
Zaufanie, autonomia, 
kreatywność, partycypacja

Klucz do rozwoju potencjału



więź i wspólnota

oraz

rozwój, autonomia i wolność

Podstawowe potrzeby człowieka



Ludzie są szczęśliwi,
gdy mogą zaspokajać swoje 

podstawowe potrzeby.

Podstawowe potrzeby człowieka



chciwość
uraza 

zachłanność

chciwość
uraza 

zachłanność

zazdrość
zawiść
deficyt

zazdrość
zawiść
deficyt

NIEZASPOKOJONE
POTRZEBY

PODSTAWOWE

UTRATA WŁADZY

NIEZASPOKOJONE
POTRZEBY

PODSTAWOWE

UTRATA WŁADZY



sympatia
wdzięczność

sympatia
wdzięczność

uznanie
zadowolenie

dostatek

uznanie
zadowolenie

dostatek

PODSTAWOWE
POTRZEBY

ZASPOKOJONE

UPODMIOTOWIENIE

PODSTAWOWE
POTRZEBY

ZASPOKOJONE

UPODMIOTOWIENIE



PRZEDMIOT --- PODMIOT
podmiot --- PODMIOT



Tradycyjny autorytet

kontrola, egzekwowanie, władza, strach,
oparte na funkcji/roli/stanowisku



Brak autorytetu

problemy, niska samoocena



Nowy autorytet

oparty na

obecności, uznaniu, szacunku
skupiony na

więzi, rozwoju potencjału

Dorośli mają funkcję KOTWICY,
obdarzają korzeniami i dodają skrzydeł.



nauczyciel
rodzice

szef

uczeń
dziecko

pracownik

Dysproporcja władzy



nnauczyciel
rodzice

szef

uczeń
dziecko

pracownik

Linia wzroku



Doświadczenia mają

składnik kognitywny – CO przeżyłem?

oraz

składnik emocjonalny – Jak się przy tym czułem?

Na metapoziomie powstają 

nastawienia i postawy.



Emocje motywacja
wzajemnie się warunkują.

Zachęcają człowieka
do działania.

Motywacja



Relacja

Emocje w relacji
nauczyciel - uczeń

przyczyniają się znacząco do
budowania i utrzymania

motywacji, a tym samym
decydują o sukcesie w nauce.



Uczenie się dokonuje się dzięki 
dobrej relacji!

Uczenie się zachodzi dzięki 
dobremu doświadczeniu!

Nauka



Istotą wszelkiej ludzkiej 
motywacji jest znalezienie oraz 
wyrażenie uznania, docenienia

i uwagi.
Joachim Bauer, neurobiolog

Motywacja



koktajl neuroprzekaźników w śródmózgowiu

dopamina, opiaty, oksytocyna

System motywacji w śródmózgowiu



Dopamina – środek motywujący
Opiaty łączą poczucie siły z dobrostanem

Oksytocyna – „hormon przyjaźni“ decyduje o
jakości relacji

System motywacji



Im więcej zainteresowania, uwagi, uznania
i osobistego poważania otrzymuje dziecko,

tym intensywniej wydzielane są neuroprzekaźniki.

Bauer 2006

System motywacji



elastyczność
zdolność do zmiany perspektywy

empatia wobec
indywidualnych potrzeb uczniów,

indywidualne zadania i formy uczenia się

Kompetencje nauczycieli



- możliwość wyboru
- możliwość decydowania o tempie 
pracy czas

- możliwość pracy na różnych 
poziomach i dostępach

- bycie postrzeganym jako jednostka 
indywidualna

Motywacja



Wspieranie procesów poznawczych
Wspomaganie rozwoju społecznego

Wpływ dobrej jakości relacji



Ludzie uczą się tym lepiej,
im pozytywniej postrzegają jakąś 

sytuację emocjonalnie.

(m.in. Larry Squire, James McGaugh, Candace Pert; por. Jensen 1998).

Wpływ dobrej jakości relacji



Presja sukcesu, stres i strach oznaczają, że:

razem z treściami nauczania 
przyswajamy negatywne uczucia.

Powracają one w aktywnych wspomnieniach
(np. w sytuacjach egzaminacyjnych).

por. Hüther 2006; Ittel/Raufelder 2008; Raufelder/Hoferichter i in. 2014 



PISA i inne studia porównawcze

niosą ze sobą zagrożenie, że
wiedza kognitywna
stawiana jest wyżej niż
człowieczeństwo i współczłowieczeństwo. 



