
 

 

 

Puck 12.12. 2013r.  

 Cyberprzemoc  
wśród dzieci i młodzieży 

oraz inne zagrożenia świata 
wirtualnego 



Zagrożenia w Internecie 

 

Internet to droga.  

Droga, na której można spotkać 

przyjaciela albo bandytę. 
 

 

Internet, oprócz niewątpliwych korzyści jakie 
niesie ze sobą stwarza też wiele zagrożeń dla 

jego użytkowników.  

Każda osoba korzystająca z Internetu  

powinna nauczyć 

się umiejętnego korzystania z jego zasobów.  

 
 

 



Internet- szansa czy zagrożenie? 

PROBLEM nie polega na istnieniu 
komputerów i Internetu, 

 ale na niewłaściwym z nich korzystaniu 



Zagrożenia w Internecie 

 
 

 Najbardziej podatne na zagrożenia 
są osoby małoletnie i to one powinny być  

w największym stopniu uświadamiane  
o ryzyku jakie niesie ze sobą użytkowanie 

Internetu. 

 

To rodzice powinni wprowadzić takie 
zabezpieczenia aby dziecko w sposób 
nieświadomy nie stało się 

ofiarą przestępstwa w Internecie. 
 

 



C I E K A W O S T K A 



Liczba użytkowników Internetu w wieku 7-14 lat wynosi 1,5 mln. 

Liczna użytkowników Internetu w wieku 15-24 lata wynosi 4,630 mln. 

średnio dzieci spędzają w Sieci ponad 24 godziny w miesiącu 

45% dzieci korzysta z Internetu prawie codziennie 

40% dzieci ma kontakt z pornografią 

 
                   Raport "Dzieci aktywne online" przeprowadzonego na podstawie badań Megapanel 

PBI Gemius w 2007 roku wynika, że: 

 

Bezpieczna dawka 1 godzina/dzień, 2 dni bez komputera 



Zagrożenia jakie niesie ze sobą Internet 
można podzielić na kilka 

rodzajów  

 

KONTAKTY Z NIEBEZPIECZNYMI TREŚCIAMI: pornografia, treści zachęcające 
do używania środków odurzających, treści propagujące rasizm, ksenofobie. 

CYBERPRZEMOC - publikowanie ośmieszających lub poniżających zdjęć lub 
filmów, nękanie, szantażowanie i straszenie poprzez Internet 

WYŁUDZENIA, OSZUSTWA - jest to problem przede wszystkim dorosłych 
użytkowników Internetu, jednak dzieci są również na to narażone. 

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU - wydłużający się czas jaki dzieci spędzają na 
grach online, czatach czy surfowaniu po stronach www.  

 

(na podstawie raportu Bezpieczeństwo dzieci w Internecie): 

 

 



1. Gry komputerowe 

2. Second Life 

3. Narkotyki 

4. Kluby samobójców 

Zagrożenia psychiczne 

Zagrożenia fizyczne 

5. Cyberprzemoc 

 

 



1. Gry komputerowe źródłem przemocy i agresji. 

Komputer u młodzieży rozwija: 
 
wyobraźnię,  
spostrzegawczość,  
koordynację wzrokowo-ruchową, 
logiczne myślenie,  
rozwój intelektualny.  
 

Jednak wielogodzinne spędzanie czasu przed komputerem 
na grach zainstalowanych na dysku lub grach sieciowych 

negatywnie wpływa na naszą młodzież. 



                                                                                        

Odsetek osób z określonych grup wiekowych grających w gry online 
 



Gry komputerowe źródłem przemocy i agresji. 

GRY  powodują: 
 
Oderwanie się od rzeczywistości,  
Przejście do świata marzeń, gdzie są proste zasady, reguły.  
Gry brutalne, zawierające dużo walki, krwi, przemocy powodują 
zmiany w zachowaniach człowieka. Wzmaga to intensywna 
grafika, efekty dźwiękowe. 
Wywołują u młodzieży niepokój, podniecenie, frustrację, 
dostrzegają złe strony świata, przybierają imiona i nazwiska 
fikcyjnych bohaterów.  
Zafascynowane grą zapominają nawet o fizjologicznych 
potrzebach- nie jedzą, nie piją.  
Agresywne treści przenoszą do świata rzeczywistego. 



