowania
Stosując proponowane przez nas narzędzia, należy pamiętać, iż nie są to narzędzia profesjonalne,
jakimi posługuje się pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej czy nawet psycholog
bądź pedagog szkolny. Są one przeznaczone do
naturalnej obserwacji nastolatka i służą pomocą
przy opracowywaniu metod pracy z nim. Co ważne, z wielu z nich może korzystać sam nastolatek.
Może to być dla niego zachęta do refleksji nad
tym, co przeżywa, jak sobie radzi w trudnych sytuacjach, w jaki sposób wyraża emocje.
Pułapka etykietowania
Niezależnie od tego, kto jest użytkownikiem narzędzia, należy pamiętać, aby ostrożnie posługiwać się
zawartymi w części interpretacyjnej informacjami:
„Co to oznacza?” i „Co z tym robić?”. Bardzo łatwo
bowiem można przykleić nastolatkowi etykietę
i pod tym kątem określać całe jego zachowanie.
Przykładowo, narzędzie Strategie adaptacji w szkole odnosi się do trzech ścieżek adaptacji: działania
twórczego, wycofania lub buntu. Jeśli z obserwacji wynika, iż nastolatek posługuje się w znacznej
mierze strategią buntu, jest to informacja, której
celem nie jest nazwanie
nastolatka buntownikiem sprawiającym
trudności w szkole,

Pułapki w badaniach z udziałem nastolatków wiążą się także z nadaniem narzędziom do obserwacji
funkcji umieszczających nastolatka w kategoriach:
prawidłowo–nieprawidłowo rozwijający się. Warto pamiętać, iż na rozwój człowieka, szczególnie
w czasie dorastania, kiedy wiele zmian przebiega
gwałtownie, najkorzystniej jest spojrzeć jak na oś,
na której jednym końcu jest zachowanie w pełni
prawidłowe, „zdrowe”, natomiast na drugim zupełnie nieprawidłowe, „niezdrowe”. Łatwo wtedy
zauważyć, iż nigdy nie jest się w pełni, w 100%, ani
„prawidłowo rozwijającym się”, ani „nieprawidłowo
rozwijającym się”.
Pułapka pośpiechu
Monitorowanie powinno być przeprowadzane
regularnie, bez pośpiechu i nadmiernego uogólniania. Przy każdym z narzędzi podajemy informację zatytułowaną: „Co to oznacza?” i „Co z tym
robić?”, w której wyjaśniamy, co oznacza wynik.
Czytelnik spotka się tu z bardzo ostrożnymi uwagami. Wynik wskazuje kierunek, w którym podąża
rozwój nastolatka, a nie stan „dobrego” czy „złego” rozwoju. Przy każdym narzędziu zachęcamy
do głębszego przyjrzenia się nastolatkowi przez
dłuższy czas. Pojedyncza obserwacja zawsze niesie ze sobą ryzyko błędu. Chwilowa niedyspozycja nie oznacza poważnych problemów rozwojowych. Niektórzy rozwijają się równomiernie,
a inni raczej skokowo. Większość narzędzi polecamy więc wykorzystywać wielokrotnie, w odstępach kilkutygodniowych bądź nawet kilkumiesięcznych.
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Trochę teorii…
Błędy popełniane przy obserwacji
i analizie informacji
Stosowanie obserwacji jako metody badawczej obciążone jest
kilkoma potencjalnymi błędami, które każdy – rodzic, nauczyciel czy psycholog lub pedagog – może w sposób niezamierzony popełnić. Dzięki świadomości możliwego popełnienia
tych błędów jesteśmy ostrożniejsi przy wydawaniu sądów.
Możemy wskazać pięć typowych błędów towarzyszących obserwacji oraz analizie informacji.

1. Błąd łagodności
Co to znaczy?
Ten błąd możemy popełnić wtedy, gdy oceniając zachowanie
nastolatka, czynimy to bardzo łagodnie i na jego korzyść, pomijając zachowania, które, obiektywnie oceniając, mogą sygnalizować trudności.

Co robić?
Zaproponuj obserwację nastolatka także osobie, która wydaje
raczej surowe sądy na temat innych. Porównaj tę ocenę ze
swoją i wyciągnij wnioski. Pamiętaj także, iż aktualne dostrzeżenie pewnych trudności u nastolatka pozwala na podjęcie
takich działań, które będą zapobiegały pojawianiu się zakłóceń w procesie rozwoju.

2. Błąd tendencji centralnej
Co to znaczy?
Ten błąd polega na częstym spostrzeganiu, iż nastolatek zachowuje się typowo, tak jak wszyscy uczniowie w jego klasie, z jego
otoczenia. Zagrożeniem jest możliwe przeoczenie sygnałów
zakłóceń w przebiegu rozwoju.

Co robić?
Jak najczęściej korzystaj z takich narzędzi do obserwacji, które
pozwalają uchwycić zachowanie nastolatka w różnych kategoriach i przyporządkować je do różnych opisów. Ważne, aby
nie były to kategorie „0–1”, czyli „osoba bez trudności – osoba
z trudnościami”, a opisujące różne wymiary, różne możliwe
tendencje w zachowaniu.
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3. Efekt halo (efekt aureoli)
Co to znaczy?
Ten błąd polega na tendencji do oceniania zachowania nastolatka na podstawie innych jego cech niż cecha obserwowana
bądź ogólnego wrażenia, jakie wywiera.

Co robić?
Zastanów się, pod jakim kątem chcesz obserwować nastolatka i przygotuj się do tego. Nie doszukuj się w jego zachowaniu cech, które mogą pasować do jego obserwowanego
zachowania, a których nie ujawnia.

4. Błąd bliskości
Co to znaczy?
Ten błąd polega na tym, iż obserwując nastolatka przez pewien
czas, wydaje ci się, że nic się nie zmienia w jego rozwoju – nie
widać ani poprawy w poziomie wykonywanego zadania, ani
jego obniżenia.

Co robić?
Systematycznie prowadź oddzielne dzienniczki obserwacji na
temat różnych aspektów rozwoju nastolatka. Wracaj często
do przeszłych obserwacji i porównuj je z aktualnymi.

5. Błąd kontrastu
Co to znaczy?
Ten błąd polega na przypisywaniu nastolatkom cech przeciwnych do tych, które się spostrzega u siebie samego.

Co robić?
Kiedy zauważasz u nastolatka pewną tendencję w zachowaniu, pytaj o zdanie na ten temat inne osoby, które również
mają z nim kontakt.

Na podstawie: Brzezińska i Brzeziński, 2011.

Pułapka zbyt ogólnej/błędnej oceny

1.4. Wskazówki dla rodziców i nauczycieli

Ludziom zdarza się, nie tylko w rezultacie prowadzonych obserwacji i podczas monitorowania
czyjegoś funkcjonowania czy przebiegu procesu
rozwoju, ale i na co dzień, upraszczać rzeczywistość, zbyt szybko osądzać i oceniać innych oraz
nadmiernie uogólniać. Przeciwdziałanie temu
polega głównie na krytycznym analizowaniu i weryfikowaniu swoich spostrzeżeń i sądów poprzez
rozmowy z innymi osobami znającymi nastolatka
i z nim samym.

Nasze zalecenia można sprowadzić do kilku wskazówek. Dobrze, aby nauczyciele, a szczególnie
wychowawcy, rozmawiali z rodzicami, ale przede
wszystkim z uczniami, o tym, jak przebiega rozwój w okresie dorastania, co ten rozwój wspiera,
a co może go zakłócać, jak dbać o własne zdrowie,
także psychiczne, gdzie poszukiwać pomocy, gdy
pojawiają się problemy. Wychowawcy mogą też
zorganizować dla uczniów warsztaty z udziałem
psychologa, pedagoga czy seksuologa.

Aleksandra J. Kram, 16 lat

Aleksandra J. Kram, 16 lat
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Do rozważenia i zapamiętania…
10 dobrych rad dla rodziców: Jak lepiej poznać dorastającego nastolatka?
1.

Nie: „Nie interesuj się jeszcze pieniędzmi”.
Tak: Angażuj nastolatka w planowanie wydatków i zarządzanie budżetem rodzinnym. Bierz pod
uwagę jego zdanie, rozmawiajcie o oszczędzaniu i rozsądnym kupowaniu.

2.

Nie: „Poczekaj, aż skończysz 18 lat”.
Tak: Zachęcaj nastolatka do samodzielności w codziennych sprawach do załatwienia, takich jak
opłaty czynszu, rachunków czy wizyta u lekarza rodzinnego.

3.

Nie: „Bardziej przeszkadzasz, niż pomagasz”.
Tak: Włączaj nastolatka w codzienne obowiązki, daj mu spróbować czegoś, czego jeszcze nie
robił, miej cierpliwość i nie krytykuj, jeżeli coś mu nie wychodzi, pozwól mu się uczyć na błędach.

4.

Nie: „Masz jakiegoś chłopaka/Masz jakąś dziewczynę?”.
Tak: Pytaj nastolatka o jego bliskie relacje, ale traktuj go przy tym poważnie. Nie rób tego
w sytuacjach, w których mógłby czuć się zawstydzony, np. przy rówieśnikach lub na rodzinnym
spotkaniu.

5.

Nie: „Przecież Ty sobie w ogóle nie poradzisz, jak już skończysz tę szkołę!”.
Tak: Jak najczęściej rozmawiaj z nastolatkiem o jego przyszłości, ale pozwól mu ją samodzielnie
planować. Nie mów mu, kim ma być lub w jakiej roli go widzisz, ale pytaj o jego plany. Nie
krytykuj go i nie oceniaj, ale zwracaj uwagę na błędy, tak aby mógł je naprawić.

6.

Nie: „Musimy poważnie porozmawiać”.
Tak: Rozmawiaj przy każdej nadarzającej się okazji, a nie tylko wtedy, gdy „coś się stało”.

7.

Nie: „Jeszcze się przekonasz, jak to jest być dorosłym”.
Tak: Konsultuj się z nastolatkiem w sprawach rodziny, w swoich sprawach zawodowych, gdy
musisz rozwiązać jakiś trudny problem. Pytaj go o rady oraz opinie na różne tematy.

8.

Nie: „A co ty możesz o tym wiedzieć”.
Tak: Pytaj o zdanie, o opinie na różne tematy, o rady w różnych sytuacjach. Nastolatek może
udzielić mądrej odpowiedzi, ponieważ patrzy na daną sprawę z innej perspektywy niż dorosły.

9.

Nie: „Jak się wyprowadzisz, to będziesz o sobie decydować, na razie masz mnie słuchać”.
Tak: Nie lekceważ nastolatka i jego chęci decydowania o sobie. Wyznaczaj ogólne granice, ale
pozwalaj mu też na swobodę w ich obrębie. Pozwalaj mu na samodzielne planowanie działania.
Tłumacz i negocjuj, nawet gdy jesteś przekonany o własnej racji.

10.

Nie: „Nie spędzaj tyle czasu z kolegami”.
Tak: Jeżeli nastolatek poświęca zbyt wiele czasu kolegom i cierpi na tym nauka, postaraj się
wypracować wspólnie z nim zasady organizacji czasu – pamiętaj, aby nie izolować go od
rówieśników, którzy są dla niego bardzo ważni.
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Do rozważenia i zapamiętania…
10 wskazówek dla nauczycieli: Jak lepiej poznać uczniów?
1.

Nie: „Ostatnio Kasia dziwnie się zachowuje. Muszę się jej uważnie przyjrzeć”.
Tak: Monitoruj funkcjonowanie i rozwój swoich uczniów regularnie. Stała obserwacja pozwoli uchwycić
typowe zachowania nastolatka, które są punktem odniesienia, kiedy uczeń zaczyna się zachowywać
w jakiś sposób inaczej niż dotychczas – np. nagle nie chce pracować w grupie lub nagle praca w grupie
staje się jego ulubioną formą aktywności podczas lekcji.

2.

Nie: „Mam wrażenie, że część uczniów w mojej klasie bardzo szybko się rozwija i poważnieje, a część to
jeszcze dzieci”.
Tak: Pamiętaj, że tempo zmian rozwojowych w późnym dorastaniu jest często nierównomierne
i nieprzewidywalne oraz że między sobą zarówno dziewczęta, jak i chłopcy znacznie się od siebie pod
tym względem różnią.

3.

Nie: „Wojtek ostatnio jest bardzo kłótliwy, ciągle wchodzi z kimś w konflikt, bywa nieprzyjemny i wybucha
złością. Zastanawiam się, czy nie ma zaburzeń emocjonalnych”.
Tak: Pamiętaj, że wiele trudności szkolnych nastolatka w tym okresie ma charakter przejściowy. W związku
z tym możesz mieć czasami tendencję do „fałszywego alarmu”. To bardzo ważne, że zauważasz chwilowe
pojawienie się trudności u nastolatka, ale tak samo ważne jest to, aby zauważać ich ustępowanie.

4.

Nie:„Robert ostatnio podczas lekcji bardzo łatwo się rozprasza, nie potrafi sobie przypomnieć, o czym była
mowa na poprzednich zajęciach, i myśli o «niebieskich migdałach». Obawiam się, że może to mieć jakąś
poważną przyczynę, chyba powinien odwiedzić psychologa szkolnego lub poradnię psychologiczno‑pedagogiczną”.
Tak: Pamiętaj o kolejności poszukiwania informacji: najpierw rozmawiasz z samym nastolatkiem,
potem z innymi nauczycielami, rodzicami, a dopiero na końcu, o ile jest taka potrzeba, szukasz porady
u specjalisty (psychologa czy pedagoga szkolnego bądź w poradni psychologiczno-pedagogicznej).

5.

Nie: „Jeśli tak wynika z moich obserwacji, to chyba nie mogę się mylić”.
Tak: Nie przywiązuj się do swojej hipotezy lub przypuszczeń rodziców czy innego nauczyciela. Dopiero
spojrzenie z różnych punktów widzenia, przez różne osoby, daje klarowny obraz sytuacji nastolatka.

Ponadto…

•

korzystaj z proponowanych przez nas narzędzi wielokrotnie, modyfikuj je stosownie do swoich potrzeb; rób
notatki, porównuj swoje obserwacje sprzed pół roku/sprzed roku z bieżącymi

•
•
•

zachęcaj rodziców do systematycznego obserwowania nastolatka, użyczaj im kwestionariuszy

•

pamiętaj o nadrzędnych celach edukacji i wychowania w późnej fazie dorastania (i pod tym kątem
przeprowadzaj monitorowanie) – o zezwalaniu na dalszą eksplorację otoczenia społecznego i fizycznego
przy jednoczesnym przyjmowaniu kolejnych zobowiązań.

jeśli dostrzegasz jakąś trudność u nastolatka, postaraj się ją jasno i jak najbardziej konkretnie zdefiniować
pamiętaj o roli otoczenia społecznego i fizycznego w rozwoju nastolatka; monitoruj te środowiska
i wykorzystuj ich zasoby do wspierania rozwoju nastolatka; przyglądaj się tym obszarom „oczami
dorastającego nastolatka” – być może zwrócisz wtedy uwagę na nowe aspekty tych środowisk
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Hanna Snuszka, I rok studiów

Joanna Napierała, I rok studiów
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Rozdział
Jakość środowiska domowego
nastolatka
2.1. Wprowadzenie
Nastolatek w późnej fazie dorastania stopniowo
przygotowuje się do opuszczenia środowiska domowego i wejścia w dorosłe życie. Jest to również
czas przygotowywania się do pełnienia przyszłych
ról rodzinnych, obywatelskich i pracowniczych
– nastolatek opuszcza dom rodzinny z pewnym
kapitałem, na który składają się między innymi:
umiejętność komunikowania się z domownikami
i budowanie relacji z nimi, zarządzanie przestrzenią w domu oraz rozsądne korzystanie z zasobów
przestrzeni wokół domu. Dodatkowo w tym czasie
dochodzi do ukształtowania tożsamości osobistej
nastolatka – dzieje się tak w wyniku licznych interakcji ze środowiskiem, zarówno fizycznym, jak
i społecznym.
Ze względu na zmniejszający się
wpływ opiekunów na decyzje
podejmowane przez nastolatka i na jego działania jest to
ostatni moment zarówno na
zidentyfikowanie czynników
wspierających prawidłowy roz-

wój, jak i rozpoznanie ewentualnych czynników
utrudniających wejście w dorosłe życie. W tym
okresie szczególnie ważna jest troska o dobre
relacje z dorastającym dzieckiem i rozmawianie
z nim, wykazywanie zainteresowania jego działaniami i planami oraz wspieranie go w ich realizacji. Należy jednak pamiętać, że żaden nastolatek
nie lubi czuć się „przesłuchiwany” lub „wypytywany” przez dorosłego, dlatego trzeba starać się,
aby rozmowa z nim nie przybierała takiej formy.
Tylko w ten sposób rodzic może dowiedzieć się,
jak wygląda życie jego dziecka, jakie ma ono
potrzeby i jak można udzielić mu ewentualnej
pomocy. Jest to również ważne ze względu na
zmieniający się typ relacji między rodzicami
a nastolatkiem. Pod koniec późnej fazy dorastania relacje te powinny stawać się coraz bardziej
partnerskie. Rodzice nie powinni wydawać już
nakazów i zakazów, ale raczej rozmawiać z nastolatkiem i negocjować, przedstawiać swoje zdanie
i słuchać jego argumentów.
Rozdział ten dotyczy zarówno
przeznaczonych dla rodziców
narzędzi do monitorowania
rozwoju nastolatków – czyli
kwestionariuszy – jak i narzędzi umożliwiających
młodzieży refleksję nad
tym, jak sama ocenia
środowisko fizyczne
swojego domu.
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Tabela 1
Najważniejsze zadania rozwojowe oraz cele opieki i wychowania i proponowane narzędzia ich obserwacji przez rodzica w późnym dorastaniu