Potrzebujemy kultury zaufania, 
zachęty, 

inspiracji i zaproszenia, 
by dzieci mogły rozwijać swój potencjał.



Świat w zapaści
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kryzys
ekologiczny

kryzys 
społeczny

kryzys tożsamości



wyżej

szybciej

dalej

I



... «Soziale» Programmierung des Gehirns 

   Soziale Fairness, Mitgefühl und Gerechtigkeit stellen neurobiologisch  
   verankerte Gefühle dar    Joachim Bauer 

   Nutzenkalkül, Rücksichtslosigkeit und Gier sind nicht die      
   Haupttriebkräfte des Menschen sondern Ergebnis einer gezielten    
   Züchtung    Ernst Fehr  



świątynia konsumpcji



PODSTAWOWE
POTRZEBY

NIEZASPOKOJONE

UTRATA WŁADZY

PODSTAWOWE
POTRZEBY

NIEZASPOKOJONE

UTRATA WŁADZY

o-CENA



PODSTAWOWE
POTRZEBY

ZASPOKOJONE

UPODMIOTOWIENIE 
/ SAMOKONTROLA

PODSTAWOWE
POTRZEBY

ZASPOKOJONE

UPODMIOTOWIENIE 
/ SAMOKONTROLA

po-waż-anie



lepiej

efektywniej

ocena 6,o
I



Wyzwania przyszłości

planeta nauka współegzystencji

dostrzeganie złożoności 
zjawisk  demokracja

dynamika zmian



 
Globale Veränderungen des 

Arbeitsm arkts und der 
beruflichen Anforderungen 

 

inicjatywa własna
odpowiedzialność

gotowość do zmian



















Gotowi na przyszłość…

Jakich kompetencji i postaw 
potrzebują młodzi ludzie?



elastyczność w uczeniu się 

zmiana perspektywy i empatia

własna inicjatywa i kreatywność

umiejętność pracy w zespole

gotowość do zmian

umiejętność radzenia sobie z niepewnością

ciekawość i pasja

odpowiedzialność, poczucie wspólnoty

odwaga do działania



Szkoła jako potężna instytucja władzy
działa według przestarzałych zasad.

presja ocen, selekcja, konkurencja

podejście jednostronnie poznawcze

brak przestrzeni dla kreatywności

wypełniacze obowiązków



Podstawowe zasady salutogenetyczne
(Antonovsky)

zdolność rozumienia

partycypacja

istotność, sens



Paradoksy strukturalne
Ukryty program nauczania kreuje

podzielenie na małe kawałeczki
zamiast zdolności rozumienia, umieszczania w kontekstach 

posłuszeństwo, brak suwerenności,

ocenianie, kontrolę
zamiast przejęcia odpowiedzialności, partycypacji

pozorowaną naukę, kulturę kart pracy
zamiast sensu i znaczenia



szkoła dzisiejsza szkoła jutra

działania indywidualne

ambitne zadania zespołowe

funkcja selekcji --- dostrzeganie deficytów

rozpoznanie, uznanie indywidualności, rozwijanie 
indywidualnych potencjałów

konkurencja, karanie za pomoc

wspólnota, współpraca



                   .... Tendenz zur  

                                    Selbstähnlichkeit 

standardy
zrównanie

testy







Prawie 30 procent wszystkich uczniów cierpi
z powodu presji osiągnięć, 
wielu ma regularne bóle głowy
lub inne symptomy stresu.

Depresje spowodowane 
wyczerpaniem

Uwewnętrznienie presji i 
zorienotwania na sukces 

Presja osiągnięć i oczekiwania rodziców



Ekonomizacja

Dzieci dorastają w przeświadczeniu, 
że wszystko ma swoją wartość i cenę, że za wszystko 

trzeba płacić
że wciąż trzeba 

dawać z siebie więcej i więcej.





Nadopiekuńczość

Nadopiekuńczy rodzice nie wierzą swoim dzieciom, 

że same mogą  znaleźć swoją własną drogę. 

Odbiera to dzieciom odwagę oraz zaszczepia w nich 
nadmierny niepokój, strach i uczy niesamodzielności.

Nadopiekuńczość prowadzi do tego, 

czego rodzice najbardziej chcieli uniknąć:

do zmartwień, lęków i braku samodzielności.