Podział gier 

Symulatory –np. sterowanie samolotami na wojnie lub zawodach 

Strategiczne – klasyczne strategie wojenne - 9 Kompania; strategie 
czasu rzeczywistego z rozbudową – Red Alert 

Zręcznościowe – np. strzelanka, bijatyki, flipery 

Gry przygodowe – rozbudowana fabuła, skomplikowane wątki 
detektywistyczne -Ace Ventura 

Edukacyjne – wspomagają naukę przez zabawę 

Sportowe –np. piłka nożna FIFA09 

Logiczne – wymagają intensywnego myślenia  

RPG – odmiana gier przygodowych( Wiedźmin) 



TIBIA 
budujemy swoją postać, osiągamy różne poziomy (100 –po roku grania), 

zdobywamy sprawności, bogactwa. Jedną postacią gra wiele osób 

„nadmiar sprawności” sprzedawany jest na allegro. 

 

 



GTA IV 

Seria Grand Theft Auto 

 

 Zyskała opinię gier brutalnych, niepoprawnych 

wychowawczo, dających zły przykład, budzących agresję ale 

należącą do najbardziej grywalnych.  

 Sama nazwa wskazuje na typ rozrywki, z jakim będziemy 

mieli do czynienia (złodziej samochodów).      

 Głównym atutem gry jest nieograniczona swoboda 

postępowania głównego bohatera (kradzieże, pobicia, morderstwa). 

 

   





Postal 
  W grze wcielamy się w tajemniczego „Kolesia”, który bez 

żadnych zahamowań likwiduje wszystkie żywe istoty,  np. saksofonistów z 
orkiestry dętej, mieszkańców wiejskich terenów,  objadających się pączkami 
stróżów prawa.  





The Punisher  
 Komputerowa wersja popularnego komiksu. W tym 

przypadku historyjka nie jest ważna. 

Chodzi tu tylko o to, 

by zabijać w ciekawy sposób  

np. zgniatając głowę wiekiem 

trumny.  

 



Postać Punishera  

uważana jest za bohatera lub antybohatera 

  
Tytułowy Punisher to Frank Castle, były żołnierz, weteran wojenny, 

który jako jedyny przeżył masakrę swojej rodziny podczas pikniku Frank 
przeistacza się w Punishera, mściciela pragnącego wziąć prawo we własne ręce 
i wymierzyć sprawiedliwość zabójcom swojej rodziny. 

Nabyte w Wietnamie umiejętności posługiwania się różnymi rodzajami broni, 
walki wręcz i cichego przenikania na teren wroga, porwania,tortury, 
wymuszenia i inne formy przemocy to metody działania Punishera.  

Sam jest odporny na ból,  

Charakterystyczny czarny strój z białą czaszką na piersi był znakiem 
rozpoznawczym mściciela.  

Punisher zabija swoich przeciwników.  

 



  



Niekontrolowanie czasu gry na komputerze powoduje:
  Zanik więzi rodzinnych i rówieśniczych, 

Choroby (bóle kręgosłupa, stawów),  

Szkodliwe bodźce: psychiczne i erotyczne 

Przemoc fizyczną, słowną, 

Rozwój popędów seksualnych, 

Zaniedbywanie obowiązków, 

Popadanie w uzależnienia (największe zagrożenie), 

Rezygnacja z dotychczasowych zainteresowań, 

Tendencja do bycia obsesyjnym, zmiany w nastroju 

Zobojętnienie na widok scen przemocy, niewłaściwe wzorce, brak 
dyskonfortu przy zabijaniu 

Naśladowanie scen przemocy itd. 

 



2. Second Life - Wirtualne drugie życie 

 Częściowo płatny, wirtualny świat.  

Postać, stworzona w Second Life, nie posiada jakichkolwiek 
statystyk czy profesji. 

Gracz sam wybiera płeć bohatera, ubiór, sytuację materialną. 
Nie ma tam chorób, biedy, starości, brzydoty.  