Zadania rozwojowe
• tworzenie zobowiązań co do własnej przyszłości

Narzędzia
• Kwestionariusz dla rodziców i nastolatka: RAZEM
• Kwestionariusz dla rodziców:
Strategie korzystania przez nastolatka z TIK

• rozwój samoregulacji w działaniu oraz
samoregulacji emocjonalnej

• Kwestionariusz dla rodziców:
Przestrzeń nauki i pracy nastolatka
• Kwestionariusz dla nastolatka:
Środowisko fizyczne w domu i wokół domu

• nawiązywanie relacji romantycznych oraz
rozwijanie partnerstwa i bliskości w relacjach

• Kwestionariusz dla rodziców:
Pełnienie ról społecznych przez nastolatka
• Kwestionariusz dla rodziców:
Style oddziaływania na nastolatka
• Kwestionariusz dla rodziców:
Style oddziaływania na nastolatka

• przygotowanie do pełnienia ról rodzinnych,
obywatelskich i pracowniczych

• Kwestionariusz dla rodziców i nastolatka: RAZEM
• Kwestionariusz dla rodziców:
Pełnienie ról społecznych przez nastolatka

Cele opieki i wychowania w domu
• wspieranie w tworzeniu planów dotyczących
własnej przyszłości

• zachęcanie do samodzielnego zaspokajania
potrzeb rozwojowych

Narzędzia
• Kwestionariusz dla rodziców:
Style oddziaływania na nastolatka
• Kwestionariusz dla rodziców:
Style oddziaływania na nastolatka
• Kwestionariusz dla rodziców:
Pełnienie ról społecznych przez nastolatka
• Kwestionariusz dla rodziców i nastolatka: RAZEM
• Kwestionariusz dla rodziców:
Style oddziaływania na nastolatka

• umożliwianie swobodnego nawiązywania relacji
z dorosłymi i rówieśnikami

• Kwestionariusz dla rodziców:
Pełnienie ról społecznych przez nastolatka
• Kwestionariusz dla rodziców i nastolatka: RAZEM

• wspieranie i pomoc w wyznaczaniu granic
w sytuacjach trudnych
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• Kwestionariusz dla rodziców:
Style oddziaływania na nastolatka
• Kwestionariusz dla rodziców i nastolatka: RAZEM

2.2. Kwestionariusz dla nastolatka:
Środowisko fizyczne w domu i wokół domu
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 1

Najczęściej pojawia się odpowiedź „Nie”
• Zastanów się, w jaki sposób mógłbyś dostosować otoczenie wokół siebie do swoich potrzeb i zainteresowań.
• Spróbuj również dłużej je obserwować pod kątem różnych
ofert – nie każdą rzecz lub przestrzeń da się zmienić, ale
często można zastosować pomysłowe rozwiązania, które
zastąpią to, czego brakuje.
• Konsultuj się z innymi na temat różnych możliwości działania, a wprowadzając modyfikacje, pytaj innych (także opiekunów) o zdanie.

Fizyczne środowisko rozwoju to zarówno wszelkie
miejsca i przedmioty w domu, jak i poza nim – na
osiedlu, ulicy czy w dalszej okolicy. Każde z tych
miejsc jest bogate w oferty, z których można korzystać – poprzez naukę, wypoczynek czy rekreację i sport – indywidualnie czy w grupie.
Najczęściej pojawia się odpowiedź
„Trudno powiedzieć”
• Spróbuj poobserwować swój dom i otoczenie oraz przyjrzeć się im pod kątem dostępnych ofert działania.
• Przeanalizuj swoje możliwości działania w nich i zastanów
się, czy pozwalają ci na rozwój twoich zainteresowań.
• Poszukaj również różnych informacji dotyczących okolicy,
w której mieszkasz, w Internecie.

Najczęściej pojawia się odpowiedź „Tak”

• Zastanów się również, czy na pewno jesteś dobrze zorientowany w ofercie twojej okolicy. Staraj się także mieć umysł
otwarty na różne rozwiązania. Być może to, czego szukasz,
jest w sąsiedniej miejscowości, ale da się do niej niedrogo
i wygodnie dojechać.

• Twoje otoczenie społeczne jest bogate w oferty, z których
możesz swobodnie korzystać.

2.3. Kwestionariusz dla rodziców:
Pełnienie ról społecznych przez nastolatka

pełnienia ról charakterystycznych dla dorosłości,
np. obywatelskich czy pracowniczych. Stanowi
to wstępne przygotowanie do podejmowania
wyzwań dorosłości, dlatego tak ważne jest monitorowanie, jak nastolatek radzi sobie obecnie
– w różnych rolach i w różnych sytuacjach.

Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 2

Kształtująca się indywidualna tożsamość nastolatka w późnej fazie dorastania pozwala mu na
uściślanie zakresu swoich obowiązków i praw
w różnych pełnionych przez niego rolach społecznych – członka rodziny, ucznia oraz członka grupy rówieśniczej. W ten sposób nastolatek
uczy się odpowiedzialności i przygotowuje do

• Poszukuj w dalszym ciągu różnych możliwości działania,
a także włączaj w nie innych – rodzinę oraz rówieśników.

Odpowiedzi dla każdej z ról społecznych należy
interpretować osobno. Może się okazać, że nastolatek, zgodnie z obserwacją rodzica, dobrze czuje
się w roli członka rodziny i rówieśnika, ale niekoniecznie w roli ucznia, lub odwrotnie.
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Najczęściej pojawiają się odpowiedzi
„Nie” lub „Raczej nie”

Najczęściej pojawia się odpowiedź
„Nie wiem”

• Pracę z nastolatkiem powinna poprzedzić dłuższa obserwacja jego zachowania.

• Być może należy jeszcze dłużej i dokładniej obserwować
zachowania nastolatka, gdyż do tej pory nie można było
rozpoznać, jak pełni swoje role społeczne.

• Warto pamiętać, iż późne dorastanie to czas, w którym
zwiększa się emocjonalna niezależność nastolatka od opiekunów.
• Częściej pojawiają się zachowania, w których nastolatek
udowadnia swoją odrębność i autonomię. Są to zachowania potrzebne rozwojowo i wspierające indywidualność
młodego człowieka, choć czasami budzące niepokój dorosłych, a nawet będące źródłem silnych konfliktów i nieporozumień między nastolatkiem a rodzicami czy nauczycielami.
• Gdy pewne niepokojące dorosłych zachowania utrzymują
się przez dłuższy czas, sytuacja nastolatka może wymagać
interwencji z ich strony – spróbuj poszukać możliwej przyczyny takiego zachowania nastolatka i na nią skierować
swoje działania.

Najczęściej pojawiają się odpowiedzi
„Tak” lub „Raczej tak”
• Nastolatek prawdopodobnie dobrze radzi sobie z pełnieniem ról społecznych i wywiązuje się ze swoich obowiązków.
• Przygotowując się do dorosłego życia, czerpie z nich wiele
doświadczeń i zdobywa ważne umiejętności, które w przyszłości okażą się niezbędne.

• Być może niektóre zachowania nastolatka wynikają z jego
obaw i lęków dotyczących przyszłości. Możliwe, że w ten
sposób sobie z nimi radzi.

• Można powiedzieć, że jest na dobrej drodze do efektywnego pełnienia przyszłych ról rodzinnych, pracowniczych
czy obywatelskich.

2.4. Kwestionariusz dla rodziców:
Style oddziaływania na nastolatka

w kierunku zdolności do samowychowania, samodzielnej oceny własnych działań oraz umiejętności
proszenia o pomoc wtedy, kiedy się jej potrzebuje.
Rodzaj i wielkość udzielanego wsparcia powinny
być dostosowane do tego, czy nastolatek posiada umiejętności wykonania zadania oraz czy ma
ochotę i potrafi je wykonać. Szczegółowa analiza
zachowania rodzica pozwala ocenić, czy posiada
on (we własnych oczach) umiejętność rozpoznania poziomu dojrzałości nastolatka do wykonania zadania oraz
umiejętność dopasowania
do niego rodzaju własnych
zachowań
wychowawczych.

Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 3

Późny okres dorastania to czas poszukiwania przez
nastolatków własnej drogi w życiu. Sprawia to, że
osoby dorosłe odgrywają niezwykle ważną rolę
wobec dorastającej młodzieży, gdyż mogą stanowić dla niej źródło cennych wskazówek i wsparcia.
Z drugiej strony chęć walki o autonomię własnych
działań i bycia traktowanym poważnie sprawia, że
nastolatki przyjmą porady dorosłych tylko wtedy,
gdy będą oni potrafili zainteresować się światem
młodzieży oraz nie będą narzucać im swojego
zdania.
Styl wychowawczy rodzica powinien więc
w tym wieku prowadzić nastolatka raczej
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• Warto przez dłuższy czas obserwować zachowanie nastolatka i rozmawiać z nim – jednak nie poprzez specjalnie
organizowane ku temu dyskusje i „pogadanki”, a podczas
typowych, codziennych czynności, w które nastolatek angażuje się wraz z dorosłym.

Niska elastyczność
Co to znaczy?

Co robić?

• Nie jest ci łatwo dopasować swoje zachowania do umiejętności i chęci nastolatka do wykonania zadania.

• Spędzać więcej czasu z nastolatkiem, aby umieć rozpoznać
jego słabe i mocne strony, zainteresowania, to, jak szybko zaczyna się nudzić daną czynnością, a co go wciąga bez reszty.

• Nastolatek może się poczuć pozostawiony samemu sobie,
szczególnie w sytuacjach, z którymi sobie nie radzi lub które wykonuje po raz pierwszy, może też być za mało motywowany do działania.

• Wspierać, gdy popełnia błędy, wskazywać, jakie są sposoby
wykonania zadania, gdy nastolatek wykonuje czynność po
raz pierwszy lub nie radzi sobie z nią.

• Być może nastolatek twoją chęć niesienia pomocy odbiera
jako nadmierną ingerencję w jego działania bądź jako nadmierną kontrolę.

• Zostawiać nastolatkowi jak największe pole do samodzielnych decyzji.

• Zadawać pytania o to, co stanowi problem, czego nastolatkowi potrzeba do wykonania zadania czy polecenia.

Przeciętna elastyczność
Co to znaczy?

Co robić?

• Można powiedzieć, że twoje zachowanie jest zwykle częściowo dopasowane do potrzeb nastolatka.

• Przyglądać się nastolatkowi i dopytywać, co stanowi
problem.

• Czasami nie rozumiesz, że nastolatek nie nabył jeszcze wystarczających umiejętności i potrzebna jest mu twoja rada
i podpowiedź, jak należy się zabrać do pracy, aby wykonać
ją dobrze.

• Gdy zadanie go przerasta, cierpliwie wytłumaczyć mu lub
nawet samemu pokazać, jak należy je wykonać.

• Z drugiej strony może mu też brakować twojego wsparcia
emocjonalnego, zachęcania do działania, oparcia – szczególnie gdy poniósł porażkę.

• Wycofywać się dopiero wtedy, gdy nastolatek poczuje się
pewnie podczas rozwijania nowej umiejętności.
• Pocieszać w niepowodzeniach, zachęcać do dalszych działań mimo błędów i porażek.

Wysoka elastyczność
Co to znaczy?
• Dopasowujesz swoje zachowanie do umiejętności i chęci
nastolatka do wykonania zadania.
• Jeśli nastolatek ma odpowiednie umiejętności i czuje się
pewnie, jedynie wyznaczasz mu wykonanie zadania.
• Gdy nastolatek potrafi coś zrobić, ale nie ma na to ochoty, zachęcasz go do działania, przekonujesz, a następnie
sprawdzasz wykonanie zadania.

Co robić?
• Dalej odpowiadać na potrzeby nastolatka, starając się nie
przeoczyć sytuacji, gdy staje przed zbyt trudnym dla siebie
zadaniem i potrzebuje wsparcia.
• Pozostawiać mu coraz więcej swobody w wyborze rodzaju
działania i podejmowaniu decyzji.
• Zachęcać do samodzielnego działania, nawet gdy pojawią
się przeszkody – niech najpierw sam szuka rozwiązania.

• Gdy nie potrafi wykonać zadania, ale jest do tego chętny,
tłumaczysz mu, jak to zrobić, sprawdzasz i pomagasz, gdy
prosi o radę.

• Jeśli widzisz, że ma problem z podjęciem decyzji lub z zaplanowaniem działań, staraj się wspólnie z nim przeanalizować różne „za” i „przeciw”.

• Gdy wykonuje zadanie po raz pierwszy albo sobie z nim
nie radzi, służysz poradą i wsparciem, aby nie zniechęcał
się porażkami.

• Doceniaj chęci nastolatka, przede wszystkim pomysły i wysiłek, jaki wkłada w to, co robi, nawet gdy nie osiąga zaplanowanego celu czy doświadcza niepowodzeń.
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2.5. Kwestionariusz dla rodziców:
Przestrzeń nauki i pracy nastolatka
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 4

Przestrzeń nauki obejmuje trzy ważne dla jakości
nauki obszary. Jest to przede wszystkim określone miejsce, w którym nastolatek spędza czas na
przyswajaniu nowej wiedzy, powtarza materiał
z lekcji, przygotowuje się do testu czy odrabia
zadania. Są to również warunki, czyli pewna atmosfera, w której nastolatek się uczy. Jako trzeci obszar można wyróżnić narzędzia przydatne
podczas nauki, a więc dostęp do wszelkiego
Najczęściej pojawia się odpowiedź „Nie”
• Spróbuj się zastanowić, jaki wpływ ma na nastolatka taka
jak teraz organizacja przestrzeni fizycznej, w czym może
mu utrudniać naukę i pracę.
• Sprawdź, czy odpowiedzi „nie” pojawiają się tylko w jednej
kategorii, czy w różnych. Jeżeli dotyczą tylko jednej kategorii, to warto zastanowić się razem z nastolatkiem, co
konkretnie jest trudnością. Być może obserwowane braki
są skutkiem jakiegoś innego działania, np. nieodpowiedniego dostosowania przestrzeni do wieku nastolatka.
• Pamiętaj, iż na jakość funkcjonowania uwagi, pamięci czy
planowania działania mają wpływ warunki, w jakich nastolatek się uczy – dlatego też należy określić, czy w przestrzeni do nauki nie ma dystraktorów, a więc tego wszystkiego,
co może rozpraszać jego uwagę.

W okresie tym nastolatki mają już ukształtowane
pewne preferencje i strategie uczenia się. Bardzo
ważne jest jednak, aby uczniowie kształtowali
różne nawyki związane z organizacją przestrzeni
nauki, jak wietrzenie pokoju przed uczeniem się,
sprzątanie stołu, wyciszanie radia lub włączanie
cichej, spokojnej muzyki. Proponujemy postawić
sobie pytania, które pomogą ocenić, czy domowa
przestrzeń nauki nastolatka jest zorganizowana
tak, że odpowiada jego potrzebom i pomaga mu
w nauce i odrabianiu zadań domowych.
Najczęściej pojawia się odpowiedź
„Trudno powiedzieć”
• Obserwuj w dalszym ciągu przestrzeń, w której nastolatek
się uczy.
• Warto wspólnie z nastolatkiem przedyskutować, co mu
utrudnia uczenie się, a co ułatwia.
• Wspólnie zastanówcie się, jak zaaranżować przestrzeń nauki w taki sposób, aby umożliwiała efektywną pracę.

Najczęściej pojawia się odpowiedź „Tak”
• Prawdopodobnie przestrzeń fizyczna jest dopasowana do
potrzeb nastolatka.

• Pamiętaj, że czasem niewielkie zmiany mogą pomóc
w stworzeniu przestrzeni domowej przyjaznej nastolatkowi.

• Pamiętaj, że bardzo ważne jest, aby nastolatek samodzielnie
zarządzał przestrzenią nauki i pracy w taki sposób, aby modyfikował warunki stosownie do swoich potrzeb.

2.6. Kwestionariusz dla rodziców:
Strategie korzystania przez nastolatka
z TIK (technologii informacyjno‑komunikacyjnych)

nie zawsze potrafią realnie ocenić ryzyko dotyczące ich samych lub też nie zawsze znają i potrafią
stosować metody ochrony siebie, swoich danych
i swojej prywatności.

Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 5

Nastolatki w późnym okresie dorastania zdają już
sobie zazwyczaj sprawę z zagrożeń, jakie mogą
napotkać, korzystając z Internetu lub spędzając
długie godziny w wirtualnym świecie. Jednakże
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rodzaju przyborów piśmiennych i geometrycznych, książek, zeszytów itd.

Prezentowane narzędzie pomaga rozpoznać sposób, w jaki nastolatek traktuje nowoczesne technologie. Służy także identyfikacji ewentualnych
czynników ryzyka związanych z TIK, co pozwoli
zapobiec nadmiernemu używaniu np. komputera
i niewłaściwemu korzystaniu z niego.

Tabela 2
Czym są nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) dla nastolatka

TIK jako
sposób na nudę

TIK jako czynnik
zachowań ryzykownych

TIK jako
przydatne narzędzie

Co to znaczy?
• nastolatek traktuje nowoczesne
technologie jako sposób na
„zabicie czasu”
• nie angażuje się w alternatywne
zajęcia, które wydają mu się
mniej atrakcyjne
• zagrożeniem może być
izolowanie się od rówieśników
i członków rodziny oraz
wycofanie się nastolatka
w świat wirtualny, lub nawet
uzależnienie
• być może przez to nastolatek nie
potrafi sam zorganizować sobie
czasu na pracę i wypoczynek,
brakuje mu pomysłów i pasji

• TIK może stać się dla nastolatka
czynnikiem ryzyka zaburzeń
zachowania oraz zagrożeniem
dla zdrowia

• komputer oraz inne nowoczesne
technologie są dla nastolatka
czymś użytecznym oraz
funkcjonalnym

• anonimowość oraz dostęp
do wszelkiego rodzaju witryn
internetowych sprawiają,
że nastolatek może stać się ofiarą
przestępców internetowych

• prawdopodobnie dostrzega on
w nich zarówno źródło wiedzy, jak
i rozrywki

• zagrożeniem jest nadużywanie
komputera, które może
doprowadzić do spadku
koncentracji uwagi, bezsenności,
nawet pojawienia się zachowań
agresywnych

• TIK wspiera rozwój nastolatka,
zarówno poznawczy, jak
i społeczny

Co robić?
• sprawdzaj, ile czasu nastolatek
spędza, korzystając z TIK,
i naucz go samokontroli
– samodzielnego monitorowania
tego, jak długo dziennie używa
TIK oraz czym dokładnie się
zajmuje
• wspólnie ustalcie priorytety,
np. najpierw wykorzystanie TIK
w celu rozwiązania problemu,
odnalezienia informacji lub
wykonania pracy domowej
(stworzenie prezentacji,
poszukiwanie wiadomości
na dany temat), a następnie
rozrywka
• warto namawiać nastolatka,
aby korzystał z TIK razem
z rówieśnikami
• proponuj alternatywne formy
spędzania czasu, w tym
aktywność fizyczną, kontakty
z rówieśnikami w rzeczywistym
świecie, pomoc w domu

• należy wspólnie z nastolatkiem
ustalić domowy regulamin
korzystania z TIK
• warto początkowo
zaproponować nastolatkowi,
aby sam pilnował jego
przestrzegania, a gdy to nie
poskutkuje, zwiększyć nadzór
nad nim
• warto zwracać nastolatkowi
uwagę na konsekwencje
zachowań ryzykownych (np.
podawania obcym osobom
swojego adresu, przesyłania
zdjęć czy publikowania zbyt
wielu informacji o sobie) oraz
dyskutować z nim o tym, czy
zachowania takie są zgodne
z regułami moralności
• należy także zachęcać nastolatka
do podejmowania innych form
aktywności w towarzystwie
rówieśników lub dorosłych
– np. aktywności na świeżym
powietrzu, zgłębiania własnych
zainteresowań, podjęcia
dorywczej pracy

• warto zadbać o to, aby korzystanie
z TIK w dalszym ciągu pozytywnie
przyczyniało się do rozwoju
nastolatka
• warto zachęcać nastolatka
do szlifowania swoich kompetencji
cyfrowych i szukania ich
zastosowań (np. podczas pisania
programów lub projektowania
witryn internetowych)
• warto zwracać uwagę nastolatka
na selektywne i krytyczne
wyszukiwanie informacji przez TIK,
a także włączanie nowoczesnych
technologii w codzienne życie
(np. obróbka zdjęć z wakacji)
• warto również wspierać
współpracę nastolatków przez
używanie TIK, np. poprzez
udostępnianie im forów klasowych
lub szkolnych, na których mogą
dyskutować, dokonywać wyborów
dotyczących życia szkoły lub klasy
(np. poprzez ankietę)
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2.7. Kwestionariusz dla rodziców
i nastolatka: RAZEM
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 6

Czas późnego dorastania można potraktować
jako pomost pomiędzy dzieciństwem a wejściem
w dorosłość. Nastolatek, przygotowując się do
pełnienia przyszłych ról rodzinnych, zawodowych
i obywatelskich, czerpie wzorce z własnej rodziny,
obserwuje jej funkcjonowanie i coraz częściej to
funkcjonowanie ocenia. Jednocześnie przygotowuje się na wyzwania związane z dorosłością
i przejęciem odpowiedzialności za własne życie
oraz opuszczeniem domu rodzinnego. Jest to
również końcowy etap wychowywania nastolatka
i formowania jego postaw wobec otaczającej rzeczywistości.
Można powiedzieć, że rodzina stanowi ważne
tło rozwoju nastolatka w późnej fazie dorastania,

Późna
faza
dorastania
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jednakże jej rola w jego życiu jest już znacznie
mniejsza niż we wczesnym dorastaniu. Nastolatek
staje się bardziej niezależny, poszukuje wzorców
i ideałów poza środowiskiem rodzinnym, w grupach rówieśniczych oraz subkulturach. Nierzadko
stanowi to czynnik ryzyka oddalenia się nastolatka
od domu rodzinnego.
W związku z tym warto zwrócić szczególną uwagę
na wyróżnione przez nas aspekty funkcjonowania
nastolatka i odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki
sposób działanie rodziców odpowiada na zróżnicowane potrzeby nastolatków, tudzież rozwija ich
zasoby potrzebne we współczesnym świecie:
• R – relacje z innymi ludźmi
• A – aktywność
• Z – zainteresowania
• E – emocje i samoregulacja
• M – miejsce i czas.

RELACJE
AKTYWNOŚĆ
ZAinteresowania
EMOCJE
MIEJSCE

Proponowany kwestionariusz zachęca do refleksji nad tym, jak rodzice mogą wspierać rozwój
nastolatka.
Tabela 3 wskazuje, co jest dobrym prorozwojowym efektem działań rodziców w każdym
z obszarów „R-A-Z-E-M”. Warto zwrócić uwagę
szczególnie na te z obszarów, przy których jest

najmniej odpowiedzi zaznaczonych znakiem
„X”. Może to wskazywać na ważne aktywności
w późnej fazie dorastania, których brakuje lub
które mogłyby się pojawiać częściej. W przypadku, gdy kwestionariusz jest wypełniany razem
przez całą rodzinę, warto przy okazji porozmawiać o tym, czego w rodzinie brakuje, a co jest
jej mocną stroną.

Relacje

Przygotowanie nastolatka do satysfakcjonującego funkcjonowania wśród ludzi
• współpraca i efektywne formy komunikacji z różnymi osobami w rodzinie i poza nią
• kształtowanie umiejętności negocjowania i dyskusji
• umiejętność rozwiązywania konfliktów, nauka rezygnacji z własnych korzyści na rzecz dobra
wspólnego
• poszukiwanie i udzielanie wsparcia, zgłaszanie własnych potrzeb
• akceptacja uzasadnionej krytyki ze strony innych osób
• wspieranie w nauce pełnienia ról partnerskich w związkach romantycznych
• wspieranie w budowaniu bliższych relacji z ludźmi i wspólnym angażowaniu się w sprawy
zawodowe i społeczne

Aktywność

Rozwijanie samodzielności w podejmowaniu decyzji, wytrwałości i odwagi
• podtrzymywanie i rozbudzanie ciekawości świata
• zachęta do eksplorowania otoczenia i korzystania z dostępnych ofert nauki, pracy i rozrywki
• gotowość do poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania o dylematy moralne
• nauka planowania i monitorowania własnej aktywności i sprawdzania jej efektów
• nauka ponoszenia konsekwencji za własne działania i wskazywania ich skutków

Zainteresowania

Przygotowanie do samodzielnego organizowania warunków do nauki, pracy, odpoczynku
• odpowiednie gospodarowanie czasem i zasobami finansowymi
• dążenie do samodzielnego rozwoju zainteresowań i pasji
• samoregulacja w poruszaniu się między odpoczynkiem, rozrywką, nauką i pracą
• gotowość do wyznaczania sobie celów i ich realizowania

Emocje

Rozwój kompetencji w zakresie SAMOREGULACJI
• rozwijanie różnych form kontroli emocji, szczególnie silnych i nagłych
• gotowość do dzielenia się swoimi odczuciami z bliskimi osobami
• rozumienie emocji innych osób i ich uwarunkowań

Miejsce

Tabela 3
RAZEM – co powinno być efektem działań rodziców?

Zwiększenie świadomości swoich korzeni, „bliskiego i dalekiego świata”, coraz lepsza orientacja
w czasie i przestrzeni
• znajomość historii, tradycji i zwyczajów swojej lokalnej społeczności (małej ojczyzny)
• znajomość swojej miejscowości i gminy oraz zasad jej funkcjonowania
• rozwój postawy obywatelskiej, wrażliwości na innych ludzi, poczucia odpowiedzialności za swoje
otoczenie
• poczucie dumy z małej i dużej ojczyzny, z tradycji i ludzi w niej żyjących
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Rozdział
Przebieg i efekty rozwoju
nastolatka
3.1. Wprowadzenie
W późnej fazie dorastania stopniowo dochodzi
do stabilizacji gwałtownych do tej pory „skoków
rozwojowych”. Różnice w wyglądzie fizycznym pomiędzy nastolatkami po pewnym czasie wyrównują się, dochodzi także do uwieńczenia zmian
poznawczych, emocjonalnych czy społecznych
w postaci ukształtowania tożsamości osobistej.

Nastolatek posiada znacznie głębszą wiedzę na
temat siebie aniżeli we wczesnej fazie dorastania.
Potrafi również trafniej opisać siebie, ponieważ wyciszeniu ulegają silne do tej pory emocje, w związku z czym nastolatek jest w stanie „na chłodno”
ocenić sytuację, a także bardziej krytycznie przyjrzeć się sobie. W tym rozdziale przeważają formy
samoopisu – ich celem jest skłonienie nastolatka
do zastanowienia się nad sobą i w efekcie do identyfikacji swoich mocnych stron oraz poszerzania
ich, a także rozpoznania tego, co wymaga jeszcze
pracy – wkraczający w dorosłe życie nastolatek
będzie szlifował swoje umiejętności już jednak nie
pod okiem opiekunów, ale samodzielnie. Ponadto
proponowane narzędzia pozwalają na monitorowanie postępów w realizacji najważniejszych zadań rozwojowych.

Tabela 4
Zadania rozwojowe późnego dorastania i proponowane narzędzia ich obserwacji

Zadania rozwojowe
• akceptacja zmian zachodzących w ciele

• rozwój samoregulacji emocjonalnej i świadomości
własnych stanów afektywnych

• tworzenie zobowiązań dotyczących przyszłości
i identyfikacja z nimi

• przygotowanie do pełnienia funkcji
pracowniczych, obywatelskich, rodzinnych

• budowanie tożsamości indywidualnej

Narzędzia
• Tabela obserwacji dla rodziców i nastolatka:
Rozwój fizyczny nastolatka
• Kwestionariusz dla rodziców:
Regulacja emocji przez nastolatka
• Kwestionariusz dla nastolatka:
Sposób wyrażania emocji
• Kwestionariusz dla nastolatka:
Moja tożsamość osobista
• Kwestionariusz dla nastolatka:
Moja pomysłowość
• Kwestionariusz dla rodziców:
Kompetencja komunikacyjna nastolatka
• Kwestionariusz dla nastolatka:
Moja tożsamość osobista
• Kwestionariusz dla nastolatka: Wiedza o sobie

• przejście do poziomu postkonwencjonalnego
w rozwoju moralnym

• Scenariusz lekcji:
Rozwój moralny nastolatka
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3.2. Tabela obserwacji dla rodziców
i nastolatka: Rozwój fizyczny nastolatka
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 7

Okres późnego dorastania to wciąż jeszcze faza
zmian związanych z dojrzewaniem. Ciało w dalszym ciągu może podlegać wielu zmianom, choć
nie są one już tak gwałtowne, jak w poprzedniej
fazie rozwojowej i stopniowo ulegają stabilizacji.

W tabeli 5 zaprezentowano najważniejsze aspekty
rozwoju fizycznego nastolatka w kilku wybranych
kategoriach. Może ona stanowić pomocne narzędzie dla nastolatka, jego rodziców oraz nauczycieli
do prowadzenia systematycznych obserwacji.
Wyjaśniono w niej, czego można się spodziewać
w tym wieku w stanie zdrowia, udzielono praktycznych wskazówek, jak dbać o swoje zdrowie
i na co zwracać uwagę, oraz wyszczególniono róż-

Tabela 5
Szkielet tabeli dotyczącej somatycznych aspektów rozwoju w okresie dorastania

Kategorie analizy
i obszary wymagające
szczególnej uwagi
dorosłych
1. WAGA
Uwaga
2. WZROST
Uwaga
3. SEN
Uwaga
4. ODŻYWIANIE
Uwaga
5. RUCH
Uwaga
6. HIGIENA
Uwaga
7. BEZPIECZEŃSTWO
Uwaga
8. ZDROWIE/ODPORNOŚĆ
Uwaga
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Wiek:
10/11–14/15

Wiek:
14/15–19/20

Wiek:
19/20>

Wczesna faza
dorastania

Późna faza
dorastania

Dorosłość

ne objawy, które mogą być niepokojące i w związku z tym wymagają konsultacji z lekarzem. Poza
informacjami odnoszącymi się do aktualnej fazy
rozwojowej dołączono także informacje opisujące
fazę poprzednią i następną. Dzięki temu można
monitorować nie tylko obecny rozwój, ale także
obserwować obraz zdrowia nastolatka bardziej całościowo – np. wnioskować o przyczynach ewentualnych problemów zdrowotnych w obecnej fazie oraz zaplanować działania pozwalające zadbać
o zdrowie długofalowo, mając na uwadze charakterystykę etapu dorastania oraz etapu wczesnej
dorosłości.

3.3. Kwestionariusz dla rodziców:
Kompetencja komunikacyjna nastolatka

Większość odpowiedzi „Rzadko”
i „Bardzo rzadko”

• Warto stawiać go w takich sytuacjach, w których z jednej
strony musi wysłuchać tego, co ktoś ma do powiedzenia,
a z drugiej – przedstawić kontrargumenty.

• Prawdopodobnie nastolatek w dalszym ciągu jeszcze
kształtuje swoją kompetencję komunikacyjną i czasami
miewa trudności z odpowiednim wyrażaniem się.

Większość odpowiedzi
„Czasami”

• Zastanów się, co może być tego przyczyną – być może nastolatek spędza czas zawsze z tymi samymi osobami, które porozumiewają się ze sobą w ten sam – zwykle bardzo
skrótowy – sposób, lub prawie przez cały czas komunikuje
się za pomocą Internetu.

• Nastolatek wciąż jeszcze kształtuje swoje kompetencje komunikacyjne.

• Małe zróżnicowanie językowe może przekładać się na jakość komunikatów nadawanych przez nastolatka i być
sporym utrudnieniem w przyszłości, gdy będzie podchodził do egzaminu ustnego czy do rozmowy rekrutacyjnej
na określone stanowisko.

Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 8

W narzędziu przedstawiono różne sytuacje, w których potrzebna jest umiejętność odpowiednich,
a zarazem efektywnych form porozumiewania się
z innymi osobami. Pomogą one ocenić, w jakim
stopniu nastolatek wyćwiczył tzw. kompetencję
komunikacyjną, czyli na ile swobodnie potrafi rozmawiać z ludźmi, przekazywać własne opinie oraz
słuchać tego, co oni mają mu do powiedzenia.

• Warto proponować mu takie zadania, w których może je rozwijać i wzbogacać, np. poprzez wypowiadanie się w imieniu
całej klasy lub współprowadzenie spotkania z ważną osobą,
przygotowanie plakatu czy ulotki w zespole.

Większość odpowiedzi „Często”
lub „Bardzo często”

• Warto trenować umiejętności językowe nastolatka, stawiając przed nim różne zadania, w których musi używać również języka formalnego (urzędowego).

• Nastolatek dobrze sobie radzi w komunikacji z innymi i nie
ma problemu z dostosowaniem języka do sytuacji czy z prezentacją własnego zdania.

• Jeżeli nastolatek miewa trudności z wyrażaniem własnych
poglądów, należy zachęcać go do jak najczęstszego udziału w klasowych debatach i dyskusjach, warto też mobilizować go do pisania bloga/pamiętnika czy dziennika, robienia notatek i map pojęciowych.