Agenda 21

Raport UNESCO o 

kształceniu w XXI wieku1996



nauka
zdobywanie wiedzy

wspólne życie
działanie

istnienie



Chodzi o kompetencję 
tworzenia 



wielka transformacja



Cele globalne 2030







Dlatego
potrzebujemy
transformacji 
szkoły



SENS



UNESCO Mapa Drogowa dla Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju



Pojawiające się zagrożenia i szanse wymagają

ZMIANY PARADYGMATÓW.

EZR jest edukacją holistyczną i 
TRANSFORMACYJNĄ...

Jej celem jest transformacja społeczeństwa.

UNESCO Mapa drogowa



Zmiana paradygmatów

.



Gdy nadejdzie odpowiedni 
czas…





POSTAWY – zmiana kulturowa

Proces transformacji

wymaga innego

spojrzenia 
na człowieka. 

To głęboka zmiana kulturowa!



... dominantes Menschenbild 

 … müssen motiviert werden 

 … wollen geführt werden 

 … sind eher unmündig 

 … sind einzustufen und  
 zu beurteilen 

 … müssen von ihren Defiziten 
    befreit werden 

sterować, kontrolować, standardyzować, zwiększać efektywność ...



Rozwój potencjału

sens, kreatywność

odwaga wizji

partycypacja

odwaga na nowe

zutrauen |  mündiges Menschenbild 



Kultura uczenia się w ESBZ
Ev. Schule Berlin Zentrum

Szkoła Ewangelicka Berlin Centrum



Od nauczania

do uczenia się

Od kart pracy                          
do działania            

w realnym życiu

Uczniowie
jako podmioty

swoich procesów 
uczenia się

Od nauczyciela

do towarzysza w nauce



Organizacja procesu uczenia się

Wahl-
pflicht

Edukatorium j. niemiecki, j. angielski, matematyka, NG

Projekt

Projekt

Nauka 

z tutorem

Nauka 
własna/ 

rozmowy 
z tutorem

Zebranie
Projekt 

Odpowie
dzialność

Projekt

8/9/10: Wyzwanie 11:   Wszyscy za granicę



Samodzielna organizacja
Odpowiedzialność za siebie

Zindywidualizowane formy uczenia się

Język niemiecki, matematyka, język angielski, 
nauka o społeczeństwie



Przykład Edukatorium







Kompleksowość, kreatywność
Uczenie się metodą projektów



Projekt



Projekt



Projekt



Indywidualny coaching z tutorem



Nauczyciele jako towarzysze w nauce w roli coacha



Peer-Learning

Peer-Learning

nauka z rówieśnikami



Rada klasowa



Wspólnota szkolna



Zebranie szkolne

Pochwały

Piosenka tygodnia

Urodziny

Twoja opinia

Nauka publicznych 

wystąpień

Prezentacja projektów

Ludzie z misją

© Ev. Gemeinschaftsschule Berlin Zentrum 



Przejęcie odpowiedzialności - wiara w siebie i ufność

Co sprawia, że ludzie nabierają odwagi?

Dzieci i młodzież potrzebują zadań. 

Najważniejszą rzeczą jest stawianie czoła wyzwaniom.

Tylko tak można zdobywać doświadczenie bycia potrzebnym i 
dojrzewać. 

Dzięki wyzwaniom mózg zmienia swoją strukturę.

Neurobiolodzy nazywają to plastycznością zależną od doświadczenia.

Gerald Hüther, neurobiolog



Każda uczennica i każdy uczeń przejmuje odpowiedzialne zadanie w 
społeczności.

Rozwój potencjału serce - siła

Działanie w projekcie - odpowiedzialność









Stawiać czoła wyzwaniom









Radzenie 
sobie 

z niepew-
nościami

Radzenie 
sobie 

z niepew-
nościami

Duch 
przedsię-
biorczości

Duch 
przedsię-
biorczości

Gotowość 
na ryzyko
Gotowość 
na ryzyko

Niepowo-
dzenie

jako 
szansa

Niepowo-
dzenie

jako 
szansa



Uczniowie w roli ekspertów
Szkolenie nauczycieli



<Students  als speakers on 
conferences



Ivi and Pauline with 5500 teachers in switze



Polska



Jeśli im zaufamy...



Upodmiotowienie 
i odporność

Gdy młodzi ludzie postrzegają siebie jako aktywne, twórcze, 
skuteczne podmioty w społeczności,
trwale uczą się

funkcjonowania w demokratycznym porządku

oraz doświadczają własnej 

sprawczości.



Nauczyć się demokracji 
i odpowiedzialności 
oraz tak właśnie żyć 
to główna misja szkoły. 

Miejmy odwagę tę 
naszą misję wypełnić!