 Drugie dno gry - nie ma tam również żadnych ograniczeń  
(kupujemy sobie narządy płciowe – możemy ich użyć, zapłacić za 
wirtualny seks, prostytuować się). 

 

Taka sytuacja prowadzi do utraty granicy między elektroniczną 
fikcją a światem rzeczywistym   

 





3. Młodzież i narkotyki.  

Internet to wspaniałe narzędzie dla łatwego kontaktu z 

narkotykami.  
 

W 2007 roku znaleziono 238 , a w 2008 roku 347 polskich stron i 
adresów o narkotykach. 

 



•  
Na stronach tych znajduje się: 
 
- wymiana informacji np. blogi (wspomnienia, „mój 
pierwszy raz”)                                                                     
- wskazówki praktyczne np. jak brać lub jak 
uprawiać narkotyki, oferty handlowe bezpośrednie i 
pośrednie, 
 upowszechnianie nowych środków – 
 pseudonarkotyki    (brak ich na liście 
narkotyków) 
top listy – ranking stron oferujących marihuanę 
    muzik listy – muzyka, która wpływa na 
 podświadomość młodzieży. 
 





4. Kluby samobójców 

W Internecie można znaleźć  

na forach lub blogach  

informacje jak skutecznie i 
bezboleśnie popełnić samobójstwo  

- skupiające ludzi zagubionych w 
życiu, dość często szukających jak 

skutecznie pozbawić się życia. 

W 2007 roku 45 stron 



CYBERPRZEMOC 

Cyberprzemoc (agresja elektroniczna)  

 

stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, 

zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób  

Z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu 

elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny 

internetowe, fora dyskusyjne w internecie i inne. 

 

Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się 
stalkerem. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pl.wikipedia.org/wiki/SMS
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Witryna_internetowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Witryna_internetowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Witryna_internetowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stalking


Cyberprzemoc pojawiła się na przełomie XX i XXI wieku. 

Napastnicy prześladują swoje ofiary złośliwymi i obraźliwymi 
SMS-ami lub e-mailami. 

Bardziej drastyczną formą ataku jest sporządzanie witryn 

internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych czy 

dręczenia przez komunikatory sieciowe takie, jak Gadu 

Gadu lub Tlen.pl. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XXI_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gadu-Gadu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gadu-Gadu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gadu-Gadu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen.pl


Zamiarem internetowych chuliganów jest 

zdyskredytowanie konkretnej osoby lub grupy ludzi czy 

nawet całych społeczności.  

 Takie działania wynikają z poczucia anonimowości lub 

bezkarności sprawców i ułatwiane są np. zamieszczeniem 

witryny internetowej na serwerze w kraju, w którym pisemne 

groźby nie są przestępstwem. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chuligan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anonimowo%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer


Taka forma znęcania się nad swoimi ofiarami, wynika z 

tego, że: 

 łatwiej poniżać, dyskredytować i szykanować, gdy istnieje 
szansa ukrycia się za internetowym pseudonimem i nie ma 

potrzeby konfrontacji z ofiarą oko w oko.  

Prześladowanie przez internet jest szczególnie groźne 

dlatego, że 

kompromitujące czy poniżające materiały są dostępne w 

krótkim czasie dla wielu osób i pozostają w sieci na 

zawsze, jako kopie na wielu komputerach, nawet po 

ustaleniu i ukaraniu sprawcy. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonim




Typologia agresji elektronicznej ze względu na typ ofiary 
zaproponowana przez J. Pyżalskiego 

 

Agresję elektroniczną wobec pokrzywdzonych,  

  

 w której charakterystyczną cechą jest nierówność „sił” 
sprawcy i ofiary, to znaczy ofiarą jest osoba słabsza. 

 

Agresję elektroniczną wobec celebrytów,  

  

 gdzie za celebrytę uznaje się osobę często występującą w 
środkach masowego przekazu i wzbudzającej zainteresowanie 
opinii publicznej, bez względu na pełniony przez nią zawód. 