• Umiejętności nastolatka warto szlifować poprzez przydzielanie mu ról i funkcji podczas szkolnych imprez, spotkań
z ważnymi osobami czy debat klasowych i szkolnych oraz
jak najczęściej podczas różnych spotkań wśród lokalnej społeczności i w lokalnych mediach.

Warto zapamiętać…

z nastolatkami, np. tworząc przestrzeń do dyskusji:
„Co mówi nam wygląd innych osób?; Co my przekazujemy innym swoim wyglądem?”. Może być to
również podstawa do prowadzenia zajęć z autoprezentacji, np. przy odpowiedziach ustnych lub
wystąpieniach na forum szkoły (klasy).

Kompetencja komunikacyjna to również mowa
ciała i sposób, w jaki poprzez gesty, modulację
głosu, ubiór czy mimowolne ruchy przekazujemy
innym informację. Warto rozmawiać na ten temat
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3.4. Kwestionariusz dla rodziców:
Regulacja emocji przez nastolatka
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 9

U każdego nastolatka widoczny jest pewien indywidualny styl radzenia sobie w sytuacjach
trudnych i regulacji emocji w takich momentach.
Niektórzy w obliczu silnych negatywnych emocji
starają się panować nad sobą, przemyśleć zaistniałą sytuację i opracować plan działania. Są gotowi,
aby szybko podjąć wysiłek w celu poradzenia sobie z trudnością. Inni natomiast potrzebują nieco
więcej czasu, aby zacząć działać. Muszą w pierwszej kolejności wyrzucić z siebie wszystkie emocje,
uspokoić się, czyli najpierw skoncentrować się na
sobie i poprawić swój stan emocjonalny, a dopiero później podejmują próbę uporania się z problemem. Te dwa sposoby nazywane są odpowiednio
orientacją na zadanie i orientacją na emocje.

i orientacja na emocje mogą być dobrymi sposobami regulacji emocji i radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, jeżeli tylko ostatecznie prowadzą nastolatka do rozwiązania zadania.
Ważne jest, aby zwracać uwagę na to, czy stosowane przez nastolatka strategie są mu pomocne,
oraz aby uczyć go odpowiedniej elastyczności
w posługiwaniu się tymi strategiami – zdarzają
bowiem sytuacje, których nie sposób natychmiast
rozwiązać, i wtedy potrzebne są dobre sposoby
pomagające się uspokoić. Są także sytuacje, które niezwłocznie wymagają działania, i wtedy potrzebne są umiejętności szybkiego organizowania
swojej pracy. Jeżeli nastolatkowi brakuje strategii
z jednej z grup, warto pomóc mu je opracować,
np. zaproponować lub wymyslić razem z nim kilka
rzeczy, które sprawiają mu przyjemność i pomagają mu się zrelaksować, lub opracować ramowy
plan działań pomocnych przy rozwiązywaniu sytuacji trudnych.

Umiejętna regulacja emocji jest składową kompetencji emocjonalnych i może być rozwijana przez
całe życie. Zarówno orientacja na zadanie, jak

Większość odpowiedzi w lewej kolumnie

Większość odpowiedzi w prawej kolumnie

• Nastolatek potrafi tak regulować swoje emocje i zorganizować zachowanie, aby od razu po dostrzeżeniu problemu
podjąć się jego rozwiązania.

• Nastolatek, znajdując się w trudnej sytuacji, zazwyczaj musi
się najpierw uspokoić, aby w dalszej kolejności podjąć się
rozwiązania problemu.

• Nastolatek jest elastyczny w swoim postępowaniu, co
oznacza, że umie trafnie rozpoznawać to, czego wymagają
okoliczności – potrafi działać niezwłocznie, ale też rozważa
różne możliwości wyjścia z trudnej sytuacji.

• Warto zachęcać nastolatka do trenowania różnych sposobów uspokajania się i wzmacniać jego starania poradzenia
sobie z trudnością poprzez sprawianie mu drobnych przyjemności.

3.5. Kwestionariusz dla nastolatka:
Sposób wyrażania emocji

W późnej fazie dorastania zazwyczaj dochodzi już
do stabilizacji emocjonalnej nastolatka. Można powiedzieć, że kompetencja emocjonalna nastolatka
znacznie się zwiększa. Staje się on bardziej świadomy tego, jakich emocji doświadcza, i stopniowo uczy się kontrolować i wyrażać swoje emocje
w społecznie akceptowany sposób.

Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 10
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Jeśli z łatwością udało ci się odpowiedzieć
na pytania

Jeśli miałeś trudności z odpowiadaniem
na pytania

• Oznacza to, że potrafisz szybko i trafnie rozpoznać swoje
emocje, a także przewidzieć ich konsekwencje i wrażenie,
jakie mogą wywrzeć na innych osobach.

• Być może rzadko zastanawiasz się nad tym, co czujesz i jak
jest to odbierane przez innych ludzi.

• Pamiętaj, że wszystkie emocje są ważnym sygnałem – zarówno te, które zaliczamy do pozytywnych i miłych, jak i te
mniej przyjemne. Istotne jest to, w jaki sposób je okazujemy i jakie zachowania im towarzyszą.
• O dojrzałości emocjonalnej człowieka nie świadczy to, że
nie okazuje on swoich emocji, ale to, czy potrafi je okazywać w formie stosownej do okoliczności.

3.6. Kwestionariusz dla nastolatka:
Moja pomysłowość
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 11

Myślenie produktywne to taki typ myślenia, który
wiąże się z wytwarzaniem nowych informacji. Obej
muje ono myślenie dywergencyjne, pomocne przy
realizacji zadań, które nie mają jednego określonego rozwiązania lub które można rozwiązać na różne
sposoby, a także myślenie konwergencyjne. To z kolei niezbędne jest podczas rozwiązywania zadań,
w których należy znaleźć jedną poprawną odpo-

• Spróbuj przyjrzeć się innym ludziom, swoim znajomym i rodzinie, a nawet różnym bohaterom lektur czy filmów – czy
czujesz się czasami podobnie do nich? Czy okazujesz emocje tak samo jak oni, czy w inny sposób?
• Wszyscy różnimy się od siebie wrażliwością i niekiedy bardzo łatwo można kogoś urazić niechcący. Dlatego niezwykle
ważne jest, abyś okazywał innym wprost to, co czujesz i mówił, kiedy jest ci przykro.

wiedź. Obydwa sposoby myślenia są bardzo ważne
i najlepiej, kiedy korzysta się z każdego z nich w odpowiednich sytuacjach.
• Dzięki myśleniu dywergencyjnemu jesteśmy pomysłowi i możemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Przyjmujemy postawę
badawczą, testujemy wiele alternatywnych
hipotez.
• Z drugiej strony, dzięki myśleniu konwergencyjnemu, jesteśmy w stanie porządkować rzeczywistość, ustalać konkretne cele
i dążyć do ich realizacji.

Większość odpowiedzi typu „Często”
i „Bardzo często”

Większość odpowiedzi typu „Bardzo
rzadko” lub „Rzadko”

• Masz głowę pełną pomysłów, a twórcze myślenie przychodzi ci z łatwością. Chętnie proponujesz różne rzeczy
i znajdujesz nietypowe rozwiązania. Warto pielęgnować
w sobie tę cechę i szukać obszarów, w których można by ją
ciekawie wykorzystać.

• Raczej nie lubisz myśleć twórczo i sypać pomysłami jak
z rękawa. Postaraj się ćwiczyć w sobie tę umiejętność, np.
wchodząc w świat fikcji i wyobraźni – czytaj dużo literatury,
oglądaj filmy, zwróć uwagę na sztukę nowoczesną. Zacznij
małymi kroczkami.

• Musisz jednakże uważać, aby nie zaniedbać myślenia konwergencyjnego. W wielu sytuacjach jest ono bowiem niezbędne.
Staraj się stawiać granice swojej twórczości tam, gdzie jest
ona dla ciebie przeszkodą (np. przy oddawaniu prac w terminie, byciu punktualnym, braku zdecydowania). Poza tym,
że dobrze jest mieć wiele pomysłów, trzeba też umieć wybrać te najlepsze! Należy tak wykorzystywać fantazję, aby
pomagała w osiąganiu sukcesów szkolnych i życiowych.

• Czasem jakaś myśl lub idea „rzucona” w grupie może wywołać ciekawą dyskusję. Pielęgnuj w sobie myślenie konwergencyjne (zmierzające do jednego poprawnego rozwiązania), które zapewne jest twoją mocną stroną, ale dawaj się
czasem ponieść fantazji i marzeniom, tam gdzie jest ku temu
okazja. Możesz zacząć od pytania siebie samego w różnych
sytuacjach: „A co by było, gdyby sprawy potoczyły się odwrotnie?”.
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3.7. Kwestionariusz dla nastolatka:
Wiedza o sobie
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 12

Wczesne dorastanie to czas, w którym nastolatek
przyswaja nie tylko wiedzę z zakresu przedmiotów szkolnych, ale gromadzi również intensywnie wiedzę o sobie. Cennym źródłem takich informacji o sobie są dla niego osoby znaczące, jak
rodzice, rówieśnicy czy nauczyciele, ale i on sam.
Wiedza o sobie jest ważnym elementem rozwoju
poznawczego nastolatka, gdyż dzięki rozwijającemu się myśleniu hipotetyczno-dedukcyjnemu
jest on w stanie odnosić się krytycznie zarówno

do tego, co słyszy na swój temat od innych, jak
i tego, co sam obserwuje i o sobie myśli. Na tej
podstawie może zmienić swoje zachowanie lub
rozwijać w sobie pewne cechy.
Narzędzie o nazwie Okno Johari służy do refleksji
nastolatka nad sobą – nad tym, co o sobie wie
i co według niego inni wiedzą o nim.
Okno Johari to cztery okienka. Do trzech wpisuje się informacje o samym sobie: (1) dostępne tylko sobie, a nie innym, (2) dostępne sobie
i innym oraz (3) dostępne innym, a nie sobie.
Czwarte okienko pozostaje puste (szary bloczek
na rysunku 1).

Ja

Inni

Wiedza o mnie

Ja to wiem
o sobie

Ja tego nie wiem
o sobie

Inni tego nie wiedzą
o mnie
Inni to wiedzą
o mnie

Rysunek 1. Okno Johari – materiał do pracy w klasie.

Trochę teorii…
Narzędzie to zostało opracowane przez psychoterapeutów, aby pomóc ludziom lepiej poznać
i zrozumieć własną percepcję rzeczywistości dotyczącą związków z innymi ludźmi. Uzyskuje się ją
na podstawie pogłębiania samowiedzy i lepszego
rozpoznania własnego obrazu siebie.
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W koncepcji formowania obrazu siebie Józef Kozielecki wskazuje, iż około 12. roku życia nastolatek
staje się zdolny do samorefleksji i refleksji dotyczących jego relacji z innymi. Osiąga więc „stadium
samowiedzy dojrzałej”.
Na podstawie: Kozielecki, J. (1981). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

3.8. Scenariusz lekcji:
Rozwój moralny nastolatka

sam trudny problem. Rozwiązywanie dylematów
moralnych to temat na przeprowadzenie lekcji
wychowawczej bardzo ciekawej i angażującej
emocjonalnie nie tylko uczniów, ale także naSpośród trzech etapów rozwoju moralnego na
uczyciela. Lekcja polega na tym, że nastolatki rozpóźne dorastanie przypada przechodzenie z poważają – najlepiej w losowo
ziomu konwencjonalnego do
dobranych zespołach składapostkonwencjonalnego. Jak
jących się z czterech, pięciu
sama nazwa wskazuje, jest to
Dylemat moralny
osób – różne sytuacje (warto
przejście z etapu charakteryje opisać na kartce, a zespoły
zującego się dzieleniem czyDylemat moralny to taka sytuacja,
mogą te kartki wylosować)
nów na dobre lub złe, zgodnie
w której „jednostka staje przez takim
wyborem, że jedna z możliwości
i oceniają, czy są one źródłem
z konwencją obowiązującą
sprzeniewierza się jednemu zbiorowi
dylematu moralnego, jeśli tak,
w danej grupie społecznej, do
zasad moralnych, zaś druga – innemu”.
to jakie mają one możliwe
dostrzeżenia, że zasady moralrozwiązania.
ne są wynikiem umowy spoNa podstawie: Reber, 2002, s. 171.
łecznej, i uznania istnienia uniCelem – z perspektywy nawersalnych zasad moralnych,
uczyciela – jest rozpoznanie postaw nastolatków
jak godność człowieka czy ochrona jego życia.
wobec porządku i reguł społecznych oraz umieW późnej fazie dorastania w dalszym ciągu stopjętności przyjęcia perspektywy innych osób. Ceniowo dochodzi do uwewnętrznienia zasad molem – z punktu widzenia nastolatków/uczniów
ralnych, nastolatek samodzielnie dokonuje oceny
– jest uświadomienie sobie, co to jest „dylemat
danej sytuacji oraz coraz częściej sam wynajduje
moralny”, i zrozumienie, że w życiu tak się zdarza,
i rozważa hipotetyczne dylematy moralne.
iż nie ma rozwiązania najlepszego dla wszystkich
zaangażowanych w problem stron.
Badanie przez działanie – lekcja
wychowawcza na temat dylematów
Zaproponuj uczniom lekmoralnych
cję, na której rozważać
będą dylematy moralne.
Aby się dowiedzieć, jak naPoproś ich wcześniej,
stolatki w późnej fazie
aby się przygotowali
dorastania
rozumieją
i w grupach opracowali
dylematy moralne i jak
przykłady dylematów. Zasobie z tą kwestią
znacz, że mogą być to
radzą, warto z nimi
przykłady wzięte z żyo tym porozmawiać
cia codziennego, seriali,
i to nie indywidualnie,
filmów lub książek. Możesz
ale w grupie. Mogą wtedy
rozpocząć lekcję przykładem
swoje opinie porównać z opiopracowanym przez siebie.
niami rówieśników i poznać
różne punkty widzenia na ten
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Etapy rozwoju moralności wg Lawrence’a Kolberga

Poziom
przedkonwencjonalny
(od dzieciństwa do okresu
wczesnoszkolnego)

1

• Reguł przestrzega się po to, aby uniknąć kary.
Dzieci nie biorą pod uwagę więcej niż jednego
punktu widzenia.

Stadium
moralność heteronomiczna

2
Stadium
indywidualizm i cele instrumentalne

• Dobre czyny to takie, które mają na celu dobro
własne dziecka. Pojawia się u dziecka potrzeba
i chęć bycia „grzecznym dzieckiem”.

Poziom
konwencjonalny
(środkowy wiek szkolny
 adolescencja)

3
Stadium
konformizm interpersonalny

4
Stadium
zgodność z prawem

• Dobre czyny to takie, które są akceptowane
społecznie – przez rodzinę, nauczycieli, grupę
rówieśników. Podstawą zachowania jest
konformizm.

• Pojawia się szacunek dla autorytetów.
Zachowanie dobre polega na przestrzeganiu
praw i wywiązywaniu się z obowiązków.

Poziom
konwencjonalny
(środkowy wiek szkolny
 adolescencja)

5
Stadium
umowa społeczna

6
Stadium
uniwersalne zasady sumienia
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• Zasady moralne są określane przez grupę
zgodnie z umową między jej członkami.
Poza tym istnieją podstawowe zasady, takie jak
ochrona życia i wolności.

• O postępowaniu człowieka decydują jego
wewnętrzne standardy, nawet wówczas, gdy
stoją w sprzeczności z prawem.

Dylematy moralne – lekcja wychowawcza
Przykład historii
Rafał to bardzo dobry uczeń. Zawsze marzył o tym, aby rozpocząć naukę na prestiżowej uczelni biznesowej, a w przyszłości
zrobić karierę w dużej firmie lub założyć własne przedsiębiorstwo. Wiele lat wytrwale pracował, uczył się, poszukiwał różnych ofert praktyk wakacyjnych i wziął nawet udział w międzynarodowym konkursie. Jego wysiłki zostały wreszcie
nagrodzone. Okazało się, że Rafał został przyjęty na wymarzoną
uczelnię za granicą. Jednakże po przeliczeniu wszystkich kosztów okazało się, że jego utrzymanie i czesne za studia będą dla
rodziny ogromnym wydatkiem. Trudno jest przewidzieć, czy
przy takich wydatkach jego brat będzie mógł za trzy lata wyjechać na studia choćby do innego miasta w Polsce.

Warianty organizacji pracy uczniów
1. Dzielimy klasę na dowolną liczbę zespołów i każda grupa
dostaje wszystkie pytania – w takiej sytuacji powinny być
one zapisane na tablicy.

