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Jak ważne są dla nas 
relacje z innymi ludźmi?

Rodzina, szkoła, firma, restauracja, 
przychodnia, szpital …



Jesteśmy ultraspołecznym
gatunkiem.

Relacje 
Rodzice – dziecko
Nauczyciel – dziecko
Grupa rówieśnicza



Kluczowe znaczenie relacji dorosły-dziecko

Cel: Wychować niezależnych, stabilnych 
emocjonalnie dorosłych z bezpiecznym stylem 
przywiązania, którzy nie będą uzależnieni od 
opinii innych ludzi (potrzeba głasków, niegojąca 
się rana braku pewności siebie, potrzeba bycia 
akceptowanym przez innych i uzyskiwania 
potwierdzenia własnej wartości).



Potrzeba dobrych relacji w przedszkolu
i szkole

Dlaczego dorośli są tak ważni w życiu dzieci?

Rola dorosłych: dawać wsparcie (potrzeba 
bezpiecznego portu), dostarczać wzorców zachowania, 
inspirować do rozwoju



Gdy w przedszkolu / szkole brakuje dobrych, 
wspierających relacji.

Stan zagrożenia → Na co kierowane są (ograniczone) 
zasoby? 
Skupianie się na utrzymaniu bezpieczeństwa, a nie na 
rozwoju.



Relacje to fundament efektywnej nauki. 
Gdy nie mamy poczucia bezpieczeństwa, 
skupiamy się na obronie, a nie na 
rozwoju.



Potrzeba bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego

Nauczyciel-urzędnik realizujący PP i przygotowujący do 
egzaminów, czy nauczyciel-towarzysz podróży (wspieraciel), 
który pokazuje jak ciekawy i fascynujący  …



Dobre relacje → dostrzeganie rozwojowych potrzeb 
dzieci / młodych ludzi → reakcja adekwatna do potrzeb

Trójkąt:  dostrzec - zrozumieć - adekwatnie zareagować

Potrzeba bezpiecznego portu jako warunek skupienia 
się na rozwoju







Jacy nauczyciele stwarzają dzieciom najlepsze warunki 
do rozwijania potencjału?

Nauczyciele, którzy potrafią być dla swoich uczniów 
bezpiecznym portem, którzy potrafią dostrzec 
w dzieciach to, co najlepsze (zachwyt) i dać im to, 
czego potrzebuje ich głodna nowości inteligencja.



Tam, gdzie liczą się głównie wyniki, 
traci się z oczu człowieka.



Kultura edukacyjna → relacje 

relacje →metodyka

Nauczyciel-urzędnik realizujący PP 

Nauczyciel-towarzysz podróży –
wspierający indywidualny rozwój 
każdego dziecka / ucznia 
(wspieraciel).



Jaka kultura edukacyjna? 

Sformalizowana, zbiurokratyzowana, przeracjonalizowana, 
odhumanizowana czy nastawiona na rozwój CZŁOWIEKA

Dziecko-uczeń czy dziecko-człowiek?





Kultura błędu 
→

kultura wspierania rozwoju 
w kontekście relacji



Jak pracować w szkole nad relacjami? 
– materiały i zadania 



Czy obecny model szkoły dostrzega potrzeby 
rozwojowe dzieci, czy traktuje uczniów jak 
autonomiczne jednostki? Czy punktem odniesienia 
są dla nauczycieli ministerialne dokumenty, 
czy realne możliwości, zainteresowania czy 
ograniczenia uczniów? Czy widzimy w uczniach 
ludzi?



Projekty internetowe w kulturze uczenia się

• Nauka bazująca na zainteresowaniach i fascynacjach 
(odkrywanie świata).

• Nauka umożliwiająca personalizację.
• Nauka bez ocen (Czy warto wystawiać oceny?).
• Dziecko – człowiek a nie uczeń → okazja do 

budowania i wzmacniania relacji.



Projekty jako metoda efektywnej 
nauki na każdym poziomie edukacji

• Obraz mężczyzny w reklamie –
projekt polsko-francuski.

• Projekt polsko meksykański.
• Projekt polsko-japoński.
• E-Journal – różne zakończenia.