Typologia agresji elektronicznej ze względu na typ ofiary 
zaproponowana przez J. Pyżalskiego 

 

Elektroniczną agresję uprzedzeniową (bias bullying),  

 

 gdzie ofiarami agresji elektronicznej stają się grupy ludzi skupione 
według wspólnych wartości, na przykład określonej narodowości, fani zespołu, 
grupa wyznaniowa, zwolennicy określonej opcji lub partii politycznej i in. 

 

Agresję elektroniczną wobec nieznajomych (przypadkową),  

 

 której ofiara jest osoba nieznana sprawcy, będąca przypadkową ofiarą 
podczas surfowania w sieci. 

 

Mobbing elektroniczny, w którym sprawca i ofiara są najczęściej członkami tej 
samej grupy,  
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P E D O F I L E  

 
 Chętnie korzystają z internetu. 

  Są anonimowi, więc czują się bezkarni.  

 Ponieważ ich nie widzimy, często podają się za naszych 
rówieśników, wykorzystując naszą ufność,   a czasem nawet 
naiwność.  

 Pedofil wyszukuje w sieci młodych ludzi, którzy mają 
problemy w szkole lub w domu, są samotne.  

 Przekonują, że są jedynymi osobami, które je rozumieją. 
Wszystko po to, aby doprowadzić w końcu do spotkania. 





Formy cyberprzemocy 
 

Rozsyłanie kompromitujących materiałów 

Włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu 
rozsyłania kompromitujących wiadomości 

Dalsze rozsyłanie otrzymanych danych i wiadomości jako zapisu 
rozmowy, czy kopii emaila 

Tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron 
internetowych 

Itp.. 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Konto_pocztowe&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/E-mail


PROFILAKTYKA 



UZALEŻNIENIE 3 strefy uzależnień: 

Zielona – korzystanie z Internetu 
w sposób umiarkowany 

 

Żółty – zastępują elementy życia 
komputerem, telewizją, 

 

Czerwona – nie ma powrotu 



Fazy rozwoju uzależnienia od Internetu 
 

I. Faza wstępna 

- przebywanie w sieci sprawia przyjemność, 

- wzrost ochoty na coraz częstsze przebywanie w sieci, 

II. Faza ostrzegawcza 

-  szukanie okazji do jak najczęstszego przebywania w sieci, 

- Rozładowanie napięcia poprzez siec, 

- Próby korzystania z sieci w ukryciu 

III. Faza krytyczna 

- spadek innymi zainteresowaniami nie związanymi z siecią, 

- Zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego, 

IV. Faza chroniczna –jedyny świat to świat wirtualny. 

 



Symptomy uzależnienia 

1. Niepokój, złe samopoczucie, 

2. Nadpobudliwość, rozdrażnienie, 

3. Agresywne zachowanie, 

4. Lęk, depresja po odejściu od komputera, 

5. Myślenie, mówienie i częste wykonywanie 
czynności związanych z komputerem, 

6. Zaniedbywanie obowiązków, 

7. Rezygnacja z innych form spędzania czasu, 

8. Unikanie kontaktów z rówieśnikami i rodziną, 

9. Okłamywanie rodziców. 
 

 



Jak dzieci trafiają na różne strony internetowe 

  



                                                                                        

Jak dzieci trafiają na strony internetowe z treścią nieodpowiednią dla 
nieletnich 

 



 
ZOSTAWIĆ DZIECKO BEZ KONTROLI PRZY KOMPUTERZE  to 

tak,  
jakby pozostawić dziecko same na autostradzie 

 ufając, że gdy ma znaczek odblaskowy to jest bezpieczne. 
  



Na zakończenie 

 W świetle wspomnianych 
zagrożeń, szczególnego 
znaczenia nabiera problem 
odpowiedniego kształcenia 
informatycznego mającego na 
celu wykształcenie w dzieciach 
nawyku takiego posługiwania 
się komputerem i Internetem, 
aby nie zagrażało zdrowiu 
młodego  człowieka i jego 
kontaktom międzyludzkim. 