Warto poprosić uczniów, aby w trakcie rozmowy
w grupach zastanowili się także nad przykładami
innych podobnych problemów, z jakimi się spotykają. Przytoczona historia może być wstępem
do grupowej dyskusji nad najważniejszymi wartościami w życiu ludzkim. Warto, aby uczniowie
zwrócili uwagę na przykłady z życia codziennego,
filmów, Internetu lub książek, w których występują
również inne dylematy.
W podsumowaniu lekcji należy zebrać i uporządkować argumenty podawane przez uczniów i sformułować razem z nimi odpowiedź na podstawowe pytanie: „Czy Rafał powinien podjąć studia za
granicą?”. Tak przeprowadzona lekcja wychowawcza przynosi nauczycielowi wiele cennych informacji zarówno o poszczególnych uczniach, jak i o klasie
jako całości. Warto jednak,
by nauczyciel zwrócił uwagę
na kilka ważnych kwestii:

2. Dzielimy klasę na osiem małych zespołów i wtedy po dwie
grupy otrzymują na kartce to samo pytanie.
3. Dzielimy klasę na cztery zespoły i każdy z nich otrzymuje
na kartce jedno – każdy inne – pytanie.

Pytania dla uczniów
1.

Czy Rafał powinien zdecydować się na wyjazd na zagraniczne studia?

2.

Jakimi zasadami powinien kierować się przy podejmowaniu decyzji?

3.

Co w przypadku, gdy jego brat jest słabym uczniem
i nie wiadomo, czy w ogóle podejmie studia?

4.

Co, jeżeli w trakcie studiów Rafała jego rodzicom skończą się oszczędności, a on nie będzie w stanie sam się
utrzymać?

• Czy wszyscy uczniowie spostrzegają sytuację
jako dylemat moralny?
• Czy są tacy, dla których sytuacja jest jednoznaczna i oczywista?
• Czy uczniowie rozumieją, do jakich standardów lub norm odnoszą się w swoich wypowiedziach?
• Czy według uczniów istnieją pewne normy
uniwersalne?
• Czy i jak uczniowie potrafią uargumentować
swój punkt widzenia i swoje przekonania?
• Czy uczniowie potrafią słuchać ze zrozumieniem innych i odnosić się do ich uwag?
• Jak głęboko uczniowie potrafią analizować
sytuację, czy przyjmują perspektywę różnych
osób?
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3.9. Kwestionariusz dla nastolatka:
Moja tożsamość osobista
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 13

Proces kształtowania tożsamości zachodzi w dwóch
etapach. Początkowo nastolatki dokonują eksplora-

Co może być niepokojące?
• Najbardziej niepokojąca konfiguracja to wysokie wyniki
w obszarach A i B przy braku niepewności (niskie wyniki
w obszarze C: poddawania się wątpliwościom) i jednoczesnym braku chęci do podejmowania zobowiązań i identyfikacji z nimi: oznacza to, że nastolatek żyje beztrosko,
odsuwając od siebie w nieskończoność podejmowanie
decyzji odnośnie przyszłości. Bardzo ważne jest, aby postawić przed nim zadania, za które będzie ponosił odpowiedzialność i będzie z nich regularnie rozliczany (np. funkcja
skarbnika klasy, redaktora wybranej kolumny w gazetce
szkolnej).
• Alarmującym stanem jest również sam niski wynik w obszarach A i B: należy wtedy dostarczać okazji do różno-

cji, czyli poszukują, sprawdzają się w różnych rolach,
zapoznają się z różnymi możliwościami, i w ten sposób odkrywają, co do nich pasuje, co im odpowiada. Następnie powinien nastąpić etap podejmowania zobowiązań, kiedy to nastolatek dokonuje
ostatecznych wyborów spośród tych opcji, które
testował we wcześniejszym etapie.

rodnych doświadczeń i sprawdzania się w różnych rolach
(np. organizacja wolontariatu w ramach działalności szkoły
– pomoc domowi dziecka, domowi samotnej matki, zbiórki na misje lub praca w funkcjonującym już wolontariacie,
działalność w kołach zainteresowań, działania na rzecz klasy lub szkoły, udział w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych).
• Niepokojące są także zbyt duże lub długo utrzymujące się
wątpliwości odnośnie przyszłości (niski wynik w obszarze
C): mogą one przytłaczać nastolatka i hamować go w podejmowaniu decyzji. Pomocna może okazać się wtedy
rozmowa, w której druga osoba wysłucha wątpliwości nastolatka i wspólnie z nim je rozważy. Nastolatek nie może
jednak czuć się do takiej rozmowy zmuszony, więc ważne
jest upewnienie się, czy wyraża na nią zgodę i czy chce
rozmawiać.

Agata Starzec,16 lat
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Bogumiła Cwalina, I rok studiów

Marzena Ratajczak, I rok studiów
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Małgorzata Smul, I rok studiów
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Rozdział
Jakość środowiska
instytucjonalnego nastolatka
4.1. Wprowadzenie
Późna faza dorastania to czas, w którym nastolatek przygotowuje się do opuszczenia szkoły
i zakończenia obowiązkowej edukacji instytucjonalnej. Nie oznacza to jednak końca nauki, która, zgodnie z perspektywą długofalową, będzie
trwała przez całe życie i odbywała się w różnych
środowiskach.

Celem środowiska szkolnego jest kształtowanie
gotowości do nauki przez całe życie, zachęcanie
nastolatka do podtrzymywania i rozwijania odpowiedzialności za własne uczenie się oraz pomoc
w opanowaniu różnych strategii uczenia się po
to, by móc wybrać odpowiednią dla siebie w konkretnych okolicznościach.
Środowisko instytucjonalne tworzy także warunki
do realizacji zadań rozwojowych, z których najważniejsze dotyczą podjęcia istotnych decyzji o przyszłym życiu – zawodowym, społecznym, obywatelskim. W związku z tym monitorowanie jakości
środowiska szkolnego powinno obejmować obszar podejmowania przez nastolatka pierwszych
poważnych zobowiązań i stawiania przed sobą
celów oraz planowania dróg ich realizacji.

Tabela 6
Cele opieki i wychowania oraz edukacji w późnej fazie dorastania i proponowane narzędzia obserwacji

Cele opieki
i wychowania
• wspieranie w procesie
kształtowania
indywidualnej tożsamości,
zachęta do samodzielnego
zaspokajania potrzeb
rozwojowych

Cele edukacji

• przenoszenie (transfer)
zdobywanej wiedzy
i kompetencji na różne
sytuacje

Narzędzia
• Kwestionariusz dla rodziców:
Regulacja emocji przez nastolatka
• Kwestionariusz dla nastolatka:
Moja tożsamość osobista
• Kwestionariusz dla ucznia:
Moje samopoczucie w szkole
• Kwestionariusz dla ucznia:
Moja orientacja życiowa

• wspieranie w tworzeniu
planów dotyczących
własnej przyszłości

• rozwijanie umiejętności
samokształcenia
i samokontroli procesu
uczenia się

• Kwestionariusz dla rodziców:
Style oddziaływania na nastolatka
• Kwestionariusz dla ucznia:
Moje strategie radzenia sobie w sytuacjach
trudnych
• Kwestionariusz dla rodziców:
Regulacja emocji przez nastolatka

• umożliwianie swobodnego
wchodzenia w relacje
z rówieśnikami i dorosłymi
spoza szkoły i rodziny

• integracja wcześniejszych
doświadczeń edukacyjnych

• Kwestionariusz dla nauczycieli:
Uczeń w relacjach społecznych
• Kwestionariusz dla rodziców:
Kompetencja komunikacyjna nastolatka
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4.2. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Środowisko fizyczne w szkole
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 14

Proponujemy nauczycielom rozważenie kilku
ważnych kwestii prezentowanych w kwestionariuszu oraz ocenę otoczenia i samego budynku szkoły, sal lekcyjnych, w tym pracowni i pomieszczeń
warsztatowych, pod kątem dostępności ofert,
które mogą rozwijać tożsamość nastolatka – ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Aby odpowiedzieć
na postawione w kwestionariuszu pytania, trzeba
rozejrzeć się po otoczeniu szkoły i po szkole, i zastanowić się, czy odpowiadają potrzebom nastolatków. Wskazówki dla nauczyciela:
Większość odpowiedzi „Tak”
Przestrzeń fizyczna szkoły, jej otoczenia i klas oraz innych pomieszczeń odpowiada potrzebom nastolatków:
• stwarza im dobre warunki rozwoju, jest miejscem wymiany
ciekawych dla uczniów informacji
• dostarcza nastolatkom różnych okazji do interesowania się
ważnymi wydarzeniami i aktualnymi sprawami, zachęcając
ich również do wspólnego działania, dyskusji i nauki.
Warto w dalszym ciągu wykorzystywać przestrzeń szkolną
i w maksymalnym stopniu włączać w to młodzież – np. poprzez
wspólne przygotowywanie i organizowanie imprez szkolnych,
a potem porządkowanie i sprzątanie po nich.

• Zastanów się, czy w klasie bądź na korytarzach
zmieniana jest dekoracja, układ stołów, krzeseł.
• Zwróć uwagę, czy środowisko fizyczne sali lekcyjnej, pomieszczenia warsztatowego oraz szkoły:
1.

umożliwia uczniom różne twórcze działania

2.

pozwala na swobodne przemieszczanie się
(jaka jest szerokość rozstawionych stołów,
czy krzesła i stoły są przymocowane)

3.

jest bezpieczne pod względem fizycznym.

mieszczenia – za utrzymanie w nich porządku i dbanie o aktualne i ważne informacje.
• Tego, czy dokonane zmiany będą przynosiły dobre efekty,
można dowiedzieć się, obserwując zachowanie uczniów
w tych miejscach.
• Warto zwrócić uwagę na to, w jakich miejscach w szkole czy
wokół niej uczniowie gromadzą się najchętniej, by ze sobą
porozmawiać. Jak wyglądają te miejsca? Czy ułatwiają kontakty, czy nie?

Większość odpowiedzi „Nie”
• Przestrzeń fizyczna w szkole nie jest wystarczająco dobrze
wykorzystywana, aby wspierać rozwój uczniów.

Warto również zwracać uwagę na to, aby gazetki i gabloty były
wypełnione ciekawymi i aktualnymi treściami, oraz zachęcać
uczniów do rozmowy o tym, co się w nich znajduje.

• Być może szkoła sprawia wrażenie, że niewiele da się w niej
zrobić, np. ze względu na ograniczone możliwości, jakie daje
budynek.

Większość odpowiedzi „?”

• Warto skorzystać z pomysłowości uczniów. Zróbcie klasową
debatę, podczas której wszyscy będą mieli okazję się wypowiedzieć.

• Być może nigdy wcześniej nie zastanawiano się w szkole, jak
można wykorzystać przestrzeń i jaki wpływ może to mieć na
uczniów oraz pracowników.
• Warto porozmawiać z innymi nauczycielami i klasami oraz
zebrać pomysły nastolatków (mogą je podać anonimowo,
pisząc na karteczkach i wrzucając do „kapelusza”).
• Proponujemy, aby wspólnie podejmować decyzje, które
miejsca można by udoskonalić i jak je zmieniać. Warto wyznaczyć zespoły uczniów odpowiedzialnych za dane po-
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• Sprawdź, czy w szkole są miejsca, które uczniowie mogą dowolnie przekształcać i aranżować
stosownie do swoich potrzeb i zamierzeń (korytarze, klub, świetlica, sale na strychu bądź w zaadaptowanej piwnicy).

• Odpowiednia przestrzeń fizyczna w szkole nie zawsze wymaga dużego nakładu finansowego.
• Czasami są to drobne zmiany, które można wprowadzić,
ponosząc niewielkie koszty bądź w ogóle nie wydając pieniędzy – to odpowiedni układ biurek i krzeseł, wprowadzenie do sal „domowych” elementów, jak wspólny czajnik
elektryczny, dzięki któremu można zrobić herbatę w mroźny
dzień, czy wydzielenie miejsca na korytarzu na zdjęcia uczniów z ważnych dla szkoły uroczystości!

4.3. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Klimat w klasie
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 15

Nastolatki, budując swoją tożsamość osobistą
oraz stawiając przed sobą pewne cele – również
te długofalowe, związane z przyszłym zawodem,
dalszym kształceniem, ścieżką kariery – potrzebują wsparcia nauczycieli. Wsparcie to nie przybiera
Klimat wspierający autonomię
– większość odpowiedzi „Tak”
Co to znaczy?
• Relacje między nauczycielem i uczniami charakteryzuje otwartość i szczerość, uczniowie czują się bezpiecznie w klasie,
co stanowi podstawę do rozwijania poczucia kompetencji
i wiary we własne możliwości.
• Dzięki temu, że nauczyciel stara się przyjmować punkt widzenia uczniów, lepiej rozumie ich problemy, ale także łatwiej mu zaspokajać ich potrzeby.
• Klimat taki pozwala podtrzymywać i rozwijać dziecięcą ciekawość świata oraz motywację do nauki opierającą się na
tej ciekawości.

Co robić?
• Staraj się w dalszym ciągu zapewniać uczniom wybór
i włączaj ich w różne interesujące dla nich formy zajęć, np.
projekty, gry terenowe, multimedia.
• Zastanów się, jak wykorzystać zainteresowania lub szczególne uzdolnienia uczniów, aby wzbogacać nimi lekcje
i uruchamiać uczniów w roli tutorów.

jednak postaci opieki i dawania uczniom gotowych ofert, jak odbywało się to w poprzednich
etapach edukacyjnych, a raczej polega na zachęcaniu. Powinno także przejawiać się w tworzeniu
ofert działania dla nastolatków, zachęcaniu do korzystania z nich, a także do samodzielnego poszukiwania i tworzenia nowych.
Podane pytania pomogą się zorientować, czy klimat nauczania w klasie raczej wspiera autonomię
Klimat narzucający kontrolę
– większość odpowiedzi „Nie”
Co to znaczy?
• Najczęściej nauczyciel sam decyduje o formie i temacie
zajęć, tempie realizowania materiału, sposobach rozwiązywania problemów.
• Motywacja nastolatków do pracy opiera się na chęci zdobywania nagród lub uniknięcia kary – ten sposób działania
oznacza, że uczniowie w klasie nie będą mogli zdobywać
umiejętności samoregulacji, przede wszystkim w zakresie
samodzielnego planowania własnej pracy, a w przypadku wystąpienia problemów mogą obawiać się zgłoszenia
tego nauczycielowi lub nie chcieć tego zrobić.

Co robić?
• Postaraj się stopniowo wprowadzać jak najwięcej różnych
form zajęć, w których uczniowie będą mogli dokonywać
wyboru, wyrażać własne zdanie i organizować pracę według własnego pomysłu.
• Staraj się spojrzeć na dany temat oczami nastolatków i pytaj, co wydaje im się trudne lub sprawia im problemy.

• Zwróć uwagę, czy są w klasie uczniowie, którzy sprawiają jakieś problemy lub mają trudności z nauką – staraj się
podejść do nich indywidualnie i zrozumieć przyczyny ich
trudności.

• Nie obawiaj się realizowania pewnych tematów dłużej,
a innych krócej, gdy widzisz, że uczniowie tego potrzebują
– staraj się, aby zajęcia odpowiadały ich potrzebom i rozwijały ciekawość świata.

• Gdy zauważysz, że uczniowie nie dają sobie rady ze zbyt
dużą autonomią lub gubią się w dostępnych opcjach, to
udziel im większego wsparcia – wzmocnij wskazówki,
które im dajesz, zamień pracę indywidualną na grupową
i naucz ich negocjowania i dążenia do posiadania wspólnego zdania.

• Postaraj się też stopniowo zastępować kary, nagrody, nakazy i zakazy postawą otwartą na ucznia, jego potrzeby
i trudności – staraj się zapewnić nastolatkom wybór i doceniaj wkład pracy każdego ucznia, dzięki czemu motywacja
do pracy będzie opierała się na wewnętrznym pragnieniu
zdobywania wiedzy, a nie na przymusie z twojej strony.
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uczniów, czy raczej narzuca im kontrolę „z góry”.
Więcej odpowiedzi w kierunku „tak” oznacza, że
klimat w klasie pomaga rozwijać w uczniach autonomię i pozwala im na realizowanie własnych
pomysłów. Większość odpowiedzi w kierunku „nie”
sugeruje, że w klasie kontrola narzucona jest uczniom z góry i nie mają oni zbyt wielu możliwości,
aby szczerze wyrażać swoje zdanie.

Czas dorastania to szczególnie ważny okres dla
rozwoju tożsamości osobistej, ponieważ nastolatek zaczyna określać swoje cele życiowe i postawę

względem wielu kwestii społecznych. Tożsamość
będzie się kształtować przez całe życie człowieka,
wskutek podejmowanych przez dorosłą już osobę działań, na bazie informacji otrzymywanych
od innych oraz aktualnego położenia życiowego.
Z czasem obok tożsamości osobistej rozwinie się
tożsamość społeczna i poczucie przynależności
do danej społeczności, identyfikowania się z określonymi wartościami. Warto wspierać już w okresie późnego dorastania formowanie tożsamości
społecznej (inaczej nazywanej kulturową), np. poprzez zachęcanie nastolatka do podejmowania się
pierwszych ról obywatelskich – udział w ważnych
dla miejscowości czy danego regionu wydarzeniach, wpływie na to, co się dzieje w najbliższym
otoczeniu, i kształtowaniu poglądów na różne wydarzenia lokalne i o dalszym zasięgu.

