
 

RADY ADAPTACYJNE 

RELACJE, AKTYWNOŚĆ, ZAINTERESOWANIA, EMOCJE, 

MIEJSCE. 

( powrót uczniów do nauki stacjonarnej ) 

OBSZARY: 

I ) 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. 

II) 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.  

 Rozbudzanie postaw prospołecznych, zaangażowania i aktywności na 

rzecz środowiska lokalnego.  

III) ZAINTERESOWANIA: 

 Budowanie gotowości do łączenia zabawy, nauki i pracy teraz i w 

przyszłości. 

 Rozwijanie ciekawości świata, zachęcanie do twórczego myślenia. 



 Wspieranie zainteresowań, pasji i hobby. 

 Zachęta do szukania nowych pól zainteresowań, nowych pasji, nowego 

hobby. 

IV) 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. 

V) MIEJSCE: 

 Budowanie więzi ze społecznością szkolną, lokalną itp.  

 Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyboru i wykorzystywania 

ofert szkolnych i lokalnych, szerszych. 

 Rozwój postawy obywatelskiej.  

 Kształtowanie poczucia przynależności do ojczyzny  i narodu. 

NAUCZYCIELU: 

1. Monitoruj funkcjonowanie  i rozwój swoich uczniów regularnie. Stała 

obserwacja pozwoli uchwycić typowe zachowania dla danego etapu 

rozwojowego, które są punktem odniesienia, kiedy uczeń zaczyna 

zachowywać się 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. Pamiętaj, że tempo zmian rozwojowych jest często nierównomierne i 

nieprzewidywalne oraz, że – między sobą – zarówno dziewczęta, jak i 

chłopcy  znacznie się od siebie różnią. 

3. Pamiętaj, że wiele trudności szkolnych ma charakter przejściowy. W 

związku z tym możesz mieć czasami tendencję do ,,fałszywego alarmu’’. 

To bardzo ważne, że zauważasz chwilowe pojawienie się trudności u 

ucznia, ale tak samo ważne jest to, aby zauważać ich ustępowanie.  

4. Pamiętaj o kolejności poszukiwania informacji: najpierw rozmawiasz z 

samym uczniem, potem z innymi nauczycielami, wychowawcą, 



rodzicami, a dopiero na końcu, jeśli jest taka potrzeba, szukasz porady u 

pedagoga szkolnego czy dyrektora szkoły. 

5. 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 ucznia.  

6. Rób notatki, porównuj swoje obserwacje sprzed pół roku/roku z 

bieżącymi. 

7. Zachęcaj rodziców do systematycznego obserwowania dziecka.  

8. Jeśli dostrzegasz jakąś trudność u ucznia, postaraj się ją  jasno i jak 

najbardziej konkretnie zdefiniować.  

9. Pamiętaj o roli otoczenia społecznego i fizycznego w rozwoju ucznia; 

monitoruj te środowiska  i wykorzystuj ich zasoby do wspierania rozwoju 

ucznia; przyglądaj się tym obszarom ,,oczami dziecka i nastolatka’’ – być 

może zwrócisz wtedy uwagę na nowe aspekty tych środowisk.  

10. Pamiętaj o nadrzędnych celach edukacji i wychowania ( i pod tym kątem 

przeprowadzaj monitorowanie ),  o zezwalaniu  na eksplorację ( badanie, 

poznawanie ) otoczenia społecznego i fizycznego przy jednoczesnym 

przyjmowaniu kolejnych zobowiązań.  
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