 



 
 
W związku z powyższym  
konieczne jest  
prowadzenie szerokiej  
pedagogizacji rodziców  
na temat zagrożeń  
społeczno- etycznych  
wynikających z  
niekontrolowanego  
korzystania z Internetu,  
a także zagrożeń  
cywilizacyjnych ze  
szczególnym  
uwzględnieniem  
uzależnień medialnych.  

 

 



OTO KILKA RAD DLA WSPÓŁCZESNEGO 
RODZICA/WYCHOWAWCY: 

 Opracuj wspólnie z innymi członkami rodziny regulamin 
korzystania z komputera. 

  

 Konsekwentnie zakazuj oglądania programów 
niedozwolonych dla dzieci, wyjaśniaj swoje stanowisko.  

 

 Kontroluj dziecko w czasie pracy przy komputerze, zwróć 
uwagę na to, w jaki sposób korzysta z Internetu.  

 

 Nie pozwalaj na instalowanie gier pokazujących przemoc, 
drastycznych, promujących negatywne postawy.  



 
 Zainstaluj w domowym 

komputerze programy i systemy 
filtrujące zasoby Internetu - 
ograniczy to w dużym stopniu 
dostęp do treści niepożądanych 

  
 Zachęcaj dziecko do działania - 

programy edukacyjne nie tylko 
należy oglądać, warto je 
przeanalizować i "przerobić".  

 
 Nie uciekaj od trudnych rozmów, 

do znudzenia upominaj dziecko 
uzmysławiaj mu zagrożenia 
wynikające z wpływu mediów.  
 



PODSUMOWANIE 

1. Rozmawiaj z dzieckiem nie tylko o zagrożeniach w sieci, ale też 
o jej możliwościach, by bezpiecznie uczyło się i bawiło się w 
świecie wirtualnym. 

2. Uczcie się od siebie nawzajem i razem odkrywajcie wirtualny 
świat. 

3. Zapoznaj dziecko z podstawami netykiety i sam stosuj te 
zasady w sieci. Bądź dobrym przykładem do naśladowania! 

4. Przypominaj dziecku, by chroniło swoje dane osobowe oraz 
nie publikowało w sieci swoich zdjęć i nie udostępniało ich bez 
Twojej zgody.  



PODSUMOWANIE 

5. Poznawaj wyrażenia i skróty internetowe, dowiedz się co 
oznaczają poszczególne emotikony. Bądź ciekawy świata 
wirtualnego! 

6. Razem z dzieckiem wyszukujcie ciekawe strony internetowe. 

7. Jeżeli Twoje dziecko rozmawia w sieci z innymi internautami 
(np. korzysta z czatów lub komunikatorów internetowych) 
przypomnij mu o tym, że nie powinno się do końca ufać osobom 
poznanym w sieci. Zachęcaj dziecko, by rozmawiało z osobami, 
które zna. 

8. Interesuj się tym gdzie i z kim wychodzi Twoje dziecko. Naucz 
je dystansu do nowopoznanych osób z sieci, dbaj o to by na 
spotkaniach z takimi osobami dziecku zawsze ktoś towarzyszył.  



PODSUMOWANIE 

9. Zachęcaj dziecko, by informowało Ciebie o niebezpiecznych 
treściach napotkanych w sieci. Zdobądź zaufanie dziecka, by 
zawsze mogło powiedzieć Tobie o tym, co złego lub wstydliwego 
spotkało je w wirtualnym i realnym świecie. 

10. Razem z dzieckiem rozmawiajcie o bezpiecznym i rozsądnym 
korzystaniu z komputera, internetu i telefonu komórkowego. 
Wspólnie ustalcie zasady i dbajcie o ich przestrzeganie. 

11. Rozważ zainstalowanie jednego z programów typu Cyberniania, 
które zapewniają bezpieczny dostęp do zasobów dostępnych w 
sieci. Wspólnie z dzieckiem zapoznajcie się z działaniem takich 
programów. 