Większość odpowiedzi „Tak” lub „Raczej tak”

Większość odpowiedzi „Nie” lub „Raczej nie”

4.4. Kwestionariusz dla ucznia:
Ja w społeczeństwie
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 16

Co to znaczy?
• Twoja szkoła dobrze przygotowuje cię do pełnienia przyszłych funkcji społecznych i obywatelskich.
• Masz wiele różnych możliwości działania w klasie, w szkole
i poza szkołą, możesz dokonywać wyboru spośród różnych
ofert.
• Dzięki temu możesz zdobywać wiedzę i angażować się
w sprawy kraju oraz własnego miejsca zamieszkania. Gdy
osiągniesz pełnoletniość, przełoży się to prawdopodobnie
na twoje zaangażowanie i działania na rzecz innych.

Co robić?
• Spróbuj już teraz znaleźć jakieś formy działania, które podtrzymywałyby twój entuzjazm, np. załóż ze znajomymi klub
dyskusyjny lub razem z nimi zapraszaj różne ciekawe osoby
na spotkania do szkoły. Nie muszą to być tylko politycy, ale
również działacze społeczni, przewodniczący fundacji i stowarzyszeń lub osoby mające za sobą ciekawą przeszłość.
• Pomyśl, co możecie razem – jako klasa lub we współpracy
z innymi klasami – zrobić na rzecz szkoły, jej otoczenia, miejscowości. Opracujcie projekt działania, poszukajcie sojuszników i sponsorów, nagłośnijcie projekt w lokalnych mediach.
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Co to znaczy?
• Być może jeszcze nie miałeś okazji uczestniczyć w takich
zajęciach, które zwracałyby twoją uwagę na ważne politycznie i społecznie sprawy, a przez to nie interesowałeś
się dotąd wydarzeniami w kraju i w społeczności lokalnej.
• Pamiętaj, że już za chwilę osiągniesz dorosłość, a wtedy zainteresowanie takie będzie należało do twojej nowej roli
społecznej.
• Warto zatem interesować się i poprzez media (w tym Internet) śledzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.

Co robić?
• Jeżeli nudzi cię np. polityka lub ekonomia, to postaraj się
odnaleźć taką dziedzinę, która cię zafascynuje. Możesz także spróbować zaangażować się w jakąś działalność i podchodzić do spraw polityki od strony „czysto praktycznej”.
• Zaproponuj wspólnie z kolegami nauczycielom dyskusję
na ten temat.
• Możecie również wyjść z propozycją zorganizowania cyklu
wydarzeń w szkole, dzięki którym wzrośnie wasza świadomość społeczna i obywatelska.

4.5. Kwestionariusz dla nauczycieli
i uczniów: RAZEM
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 17

Znaczna część nastolatków po ukończeniu szkoły
ponadgimnazjalnej będzie kontynuować naukę
na wyższej uczelni, jednak dla niektórych z nich
uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej to
ostatni etap edukacji i ostatnia możliwość kontaktu z nauczycielem. W związku z tym warto zwrócić uwagę na rolę nauczyciela, którą jest nie tylko
przekazywanie wiedzy, ale i kształtowanie pewnych postaw nastolatków względem otaczającego ich świata i nich samych.
Słowo „RAZEM” ukrywa w sobie obszary pracy
z dorastającymi uczniami, które pozwolą nauczycielowi lepiej odpowiadać na potrzeby uczniów
oraz dobrze przygotować ich do samodzielnego
i niezależnego radzenia sobie we współczesnym
świecie. Każdy z tych obszarów pomaga uczniom rozwijać zasoby
i kompetencje oraz pracować nad własnymi ograniczeniami, co w dalszej perspektywie zaowocuje wysokim
poziomem gotowości do podjęcia
dorosłych ról.
Nasz kwestionariusz to narzędzie,
które może być wypełniane
przez nauczyciela indywidualnie
lub zostać użyte podczas lekcji
wychowawczej jako forma pracy
grupowej z uczniami i początek
ciekawej dyskusji nad ich planami
życiowymi i obszarami zaangażowania teraz i w dorosłym – już za
chwilę – życiu.

Wersja do pracy grupowej
Proponujemy, aby podzielić uczniów na pięć grup
poprzez losowanie pięciu liter („R-A-Z-E-M”). Każdy
zespół zastanawia się i dyskutuje nad swoim obszarem, który odpowiada wylosowanej literze (np.
R – relacje). Po około 15 minutach każda grupa
prezentuje swoje odpowiedzi i uzasadnia wybór.
Na forum klasowym uczniowie wymieniają opinie.
Nauczyciel pełni funkcję koordynatora, przyłącza
się do kolejnych grup i odpowiada razem z ich
członkami na pytania uczniów z pozostałych zespołów.
Wersja dla nauczyciela – instrukcja
Pomyśl o ostatnich kilku miesiącach swojej pracy
z uczniami. Zastanów się, na co zwracasz szczególną uwagę, planując zajęcia, i jakie masz priorytety podczas ich przebiegu. Przypomnij sobie,
jak reagujesz na trudne i nietypowe sytuacje
w klasie. W każdym z obszarów zaznacz w kwestionariuszu kratki przy tych zdaniach, które dobrze opisują twój sposób prowadzenia zajęć lub oddają charakter twojej
pracy z uczniami.
Jeżeli narzędzie jest wypełniane wspólnie przez nauczyciela
i klasę, to po przedyskutowaniu wybranych odpowiedzi
przeczytajcie i przeanalizujcie podpunkty z tabeli 7.
Pomogą one określić mocne i słabe strony klasy i szkoły,
a także opracować plan działania, gdy dostrzegacie jakieś
braki albo chcecie coś dobrego
wzmocnić.
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Tabela 7
Co oznaczają kategorie kwestionariusza dla nauczycieli RAZEM?

Relacje

• doskonalenie efektywnych form komunikacji z dorosłymi oraz rówieśnikami
• pogłębienie rozumienia innych ludzi, budowanie gotowości do udzielania wsparcia, dostrzeganie
potrzeb innych
• rozwijanie umiejętności dostosowywania komunikatu do odbiorcy, adekwatne używanie języka
wypowiedzi
• ćwiczenie współpracy z innymi, nabywanie umiejętności rezygnacji z dobra indywidualnego na
rzecz dobra grupowego

Aktywność

• rozwijanie zdolności samodzielnego uczenia się
• rozbudzanie ciekawości i zaangażowania w pracę
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania problemów i zadawania pytań
• rozwijanie zdolności monitorowania własnych działań, dokonywania krytycznej ich oceny

Zainteresowania

• rozbudzanie postaw prospołecznych, zaangażowania i aktywności na rzecz środowiska lokalnego

• budowanie gotowości do łączenia zabawy, nauki i pracy w przyszłości
• rozwijanie ciekawości świata, zachęcanie do twórczego myślenia
• wspieranie zainteresowań, pasji i hobby
• zachęta do szukania nowych pól zainteresowań, nowych pasji, nowego hobby

Emocje

• poszerzanie zdolności do regulacji własnych emocji
• budowanie gotowości do korzystania z informacji zwrotnych
• doskonalenie zdolności kierowania własną motywacją i zachowaniem
• rozumienie emocji i potrzeb innych osób

Miejsce

• budowanie więzi ze społecznością lokalną
• kształtowanie umiejętności samodzielnego wyboru i wykorzystywania ofert środowiska lokalnego
• rozwój postawy obywatelskiej
• kształtowanie poczucia przynależności do ojczyzny i narodu
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Co to znaczy?
• Jeśli w danym obszarze masz niewiele zaznaczonych opisów, to znaczy, że uczniowie mają niedobór kompetencji
z danej grupy.
• Wiedza i umiejętności, jakie zdobywają w szkole uczniowie,
powinny pozostawać we względnej równowadze – tabelę 7 można potraktować jako mapę tych kompetencji
i jako punkt odniesienia w ocenie tego, co (1) uczniowie
już potrafią zrobić (wykonać) całkowicie samodzielnie,
(2) w czym trzeba im nadal pomagać, (3) czego jeszcze nie
potrafią.

Co robić?
• Określ cele, które zamierzasz zrealizować, i kolejne kroki, które do tego doprowadzą.
• Porozmawiaj z uczniami na temat swoich planów, ustal
z nimi priorytety w działaniu i określcie „mapę drogową”.
• Porozmawiaj z innymi nauczycielami, porównajcie swoje
pomysły, spróbujcie wspólnie wypracować plan działania.
• Zastanów się, czego może brakować w twojej pracy, co możesz zmienić i na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę
– porozmawiaj o swoich spostrzeżeniach z uczniami.

Dorota Meller, I rok studiów
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Anna Godlewska, I rok studiów

Ilona Nowakowska, I rok studiów
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Rozdział
Funkcjonowanie nastolatka
w instytucji

możliwych dróg w przyszłości, konsultowaniem
tego z dorosłymi – wychowawcą, nauczycielami
konkretnych przedmiotów – a z drugiej strony powinno polegać na stopniowym tworzeniu planów
i ich wdrażaniu, np. poprzez poszerzanie swoich
zainteresowań, zapisy na odpowiednie fakultety,
przygotowywanie się do egzaminów z wybranych przez siebie przedmiotów.

5.1. Wprowadzenie
W szkole ponadgimnazjalnej, która jest ostatnim
obowiązkowym etapem edukacji, nastolatek nie
wymaga już opiekuńczej postawy nauczyciela,
a bardziej przyjęcia przez niego roli konsultanta
i doradcy, szczególnie jeśli chodzi o planowanie
przyszłości, kariery, wyboru zawodu. Przygotowując się do dorosłego życia, nastolatek wciąż
kształtuje swoją tożsamość osobistą, a środowisko szkolne jest polem działania, w którym może
określać swoje mocne strony, zasoby, tworzyć
plany i stawiać przed sobą cele. W związku
z tym funkcjonowanie nastolatka w instytucji
powinno z jednej strony wiązać się
z podejmowaniem poszukiwania

Większość znaków „X” po lewej stronie
• Prawdopodobnie podejmujesz naukę głównie ze względu
na to, żeby uniknąć jakichś nieprzyjemności lub różnego
rodzaju kar (np. złych stopni, konieczności poprawiania
sprawdzianu lub dodatkowych zaliczeń).
• Czynnikami, które popychają cię do działania, mogą być
także różnego rodzaju wyróżnienia i nagrody (np. dobra
średnia ocen, zadowolenie rodziców, uznanie wśród rówieśników, sprostanie swoim wymaganiom). Nie jest to złe,
ale jeżeli obserwujesz u siebie tylko ten typ motywacji, to
uważaj, aby twój zapał szybko się nie skończył.
• Ucz się czegoś tylko dla si ebie. Jeżeli wydaje ci się to obecnie niemożliwe, to koniecznie postaraj się odkryć taki temat. Być może będzie to coś związane z twoim hobby. Pamiętaj, że już niedługo skończysz naukę w szkole, a wtedy

5.2. Kwestionariusz dla ucznia:
Moja motywacja do uczenia się
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 18

Tym, co sprawia, że uczymy się dużo lub niewiele,
regularnie bądź nie, że decydujemy się odrobić
zadania domowe lub samodzielnie poszukać dodatkowych informacji, jest motywacja. W zależności od tego, co ją wywołuje, czyli co jest przyczyną
naszego zachowania, możemy rozróżnić dwa jej
typy: motywację zewnętrzną oraz motywację wewnętrzną. Proponujemy krótki
kwestionariusz do samodzielnego odpowiadania przez ucznia.

musisz potrafić zmotywować się do tego, aby samodzielnie
się rozwijać przez uczenie się już bez kontroli dorosłych.

Większość znaków „X” po prawej stronie
• Prawdopodobnie nauka jest dla ciebie czymś interesującym
lub nawet fascynującym. To, że zdobywasz za to oceny, jest
tylko czymś dodatkowym. Pewnie i tak lubisz samodzielnie
poszukiwać nowych informacji i pogłębiać swoją wiedzę.
• Staraj się w dalszym ciągu wyszukiwać różne problemy
i zagadnienia, które wydają ci się ciekawe, i znajduj ich rozwiązania. Spróbuj zarazić swoją pasją innych.
• Dziel się z innymi tym, czego się dowiedziałeś. Spróbuj zaplanować z jakimś znajomym ciekawy sposób prezentacji
twojej wiedzy – może będziecie prowadzić bloga lub przygotowywać prezentacje w szkole.
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5.3. Kwestionariusz dla ucznia:
Moje strategie radzenia sobie w sytuacjach
trudnych
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 19

Kwestionariusz jest przeznaczony do samodzielnego wypełnienia przez ucznia – warto więc
z nim wcześniej porozmawiać, wspólnie przypomnieć sobie różne epizody ze szkolnego życia,
szczególnie te trudne, budzące silne, negatywne
emocje.

Kwestionariusz pozwoli zaobserwować tendencje
nastolatka do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wyróżniłyśmy trzy takie sposoby:
1.

radzenie sobie samodzielne, wymagające dużej aktywności

2.

bierność i wycofanie

3.

poszukiwanie pomocy u osób trzecich, zwykle dorosłych lub starszych.

Każdy z trzech przytoczonych sposobów ma swoje mocne i słabe strony.
Sprawdź, w którym obszarze – „Ja”, „Nikt”, „Dorosły” – pojawia
się najwięcej znaków „X”.

Jeżeli występują one głównie w obszarze
„Ja”
• W trudnej sytuacji chcesz liczyć tylko i wyłącznie na siebie.
• Niewątpliwą zaletą takiej postawy jest samodzielność
w twoim działaniu i rosnące poczucie sprawstwa.
• Zdobywasz coraz większą pewność co do tego, że posiadasz wystarczające umiejętności, aby sprostać sytuacji,
z którą przyszło ci się zmierzyć.
• Z drugiej strony, istnieje ryzyko, że postawa taka sprawi, iż
nie będziesz potrafił szukać pomocy u innych wtedy, gdy
będzie ci ona potrzebna, lub nie będziesz potrafił o nią
poprosić. Możesz wówczas czuć, że „przegrałeś” z daną sytuacją, i obwiniać siebie o to, że nie potrafiłeś sobie samodzielnie poradzić.
• Ważne jest, abyś zawsze starał się rozróżnić, kiedy wystarczają ci twoje własne kompetencje, a kiedy pomoc innych
będzie ci potrzebna, albo wręcz niezbędna

Jeżeli występują one głównie w obszarze
„Nikt”
• Przyjmujesz bierną postawę wobec trudnej sytuacji, starasz
się ją przeczekać.
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• Prawdopodobnie z jakichś przyczyn unikasz konfrontowania się z trudnościami – być może nie masz dostatecznie
silnego przekonania o własnych umiejętnościach radzenia
sobie lub nie wypracowałeś jeszcze skutecznych strategii
działania.
• Ważne jest, abyś rozwijał zarówno zdolność do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, jak i umiejętność szukania pomocy u innych.
• Ważne jest, abyś miał poczucie, że w trudnych chwilach
możesz liczyć na wsparcie dorosłych oraz rówieśników.

Jeżeli występują one głównie w obszarze
„Dorosły”
• Traktujesz znaczące dla siebie osoby dorosłe jak instruktorów, którzy wiedzą najlepiej, jak rozwiązać każdy problem.
• Zdecydowaną zaletą tej postawy jest fakt, że chcesz korzystać z doświadczenia starszych od siebie osób, że potrafisz
poprosić je o pomoc i że dorośli odgrywają ważną rolę
w twoim życiu.
• Jednakże wiąże się to również z zagrożeniem biernością
i zrzucaniem odpowiedzialności za wybrnięcie z trudnej
sytuacji na innych.
• Być może niewystarczająco uczysz się samodzielności i zaradności. Możesz w ten wygodny sposób długo funkcjonować, jeżeli nie napotka to znacznego oporu dorosłych
– nie jest to jednak strategia przygotowująca ciebie do
bycia w pełni odpowiedzialnym za siebie.

5.4. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Strategie adaptacji ucznia w szkole
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 20

Przejście do szkoły ponadgimnazjalnej wiąże się
nie tylko ze zwiększoną ilością czasu poświęcanego na naukę, ale i z szerszym wachlarzem ofert ze
strony środowiska szkolnego.
Uczniowie przychodzą do szkoły ponadgimnazjalnej z różnymi doświadczeniami szkolnymi (dobrymi i złymi), różnymi przekonaniami i stosunkiem do
nauczycieli i samego uczenia się, z różnymi nawykami i strategiami uczenia się oraz radzenia sobie
w różnych – typowych i nietypowych – sytuacjach.
Mają też różne oczekiwania wobec nauczycieli, kolegów i szkoły jako takiej. Jedni oczekują „świętego
spokoju”, inni atrakcyjnych ofert i zadań, i nie boją
się wyzwań ani ciężkiej pracy. Dla wszystkich jest

to jednak nowe środowisko i każdy z uczniów musi
sobie w nim znaleźć miejsce dla siebie.
Aby sensownie odpowiedzieć na pytania z kwestionariusza, konieczna jest uważna obserwacja
ucznia przez kilka kolejnych dni. Warto też przywołać w pamięci jego zachowania z ostatnich 2–3
tygodni i porozmawiać z osobami, z którymi ma
na co dzień kontakt w szkole – z innymi nauczycielami, pracownikami stołówki, sklepiku szkolnego. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na zachowanie ucznia w kontaktach z dorosłymi w szkole,
z koleżankami i kolegami w jego klasie i spoza klasy oraz zachowanie w czasie lekcji,
w czasie posiłków,
na boisku.

Strategia twórcza
Co to znaczy?
• To aktywne i pozbawione większych trudności przyjęcie
przez nastolatka nowej roli społecznej – roli ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej.
• Strategia ta cechuje przede nastolatków, którzy mają zapewnioną odpowiednią ilość wsparcia w rodzinie oraz odnaleźli swoją grupę rówieśniczą w szkole.
• Adaptacja może przebiegać stosunkowo krótko albo wymagać dłuższego czasu, koniecznego do zmiany sposobu
funkcjonowania nastolatka ze środowiska szkoły gimnazjalnej do ponadgimnazjalnej.
• Strategia ta widoczna jest w pozytywnych reakcjach emocjonalnych nastolatka, otwartości, ciekawości, wykazywaniu się inicjatywą, pomysłowości i zainteresowaniu tym,
co się dzieje w szkole, oraz w chęci wpływania na to, co
się dzieje; widać ją także w tym, że gdy nastolatek sobie
z czymś nie radzi, to aktywnie poszukuje pomocy – pyta,
szuka, zwraca się do nauczyciela i kolegów po pomoc.

Co robić?
• Wspierać aktywność nastolatka w różnych obszarach,
związanych i niezwiązanych z przedmiotami szkolnymi.
• Tworzyć wiele różnych możliwości ujawniania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień poszczególnych uczniów
– korzystać z nich w trakcie pracy na lekcjach, ale głównie
w działaniach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
• Wzmacniać poczucie kompetencji u każdego ucznia poprzez jak najczęstsze odwoływanie się do już posiadanej
wiedzy i umiejętności.
• Zachęcać do podejmowania decyzji i samodzielnych działań, do zadawania pytań, zgłaszania wątpliwości I samodzielnego oraz zespołowego poszukiwania odpowiedzi.
• Zachęcać do przedsięwzięć zespołowych w zakresie tworzenia projektów działania, badań terenowych.
• Wzmacniać zachowania pożądane (wsparte ciekawością
i zaangażowaniem) przez konkretne, a nie ogólnikowe
komentarze i pochwały.
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Strategia wycofania
Co robić?

Co to znaczy?
• To przejaw trudności w adaptacji nastolatka do nowego
dla niego środowiska szkoły ponadgimnazjalnej.
• Strategia ta może cechować nastolatków: (1) którzy
w szkole podstawowej lub gimnazjum wiele czasu spędzili
w domu ze względu na chorobę bądź trudne wydarzenia
życiowe; (2) którzy nie mieli dobrych kontaktów z rówieśnikami lub mają za sobą trudne doświadczenia związane
ze szkołą (np. pełnili funkcję „kozła ofiarnego” w klasie);
(3) których rodziny były wobec nich nadopiekuńcze lub
nadmiernie kontrolujące, a przez to znacznie ograniczające ich aktywność.
• Wycofanie nastolatka widoczne jest w ograniczeniu aktywności, bierności, niepodejmowaniu inicjatywy, podporządkowaniu się woli innych, nawet uległości – nie tylko wobec
dorosłych, ale i innych nastolatków – w reagowaniu lękiem
lub niechęcią na nowe sytuacje i na zmiany, nawet drobne
(np. inny temat wypracowania, nowa technika pracy, zmiana ławki).

• Zachęcać nastolatka do różnorodnej aktywności poprzez
stawianie go w sytuacji wyboru.
• Dać mu czas na zaadaptowanie się w nowej sytuacji i nie
poganiać go ani nie zawstydzać, szczególnie w obecności
innych osób – kolegów z klasy i dorosłych.
• Szanować decyzje podjęte przez nastolatka.
• Organizować częste prace grupowe (w klasie, w szkole,
poza szkołą), najlepiej w grupach tworzonych za każdym
razem losowo (a więc o innym składzie) i o różnej liczbie
osób (od trzech do sześciu). Grupy powinny pracować
nad różnymi złożonymi zadaniami – tak, by każdy członek
miał szansę wykorzystania posiadanej wiedzy i różnych,
także pozaszkolnych, umiejętności. Ten sposób pracy
z uczniami w największym stopniu buduje ich zdolności
poznawcze i społeczne, a jednocześnie wzmacnia ich poczucie kompetencji.

Strategia buntu
Co to znaczy?
• To przejaw trudności w adaptacji nastolatka w nowym dla
niego środowisku szkoły ponadgimnazjalnej.
• Strategia ta może pojawić się u nastolatków: (1) których
nieprawidłowe zachowania traktowano dotąd pobłażliwie; (2) którzy nie uzyskiwali konstruktywnych informacji
zwrotnych lub wsparcia od dorosłych w sytuacjach, gdy
sobie nie radzili; (3) których dorośli obdarzali uwagą jedynie czy głównie w sytuacjach odstępstw od oczekiwań
(gdy byli „niegrzeczni”).
• Bunt nastolatka widoczny jest w negatywizmie, uporze,
nierespektowaniu przyjętych zasad, także w poczuciu rozżalenia i w częstym reagowaniu złością, a nawet agresją,
w sytuacjach, gdy coś dzieje się nie po jego myśli.
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Co robić?
• Zapoznawać z różnymi możliwościami działania, zachęcać do próbowania przed podjęciem decyzji, ale nie przymuszać.
• Włączać nastolatka w formułowanie zasad zachowania się
w szkole, w klasie, w czasie pracy w zespołach, pytać go
o zdanie, o opinię w różnych sprawach, i liczyć się z nim.
• Odwoływać się jak najczęściej – szczególnie w przypadku
pojawienia się zachowań niepożądanych – do ustalonych
reguł, przypominać je, zachęcać do zgłaszania wątpliwości i ewentualnej modyfikacji w toku dyskusji z kolegami.
• Kontrolować swoje „nauczycielskie” emocje, nie dać się
sprowokować, nie reagować impulsywnie – budować
z uczniami relacje partnerskie.

5.5. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Uczeń w grupie
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 21

Dzięki obserwacji zachowań nastolatka w grupie
można nie tylko rozpoznać jego postawę wobec
współpracy z innymi uczniami, ale również zidentyfikować potrzeby wprowadzania nowych
form pracy i zadań umożliwiających efektywną
kooperację. Narzędzie to pozwala na wskazanie
pewnych tendencji uruchamianych podczas pracy zespołowej.
Konieczna jest obserwacja ucznia na lekcjach, na
których ma on nie tylko możliwość uczestnicze-

Najwięcej znaków „X” w kategorii
A – postawa twórcza
• Nastolatek jest aktywnym członkiem grupy, który wnosi do
niej wiele własnych pomysłów i potrafi do nich przekonać
inne osoby.

nia w pracy zespołu, ale i wyboru bądź odrzucenia tej formy zajęć. Warto też przypomnieć
sobie, jak funkcjonował w grupie
wcześniej bądź porozmawiać o tym
z innymi nauczycielami, zwracając
uwagę na to, czy
uczeń w czasie pracy grupowej jest aktywny i przejmuje
inicjatywę, czy potrafi obronić swoje pomysły, negocjuje z innymi, dyskutuje,
szanuje zdanie innych,
dopuszcza innych do
głosu.

• Należy także mieszać grupy tak, aby zawsze uczniowie pracowali z kimś innym – dzięki temu nastolatek trafi zarówno
na takie osoby, które będą go zachęcać do podjęcia inicjatywy i mobilizować, jak i na takie, którym będzie musiał coś
wytłumaczyć i zachęcić do pracy.

• Często wypowiada się w imieniu grupy, prezentuje pomysły i uzasadnia je.

• Ponadto, ważne jest, aby proponować uczniom takie zadania grupowe, które wymagają nakładu pracy każdego
z nich, ponieważ w innym wypadku zadanie się nie powiedzie.

• Należy wspierać postawę twórczą nastolatka, szczególnie
jeśli łączy się z tendencją do dzielenia się wiedzą z innymi,
tłumaczenia i chęci współdziałania.

Najwięcej znaków „X” w kategorii
C – postawa konformistyczna

• Warto zwrócić uwagę na to, aby nastolatek nie wyręczał
innych w wykonywaniu zadań i nie pracował za kogoś, ale
mobilizował innych do działania.

• Nastolatek nie wnosi nic nowego od siebie do grupy,
jednakże się z niej nie wycofuje, ze wszystkimi się zgadza
i przejmuje pomysły innych.

Najwięcej znaków „X” w kategorii
B – postawa bierna

• Taką postawę można inaczej określić mianem asekuracyjnej. Nastolatek woli się „nie wychylać”, aby jego pomysł nie
został wyśmiany bądź uznany za najsłabszy.

• Nastolatek podczas w pracy w grupie ma tendencję do
wycofywania się i izolowania. Jest niechętny do wypowiadania się na forum grupy, a tym bardziej na forum klasy.

• Aby pomóc nastolatkowi wyjść z „bezpiecznej bazy”, można wprowadzać jak najwięcej zadań dywergencyjnych
– takich, na które nie ma jednej słusznej odpowiedzi.

• Aby wesprzeć go w „przełamaniu się”, warto wprowadzić
model pracy najpierw w parach, następnie w trójkach i systematycznie zwiększać liczebność grupy.

• Warto również wprowadzać takie zadania, podczas których
najpierw każdy indywidualnie zastanawia się nad rozwiązaniem i dopiero później prezentuje to w grupie.
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5.6. Kwestionariusz dla ucznia:
Moje samopoczucie w szkole
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 22

Samopoczucie nastolatka łączy w sobie dwa komponenty – zarówno czynniki fizyczne (których
3–4 znaki „X” przy kategorii A, B, C
• Prawdopodobnie czujesz się swobodnie w swojej szkole
i lubisz spędzać w niej czas. Zdajesz sobie sprawę z tego, że
szkoła to nie tylko nauka i sprawdziany, ale i wiele różnych
aktywności, możliwość wyjścia z inicjatywą do innych uczniów oraz nauczycieli, a także zawierane przyjaźnie.
• Wśród różnych przedmiotów i zajęć potrafisz odnaleźć to,
co cię interesuje, i chętnie poszerzasz swoją wiedzę i horyzonty myślowe. Pewnie masz już wybrane takie przedmioty, które w sposób szczególny cię zainteresowały, i z podobną tematyką wiążesz swoją przyszłość.
• Spróbuj rozejrzeć się w klasie czy szkole i odnaleźć osoby,
które mogą w jakiś sposób wymagać pomocy – w integracji z klasą, odnalezieniu się w nowej szkole czy mające
trudności z nauką. Możesz zaplanować wspólne działanie,
wyjście czy zorganizowanie czegoś w szkole lub zaproponować grupową naukę.

• Spróbuj przeanalizować swój plan lekcji i znaleźć w nim
moment na relaks przed szczególnie wymagającymi zajęciami. Porozmawiaj też ze znajomymi, rodzicami bądź
nauczycielem.

1–2 znaki „X” przy kategorii
„Podczas przerw”
• Zastanów się, czy udało ci się już nawiązać relacje z uczniami z twojej klasy. Być może najbardziej lubisz spędzać czas
samemu i dlatego rzadko zależy ci na kontakcie z innymi.
• Zastanów się jednak nad korzyściami płynącymi z relacji
z innymi – możecie wymieniać poglądy, rozmawiać na
tematy, których nie chcecie poruszać przy nauczycielach
czy rodzicach, a także zorganizować przedsięwzięcie, np.
szkolną wycieczkę, debatę czy spotkanie z ciekawą osobą.

1–2 znaki „X” przy kategorii
„Wobec obowiązków”

1–2 znaki „X” przy kategorii „Podczas lekcji”

• Zastanów się, które z obowiązków sprawiają ci największą
trudność i do których podchodzisz niechętnie.

• Przede wszystkim zastanów się, czy czujesz się nie najlepiej na każdej lekcji, czy też na konkretnej – zawsze na
tym samym przedmiocie lub zawsze na pierwszej lekcji.

• Być może nie dostrzegasz korzyści, które płyną z ich realizacji – pamiętaj, że czasami efekty pracy widać dopiero po
dłuższym czasie i nierzadko należy uzbroić się w cierpliwość.

• Powody mogą być naprawdę zróżnicowane – być może
doświadczasz stresu i denerwujesz się daną lekcją lub bywasz niewyspany i przemęczony, albo bardzo emocjonalnie reagujesz, gdy wiesz, że odbędzie się sprawdzian (test).

• Spróbuj dla przeciwwagi zaangażować się również w takie
obowiązki i aktywności, które są zgodne z twoimi pasjami
– być może jest to działalność wolontariacka na rzecz zwierząt lub w szkolnym klubie sportowym.

5.7. Kwestionariusz dla ucznia:
Moja orientacja życiowa

„korzystać z życia, ile się da”, co wiąże się z czasem
przeznaczanym przede wszystkim na poznawanie
nowych osób, zabawy z nimi i z nieskupianiem się
na przyszłości, a z drugiej strony może być to postawa przygotowywania się do wejścia w dorosłość – związana z planowaniem swojej przyszłości, organizowaniem czasu na naukę i zdobywanie
ważnych umiejętności, które mogą być przydatne podczas szukania późniejszego zatrudnienia.

Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 23

Orientacja życiowa to pewna postawa nastolatków
wobec młodości i dorosłości, czy inaczej – wobec
czasu – teraźniejszości oraz przyszłości. Z jednej
strony może być to postawa, zgodnie z którą należy
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oznaką może być wysypianie się, regularne spożywanie posiłków), jak i czynniki psychiczne (skupienie na lekcjach, zaangażowanie, pozytywne
emocje przy wspólnych przedsięwzięciach, optymalne radzenie sobie ze stresem). Te dwa rodzaje
czynników łączą się ze sobą i wzajemnie na siebie
wpływają.

Większość znaków „X” w części
„Orientacja moratoryjna «tu i teraz»”

Większość znaków „X” w części
„Orientacja tranzycyjna na przyszłość”

• Może to oznaczać istnienie dość silnej tendencji do życia
„tu i teraz”, bez uwzględniania tego, co będzie za kilka miesięcy czy lat, czyli bez specjalnego, świadomego planowania przyszłości. Być może często odwlekasz wywiązywanie
się z obowiązków czy powinności, odkładasz zadania bądź
rezygnujesz z tego, co musisz zrobić, na rzecz tego, na co
masz ochotę. Pamiętaj, aby próbować stawiać przed sobą
cele i zadania oraz szukać sposobów ich realizacji.

• Może to oznaczać tendencję do częstego spoglądania
w przyszłość, zastanawiania się nad nią oraz do aktywnego
jej planowania.

• Oczywiście ten rodzaj orientacji życiowej ma również pozytywne strony, związane z gromadzeniem wielu doświadczeń dotyczących aktualnych aktywności, nawiązywania
relacji z wieloma osobami – ważne jest jednak, aby skupiać się również na takich czynnościach, które teraz mogą
wydawać się nieco mniej atrakcyjne, jednakże na pewno
zaprocentują w przyszłości.
• Wszystkie doświadczenia są ważne, jeżeli wyciągasz z nich
wnioski i kiedy uczysz się – zarówno na sukcesach, jak i na
porażkach!
• Im jesteś starszy, tym częściej zadawaj sobie pytanie: „Po co
robię to, co robię?”.

5.8. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Uczeń w relacjach społecznych
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 24

Nastolatek dzięki kontaktom rówieśniczym zdobywa informacje, jak odbierają go inni, a także, jakie
ma mocne strony, które u niego cenią. Na podstawie tej wiedzy buduje swoją tożsamość osobistą
– jej fundamentem jest tożsamość grupowa, jednak w późnej fazie dorastania nastolatek jest bardziej niezależny i autonomiczny, co oznacza, że
także coraz mniej zależny od opinii grupy. Jednocześnie, dzięki poczuciu bycia w grupie, zaspokaja
potrzebę współzależności i przynależności.

• Orientacja ta przejawia się także w częstym zastanawianiu
się nad tym, jakie znaczenie dla twojej przyszłości może
mieć to, co dzieje się teraz, czego się uczysz, w czym
uczestniczysz, co wybierasz, a z czego rezygnujesz.
• Bardzo ważne jest, abyś stawiał przed sobą również cele
krótkoterminowe, dotyczące bliskiej przyszłości. Możesz
brać pod uwagę trzy perspektywy – najdalszą, długoterminową, związaną z karierą zawodową i podjęciem pracy,
średnioterminową, związaną z podejściem do egzaminu
dojrzałości i specjalizacji w danych przedmiotach szkolnych, oraz krótkoterminową – związaną ze zdobywaniem
różnych umiejętności w życiu codziennym i czerpaniu jak
największej ilości wiedzy z tego, co przekazują inni.
• Uważaj, aby nie zaniedbywać relacji z rówieśnikami i bliskimi osobami. Nie wpadnij też w pułapkę ciągłego kalkulowania, czy dana umiejętność przyda się w przyszłości, czy
też nie. Pamiętaj, że twoje życie to przede wszystkim teraźniejszość, a przyszłość można jedynie planować.