Prawidłowe stanowisko pracy 

Ekran – 40-70 cm monitor od użytkownika 

Stół – blat 160x120 cm z możliwością regulacji 
wysokości 

Krzesło – obrotowe, łokietniki, podstawa 
pięcioramienna 

Podnóżek – odpowiedni kąt stóp do tułowia 

Oświetlenie – naturalne, ogólne, miejscowe 

Odpowiedni mikroklimat 



Zasady bezpieczeństwa 

I NFORMACJE – nie udzielaj  

N IEZNAJOMI – nie ufaj  

T Y – odpowiadaj za siebie  

E TYKIETA – przestrzegaj  

R ODZICE – ufaj  

N IEUCZCIWOŚĆ – wystrzegaj się  

E DUKACJA – ucz się i ucz rodziców  

T ECHNIKA – używaj  
 
 



WESOŁYCH ŚWIĄT 
CUDNEGO  

ŚWIĄTECZNEGO  
CZASU 

 
 
 

Dziękuje za uwagę 
Marzena Kozłowska  

 



POMORSKA SIEĆ DYREKTORÓW 
Rola zespołów nauczycielskich  

w rozwoju szkoły 
  
 

Nauczyciele jako ucząca się  

społeczność zawodowa  

a odpowiedzialność nauczyciela 

 

 
Gdańsk, 10 kwietnia 2013 r. 



Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne 
do jego rozwoju /…/ z preambuły USO 

KN Art. 6. 
Nauczyciel obowiązany jest:  
 

rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 
zajęć organizowanych przez szkołę 

 

wspierać każdego ucznia w jego rozwoju 

 

dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ  NAUCZYCIELA 

Jedynym decydującym czynnikiem, który 
wpływa na ucznia, nie jest program nauczania, 
ani podręcznik, ani też metoda nauczania, czy 
organizacja pracy szkoły, ale osoba nauczyciela. 
 

 

Andy Hargreaves, 1994 

pedagog amerykański 

 



dr Marek Kaczmarzyk „Rozproszona odpowiedzialność nauczyciela …”  
konferencja międzynarodowa Kraków „Odpowiedzialni nauczyciele” 

 
O świecie przyszłości, do życia w którym przygotowują się nasze  
dzieci można powiedzieć przynajmniej dwie rzeczy: 
 

    Jest on nam zupełnie nieznany; 

    Będzie on bardzo różnorodny. 
 

Odpowiedzialność nauczyciela ujawnia się z tej perspektywy w dwóch wymiarach. 
 

Wpierw należy zadbać o to, aby chronić ową różnorodność już na poziomie 
doświadczeń, które fundujemy naszym dzieciom. Sama szkoła jako miejsce uczenia się 
nie wystarcza. Starajmy się nie tylko zachowywać to, co jest (reprodukować to, co 
zastane), ale przede wszystkim wspierać, to co być może i pielęgnować nowe idee w 
ich zalążku. 
 

Druga konsekwencja wiąże się z osobistą odpowiedzialnością i autorytetem 
nauczyciela. W świecie wielu konkurujących autorytetów błędem byłaby kapitulacja. 
Należy wziąć odpowiedzialność pełną, ponieważ nie znamy chwili, w której dla kogoś 
możemy stać się postacią znaczącą i zmieniającą jej obraz świata. Być może nawet nie 
zauważymy, że to się stało. 



Wspólne uczenie się nauczycieli 

szansa 



WSPÓLNE UCZENIE SIĘ NAUCZYCIELI 

Praca indywidualna 

Co dla mnie 
oznacza? 

Jedno 
skojarzenie na 

jednej karteczce 



Nauczyciele muszą współpracować 
 

Istota uczenia się: 

dane na wejściu • łączenie • grupowanie • organizowanie • 
strukturalizowanie • poszukiwanie sensu • nadawanie znaczenia 

Samokształcenie: 

uczenie się nauczyciela: nikt nie nauczy się za ciebie • nie ma dróg 
na skróty • nauczyciel ekspertem uczenia się • własność: moja 
nauka 

 

Nauczyciele muszą się wspólnie uczyć 

Uczenie się = budowanie znaczenia 

Wspólne uczenie się = budowanie wspólnego znaczenia 
 



Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa 
 Wypowiedź z konferencji ORE 

 
Peter Leenheer (Holandia) 

 

 

Nauczyciele najlepiej podnoszą swoje zawodowe kompetencje, 
ucząc się w miejscu pracy. Dzieje się tak, jeśli zadaniom 
towarzyszy nie tylko indywidualna refleksja, ale także rozmowa 
z kolegami, wymiana doświadczeń wśród osób, które realizują 
podobne zadania.  

 

Szkoły rzadko są zorganizowane w sposób, który wspiera proces 
uczenia się nauczycieli. W tym kontekście sieci szkół stanowią 
ogromną pomoc, oferując zawodowe środowisko uczenia się. 
 



Skuteczność działań 
wg Petera Leenheera  

 
Prowadząc rozważania nad efektami w zakresie nauczania, doradztwa  
i oceniania wyszczególniono działania określone jako najskuteczniejsze  
w procesie uczenia się nauczyciela: 

 

• nauczanie i refleksje o nauczaniu 

• nauczanie i omawianie nauczania z koleżankami i kolegami ze szkoły lub 
zespołu 

• współpraca i wymiana doświadczeń z koleżankami i kolegami z innych 

szkół (wirtualnie lub naocznie) 

• badanie w zakresie praktyki 

• szkolenia prowadzące 

• kursy, szkolenia, konferencje lub seminaria 

• lektura profesjonalnej literatury 

• przedstawienie lub opisanie dobrych praktyk 

 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELA 
KONFERENCJA MIĘDZYNARDOWA KRAKÓW III 2013 

Rodzaje 
odpowiedzialności 
 

PRAWNA 

SPOŁECZNA 

„ZA” 

„PRZED” 

MORALNA/ 

ETYCZNA 

ZAWODOWA 



Za co odpowiada współczesny nauczyciel? 
 

• Efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej 

 

• Sposoby realizacji zadań zawodowych 
(procesy edukacyjne) 

 

• Jakość relacji interpersonalnych  (z uczniami, 
zespołem, rodzicami) 

 

• Własny rozwój zawodowy 
 

 

 



Za co odpowiada współczesny nauczyciel? 
 

• Efekty??? 
Zadanie z matematyki: 

Rok 1950 

Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa na to drewno, kosztowało 
go 4/5 tej kwoty. Ile zarobił drwal? 

Rok 1980 

Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa na to drewno, kosztowało 
go 4/5 tej kwoty, czyli 80 zł. Ile zarobił drwal? 

Rok 2000 

Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa na to drewno, kosztowało 
go 4/5 tej kwoty, czyli 80 zł. Drwal zarobił 20 zł. Zakreśl liczbę 20. 

Rok 2013 

Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Pokoloruj drwala. 

 

 

 



„Lekcje z konferencji prof. H. Mizerka” 
 

• Efekty 

- odpowiedzialność za to by nauczyć tego, jak się uczyć 

- odpowiedzialność za to by zachęcić młodych ludzi do brania na 
siebie  odpowiedzialności za dokonywane wybory moralne 
(klaryfikacja wartości) 

 

• Procesy 

- odpowiedzialność za to przestać nauczać a tworzyć sytuacje 
sprzyjające efektywnemu uczeniu się każdego z uczniów, 

- odpowiedzialność za przejście od pedagogii 
„frankensteinowskiej” do takiej, w której edukacja jawi się 
„czymś czystym i prostym”. 

(William Gaudelli) 

 

 



Skąd się bierze skłonność do ucieczki 
przed odpowiedzialnością? 

 
 Odpowiedzialność jest nierozłączna od wolności 

 

Nie można oczekiwać odpowiedzialności od osób 

pozbawionych poczucia autonomii 

 

 

Odpowiedzialność brana na siebie 

versus 

Odpowiedzialność narzucana z zewnątrz 
 



REFLEKSJA 

W jaki sposób proces uczenia się nauczycieli 
jest podobny do uczenia się uczniów? 

 

W jaki sposób proces uczenia się nauczycieli 
różni się od uczenia się uczniów? 



Dziękuję za uwagę 
 

Ewa Furche 

Wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Gdańsku 