Większość odpowiedzi „Nie” i „Raczej nie”
• Nastolatek może potrzebować więcej czasu, aby zacząć czuć się swobodnie w relacjach z innymi uczniami,
szczególnie nowo poznanymi.
• Ważne, aby się dowiedzieć, co sprawia mu największą
trudność – w tym celu należy przyjrzeć się twierdzeniom, przy których postawiło się znaki „X” – a następnie
wspierać go w nabywaniu nowych umiejętności społecznych.

Większość odpowiedzi „Tak” i „Raczej tak”
• Nastolatek czuje się pewnie w relacjach z innymi uczniami, podtrzymuje dobre stosunki z nimi.
• Prawdopodobnie jest lubiany przez rówieśników i odbierany przez nich jako osoba pomocna i sympatyczna.
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5.9. Gra socjometryczna:
Program telewizyjny
Proponowane przez nas narzędzie podporządkowałyśmy rozpoznaniu zasobów uczniów i budowaniu przez nich świadomości swoich mocnych
stron w grupie rówieśników. Jego celem jest także
ocena, w jakim stopniu uczniowie poznali się ze
sobą i potrafią wskazać mocne strony każdej koleżanki i kolegi, nie tylko tych, z którymi zawsze
są w parze. To narzędzie może być wykorzystane
nie tylko podczas lekcji wychowawczych, ale też
w czasie zajęć z poszczególnych przedmiotów.
Podczas obserwacji zachowania uczniów w klasie
warto, aby nauczyciel robił notatki i próbował odpowiedzieć na poniższe pytania:
• Czy wszyscy biorą udział w grze?
• Jeśli nie, kto stoi z boku lub odmawia udziału?
• Czy grupa wyklucza kogoś z gry?
• Czy nastolatki rozdzielają między siebie zadania do wykonania?
• Czy znają się, mają wiedzę na temat swoich
mocnych stron i doświadczeń?

Warto wiedzieć…
Technika socjometryczna to sposób pomiaru,
którego celem jest rozpoznanie postaw, jakie
przyjmują wobec siebie członkowie danej grupy.
Jest wykorzystywana w socjologii oraz psychologii społecznej i polega na dokonaniu wyboru
(pozytywnego lub negatywnego) przez osobę
badaną. Klasycznym przykładem jest tzw. Plebiscyt życzliwości i niechęci, w którym uczniowie odpowiadają na pytania, np.:
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Podajemy przykład gry socjometrycznej. Gry takie
mogą dotyczyć różnych tematów w zależności
od tego, czym interesują się uczniowie i co jest
dla nich aktualnie ważne bądź co stanowi problem, którego nie potrafią rozwiązać. Dobrze jest
dostosować te gry tematycznie do aktualnie realizowanych projektów czy choćby tematów lekcji
z różnych przedmiotów.
Warto, by pod koniec lekcji uczniowie porównali
efekty swojej pracy w zespołach oraz porozmawiali o tym, jak im się pracowało, co
sprawiało najwięcej kłopotu, z czym
sobie radzili, jakie są obowiązki lidera, czy każdy może być liderem,
jakie cechy trzeba mieć, aby być
liderem.
Nauczyciel może też przekazać
im swoje spostrzeżenia z obserwacji ich pracy. Powinien jednak
koniecznie pamiętać o tym, by
– jeśli wyraża swoje opinie o pojedynczych uczniach, a nie tylko
o pracy zespołów – były to opinie
konstruktywne i to o każdym
uczniu z osobna.

• Z kim chciałbyś pracować w zespole nad
przygotowaniem projektu w bardzo krótkim
czasie?
• Kogo chciałbyś się poradzić, gdybyś znalazł się
w trudnej dla siebie sytuacji?
• Do kogo ze swojej klasy masz największe zaufanie?
i wskazują odpowiednich członków grupy.
Na podstawie: Brzezińska, 2011.

Przykład 1. Program telewizyjny
Klasa została wybrana do przygotowania godzinnego programu telewizyjnego, który ma promować miejscowość, w jakiej
znajduje się szkoła. W programie mają się znaleźć: opowieść
o historii miasta, reportaże o najciekawszych miejscach i wydarzeniach oraz krótkie wywiady z mieszkańcami. Dodatkowo
klasa może wypełnić 20 minut programu własnymi pomysłami. Warunkiem jest to, by w przygotowaniu programu wzięły
także udział organizacje pozarządowe działające w tej miejscowości.

5.10. Kwestionariusz dla rodziców
i nauczycieli: Gotowość ucznia do startu
w dorosłość
Skrzynka z narzędziami
Tom 6, Kwestionariusz 25

Po ukończeniu późnego etapu dorastania drogi
rozwoju nastolatków znacznie bardziej się różnicują aniżeli wtedy, kiedy do wyboru były określone typy szkół ponadgimnazjalnych. Można wyróżnić trzy możliwe drogi, które obierają nastolatki,
wchodząc w dorosłe życie:
• kontynuacja edukacji na wyższej uczelni
• podjęcie pracy
• łączenie edukacji z pracą.
Niezależnie jednak od drogi, którą wybierze nastolatek, w późnym dorastaniu przychodzi czas na
zwrócenie szczególnej uwagi na przygotowanie
go do dorosłego życia, bycia niezależnym i samodzielnym. Warto przyjrzeć się trzem aspektom
gotowości do dorosłości: emocjonalno-motywacyjnej, poznawczej i społecznej.
Przyjrzyj się rozmieszczeniu znaków „X” w kwestionariuszu w trzech obszarach (A, B, C). Różnice w częstości pojawiania się znaków „X” będą wskazywać,
w których obszarach nastolatek jest lepiej, a w których słabiej przygotowany do wejścia w dorosłość.

Uczniowie siadają w kole. Każdy zapisuje na kartce to, do czego
mógłby się przydać, ponieważ potrafi wykonywać określone
rzeczy i ma do tego predyspozycje. Nikomu swoich notatek nie
pokazuje. Nauczyciel przypina nastolatkom na plecach białe
kartki papieru formatu A4. Na nich każdy z uczniów zapisuje
sąsiadowi, które jego umiejętności pomogłyby grupie zrealizować zadanie. Następnie każdy uczeń porównuje to, co zanotował o sobie, z tym, co napisał jego sąsiad – można przedyskutować wyniki na forum, zapytać innych o zdanie, sprawdzić, na ile
grupa zgadza się z tym, jak zostało się ocenionym przez sąsiada
i jak oceniło się siebie samego.

Mało znaków „X” w obszarze gotowości
emocjonalno-motywacyjnej
• Należy często rozmawiać z nastolatkiem o jego planach
na przyszłość, zachęcać go do konsultacji z różnymi
ludźmi i zasięgania porad u osób, które np. zajmują się
czymś, co nastolatek chciałby robić.
• To wszystko pokaże mu, że jest traktowany poważnie,
i pozwoli mu bardziej uwierzyć w siebie, w swoje kompetencje, a także osłabić różne wątpliwości i niepokoje.

Mało znaków „X” w obszarze gotowości
poznawczej
• Nastolatek powinien uczyć się podejmowania decyzji
i wydawania sądów w różnych wieloznacznych sytuacjach, w których nie ma jednego słusznego rozwiązania.
• Należy również stawiać przed nim zadania, w których
musi wykazać się przedsiębiorczością i umiejętnością
organizacji swojego działania lub pracy zespołu.
• Warto też zachęcać go do wskazywania konsekwencji
różnych własnych poczynań, a także do krytycznego odnoszenia się do własnych pomysłów i planów.

Mało znaków „X” w obszarze gotowości
społecznej
• Nastolatek wymaga wsparcia w obszarze relacji społecznych, związków przyjacielskich i partnerskich.
• Być może należy z nim porozmawiać o jego obawach
i o tym, z czym ma trudności, przebywając wśród innych
osób.
• Warto zachęcać nastolatka, aby zwracał uwagę na innych i rozwijał w sobie postawę prospołeczną – np. poprzez wolontariat.
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Zakończenie

Późna faza dorastania to ostatni etap, w którym
osoby dorosłe mogą systematycznie obserwować
rozwój nastolatka i w razie dostrzeżenia nieprawidłowości rozwojowych wspólnie udzielić mu
pomocy. Można powiedzieć, że to także „ostatni
dzwonek” na wyrównanie ewentualnych braków
u uczniów i pomoc im w tym, co być może wciąż
jest dla nich trudnością.
Warto zwrócić uwagę na obserwowaną od kilku
lat fazę „wyłaniającej się dorosłości”. Jest ona przypisywana młodym ludziom, którzy po ukończeniu
fazy późnego dorastania nie podejmują dorosłych
ról społecznych i zawodowych, a skupiają się nadal
– tak jak wcześniej – na eksplorowaniu świata i poszukiwaniu dalszych możliwości rozwoju i rozrywki.
Coraz częściej ten trend jest obserwowany w badaniach na grupach polskich młodych dorosłych.

Zadaniem rodziców i nauczycieli jest maksymalne
ułatwienie nastolatkom startu w dorosłość poprzez tworzenie warunków do osiągania pełnej
samodzielności i niezależności (głównie emocjonalnej i decyzyjnej), a także wzbudzenie poczucia,
iż zawsze inni dorośli mogą im służyć radą i pomocą w przypadku wątpliwości i trudności z dokonaniem wyboru.
Zaprezentowano tu narzędzia, które dotykają wielu aspektów funkcjonowania młodego człowieka
– aktywności w szkole, w domu rodzinnym, także w społeczeństwie. Nastolatek, a wkrótce młody dorosły, powinien kształtować w sobie nawyk
„profilaktycznej, systematycznej samoobserwacji”
i podejmować się monitorowania swojego rozwoju, podobnie jak profilaktycznie odwiedza się gabinet stomatologiczny czy okulistyczny. Ważnym
zadaniem dorosłych jest utwierdzanie nastolatka
w przekonaniu, iż mimo przekroczenia przez niego progu dorosłości, nadal może liczyć na pomoc
najbliższych w przypadku wystąpienia trudności
w jego życiu.
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1. Kwestionariusz dla rodziców:
Środowisko fizyczne w domu i wokół domu

1. Kwestionariusz dla nastolatka:
Środowisko fizyczne w domu i wokół domu

1. Kwestionariusz dla nastolatka:
Środowisko fizyczne w domu i wokół domu

2. Kwestionariusz dla rodziców:
Środowisko społeczne dziecka

2. Kwestionariusz dla rodziców:
Pełnienie ról społecznych przez nastolatka

2. Kwestionariusz dla rodziców:
Pełnienie ról społecznych przez nastolatka

3. Kwestionariusz dla rodziców:
Sposoby wychowywania dziecka

3. Kwestionariusz dla rodziców:
Sposoby wychowywania nastolatka

3. Kwestionariusz dla rodziców:
Style oddziaływania na nastolatka

4. Kwestionariusz dla rodziców:
Domowa przestrzeń nauki

4. Kwestionariusz dla rodziców:
Domowa przestrzeń nauki nastolatka

4. Kwestionariusz dla rodziców:
Przestrzeń nauki i pracy nastolatka

5. Kwestionariusz dla rodziców:
Strategie korzystania przez dziecko z TIK

5. Kwestionariusz dla rodziców:
Strategie korzystania przez nastolatka z TIK

5. Kwestionariusz dla rodziców:
Strategie korzystania przez nastolatka z TIK

6. Kwestionariusz dla rodziców:
RAZEM

6. Kwestionariusz dla rodziców
i nastolatka: RAZEM

6. Kwestionariusz dla rodziców
i nastolatka: RAZEM

7. Tabela obserwacji dla rodziców:
Rozwój fizyczny dziecka

7. Tabela obserwacji dla rodziców
i nastolatka: Rozwój fizyczny nastolatka

7. Tabela obserwacji dla rodziców
i nastolatka: Rozwój fizyczny nastolatka

8. Kwestionariusz dla rodziców:
Kompetencja komunikacyjna dziecka

8. Kwestionariusz dla rodziców:
Kompetencja komunikacyjna nastolatka

8. Kwestionariusz dla rodziców:
Kompetencja komunikacyjna nastolatka

9. Kwestionariusz dla rodziców:
Regulacja emocji przez dziecko

9. Kwestionariusz dla rodziców:
Regulacja emocji przez nastolatka

9. Kwestionariusz dla rodziców:
Regulacja emocji przez nastolatka

10. Kwestionariusz dla dziecka:
Formy ekspresji emocji

10. Kwestionariusz dla nastolatka:
Sposób wyrażania emocji

10. Kwestionariusz dla nastolatka:
Sposób wyrażania emocji

11. Kwestionariusz dla rodziców:
Jak twórcze jest dziecko?

11. Kwestionariusz dla nastolatka:
Moja pomysłowość

11. Kwestionariusz dla nastolatka:
Moja pomysłowość

12. Kwestionariusz dla rodziców:
Rozwój poznawczy dziecka

12. Kwestionariusz dla nastolatka:
Wiedza o sobie

12. Kwestionariusz dla nastolatka:
Wiedza o sobie

13. Kwestionariusz dla rodziców i nauczycieli: Poczucie kompetencji u dziecka

13. Kwestionariusz dla nastolatka:
Moja tożsamość grupowa

13. Kwestionariusz dla nastolatka:
Moja tożsamość osobista

14. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Środowisko fizyczne w szkole

14. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Środowisko fizyczne w szkole

14. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Środowisko fizyczne w szkole

15. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Klimat w klasie

15. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Klimat w klasie

15. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Klimat w klasie

16. Kwestionariusz dla nauczycieli:
System organizacji szkoły

16. Kwestionariusz dla ucznia:
Ja w społeczeństwie

16. Kwestionariusz dla ucznia:
Ja w społeczeństwie

17. Kwestionariusz dla nauczycieli:
RAZEM

17. Kwestionariusz dla nauczycieli
i uczniów: RAZEM

17. Kwestionariusz dla nauczycieli
i uczniów: RAZEM

18. Kwestionariusz dla ucznia:
Motywacja do uczenia się

18. Kwestionariusz dla ucznia:
Moja motywacja do uczenia się

18. Kwestionariusz dla ucznia:
Moja motywacja do uczenia się

19. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Strategie radzenia sobie przez ucznia
w sytuacjach trudnych

19. Kwestionariusz dla ucznia:
Moje strategie radzenia sobie w sytuacjach
trudnych

19. Kwestionariusz dla ucznia:
Moje strategie radzenia sobie w sytuacjach
trudnych

20. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Strategie adaptacji ucznia w szkole

20. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Strategie adaptacji ucznia w szkole

20. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Strategie adaptacji ucznia w szkole

21. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Uczeń w grupie

21. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Uczeń w grupie

21. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Uczeń w grupie

22. Kwestionariusz dla ucznia:
Moje samopoczucie w szkole

22. Kwestionariusz dla ucznia:
Moje samopoczucie w szkole

22. Kwestionariusz dla ucznia:
Moje samopoczucie w szkole

23. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Aktywność i postępy ucznia w szkole

23. Kwestionariusz dla ucznia:
Moja orientacja życiowa

23. Kwestionariusz dla ucznia:
Moja orientacja życiowa

24. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Uczeń w relacjach społecznych

24. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Uczeń w relacjach społecznych

24. Kwestionariusz dla nauczycieli:
Uczeń w relacjach społecznych

25. Kwestionariusz dla rodziców
i nauczycieli: Gotowość ucznia
do przejścia do gimnazjum

25. Kwestionariusz dla rodziców
i nauczycieli: Gotowość ucznia
do przejścia do nowej instytucji

25. Kwestionariusz dla rodziców
i nauczycieli: Gotowość ucznia
do startu w dorosłość

Funkcjonowanie dziecka/nastolatka w instytucji

Jakość środowiska
instytucjonalnego
dziecka/nastolatka

Przebieg i efekty rozwoju
dziecka/nastolatka

Jakość środowiska domowego
dziecka/nastolatka

Tom

Opracowanie: Anna I. Brzezińska, Aleksandra Kram, Monika Mielcarek, Marta Molińska, Aleksandra Ratajczyk i Małgorzata Rękosiewicz.

Instytut Badań Edukacyjnych
Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań, analiz i prac
przydatnych w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej.
Instytut zatrudnia ponad 150 badaczy zajmujących się edukacją –
pedagogów, socjologów, psychologów, ekonomistów, politologów
i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych – wybitnych specjalistów
w swoich dziedzinach, o różnorakich doświadczeniach zawodowych,
które obejmują, oprócz badań naukowych, także pracę dydaktyczną,
doświadczenie w administracji publicznej czy działalność w organizacjach
pozarządowych.
Instytut w Polsce uczestniczy w realizacji międzynarodowych projektów
badawczych, w tym PIAAC, PISA, TALIS, ESLC, SHARE, TIMSS i PIRLS, oraz
projektów systemowych współfinansowanych przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel. +48 22 241 71 00 | ibe@ibe.edu.pl | www.ibe.edu.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

