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Dyscyplina w szkole
8 kroków do dyscypliny
w czasie zajĊü
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Dyscyplina w szkole
8 kroków do dyscypliny
w czasie zaj´ç
W pracy nauczyciela wa˝ne sà nie tylko umiej´tnoÊci kontaktowania si´ i radzenia sobie
z w∏asnymi emocjami i stresem, lecz tak˝e umiej´tnoÊç odpowiedniego zaplanowania dzia∏aƒ i przygotowania spotkania z uczniami, jakim jest ka˝da lekcja, od pierwszej do ostatniej minuty. W dalszej cz´Êci materia∏u przedstawiony jest przyk∏adowy schemat dzia∏aƒ
nauczyciela, który mo˝e pomóc w zachowaniu dyscypliny w czasie zaj´ç.
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1. Przed wejÊciem do klasy
Ten moment pracy z klasà jest cz´sto pomijany przez nauczycieli, którzy nie doceniajà jego wagi. A przecie˝ jest to pierwsze spotkanie z uczniami i doskona∏a
okazja na wyciszenie ich przed wejÊciem na lekcj´. Jak taka sytuacja wyglàda
najcz´Êciej? Do drzwi klasy podchodzi nauczyciel i bez s∏owa je otwiera. Uczniowie ociàgajàc si´, zbierajà swoje rzeczy i wchodzà do klasy. Cz´Êç z nich jeszcze
rozmawia, kilkoro ˝uje gum´, ktoÊ rozmawia przez telefon byç mo˝e ktoÊ s∏ucha
muzyki. Ka˝de z tych zachowaƒ dopuszczalne na przerwie, w klasie mo˝e staç si´
potencjalnym êród∏em konfliktu mi´dzy nauczycielem a uczniami. Poza tym minie
sporo czasu, zanim taka rozbawiona gromadka skoncentruje si´ na pracy, a nauczyciel zwróci uwag´ wszystkim, których zachowanie nie jest zgodne z ustaleniami i przeszkadza w rozpocz´ciu pracy.

Z tego powodu warto poÊwi´ciç kilka minut przed wejÊciem do klasy na skoncentrowanie uwagi uczniów na sobie i zmian´ ich sposobu funkcjonowania. Jak
to osiàgnàç? Na samym poczàtku warto poprosiç klas´ o spokój. Po kilku sekundach
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nauczyciel powinien przywitaç si´ z uczniami i opisaç krótko zachowania uczniów
niezgodne z zasadami obowiàzujàcymi w czasie lekcji. Taki krótki opis, bez zwracania uwagi konkretnym osobom, koncentruje uczniów i pomaga w wyeliminowaniu negatywnych zachowaƒ.

——————––––––––––––––––––––––––––––––––—––––––––————

Przyk∏ad
Nauczyciel podchodzi do klasy, z którà za chwil´ rozpocznie zaj´cia i mówi:
Prosz´ o spokój. Dzi´kuj´. Dzieƒ dobry wszystkim. Widz´, ˝e niektórzy jeszcze ˝ujà
gum´, rozmawiajà przez telefon, s∏uchajà muzyki. Prosz´ pami´taç o naszych
zasadach i przygotowaç si´ do lekcji. Kto jest gotowy mo˝e wejÊç do sali. Po tych s∏owach uczniowie zbierajà swoje plecaki, chowajà do nich telefony i walkmany, wypluwajà gumy. Powoli, ju˝ nieco uspokojeni, wchodzà do sali.

—————

Taki sposób wprowadzenia uczniów do klasy nie zawiera wiele czasu, za to
zapewnia spokojniejszy i sprawniejszy poczàtek zaj´ç.

2. Poczàtek lekcji

JednoczeÊnie nauczyciel powinien swoim zachowaniem jasno dawaç do zrozumienia, ˝e on sam jest ju˝ gotowy i czeka na klas´. Powinien wi´c staç frontem
do uczniów i obserwowaç ich gotowoÊç lub siedzàc przy biurku, patrzeç na klas´.
Mo˝e jeszcze raz powtórzyç powitanie lub oznajmiç, ˝e ju˝ zaczynamy prac´.
JeÊli nauczyciel jest zaj´ty pisaniem tematu lekcji na tablicy, przygotowywaniem
pomocy do lekcji lub przeglàdaniem dziennika, uczniowie odbiorà to jako sygna∏,
˝e majà jeszcze kilka chwil, co pewnie skrupulatnie wykorzystajà.
Dobrym sposobem na wyciszenie klasy jest sprawdzenie listy. Wtedy uczniowie
cichnà, aby us∏yszeç swoje nazwisko, a ka˝dy z nich automatycznie uspokaja si´
po zg∏oszeniu swojej obecnoÊci. Najcz´Êciej po takim wst´pie klasa jest gotowa
do dalszej pracy.

3. Cz´Êç wyk∏adowa lekcji
Najbardziej powszechnym elementem lekcji jest cz´Êç wyk∏adowa, w której
nauczyciel omawia z uczniami nowe treÊci. Problem, jaki powstaje na tym etapie
zaj´ç, polega g∏ównie na sposobie skupienia przez d∏u˝szy czas uwagi uczniów.
Uczniom, zw∏aszcza w m∏odszych klasach, trudno jest skoncentrowaç si´ przez
d∏u˝szy czas. Po kilku minutach zaczynajà si´ wierciç, rozmawiaç, przeszkadzaç
innym. Z tego powodu cz´Êç wyk∏adowa lekcji powinna byç maksymalnie krótka,
doskonale przemyÊlana i zaplanowana. Opracowujàc wyk∏ad, warto uwzgl´dniç
kilka elementów.
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Rozmowa z uczniami przed salà nieco uspokaja i wycisza, jednak nale˝y daç
uczniom jeszcze kilka chwil na zaj´cie miejsc i wyj´cie odpowiednich zeszytów,
podr´czników itp. Na poczàtku pracy z klasà, a zw∏aszcza z uczniami m∏odszymi,
warto wyraênie okreÊliç, jakich zachowaƒ i przygotowaƒ oczekujemy od uczniów
w tym czasie.
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Powiàzaç aktualnie omawiany temat lekcji z posiadanà ju˝ przez uczniów
wiedzà, np. Wiecie ju˝, ˝e... Dzisiaj wyjaÊni´ wam, dlaczego...
Wykazaç zwiàzek nowo zdobywanej wiedzy z ich doÊwiadczeniami, np. Rozk∏ad si∏y w czasie zjazdu cia∏a po równi pochy∏ej wydaje si´ doÊç teoretycznym
zagadnieniem, ale zastanówmy si´, gdzie w ˝yciu spotykamy si´ z takimi problemami... OczywiÊcie zje˝d˝anie na nartach lub sankach, jazda na rowerze
z górki. Pos∏uchajcie, co dzieje si´ z wami w takich sytuacjach.
Wykorzystywaç jak najwi´cej przyk∏adów z ˝ycia uczniów.
Szukaç ciekawych porównaƒ i obrazowych przedstawieƒ. Odwo∏ywaç si´ do
wyobraêni uczniów, np. omawiajàc z uczniami obliczanie pola powierzchni
walca, mo˝emy poprosiç uczniów, aby wyliczyli, ile materia∏u potrzeba na getry
dla s∏onia, którego nogi majà d∏ugoÊç 145 cm, Êrednica stopy wynosi 25 cm.
Wprowadzaç elementy humorystyczne, które dajà chwile odpr´˝enia, ale
tak˝e doskonale skupiajà uwag´ zm´czonych s∏uchaczy.
U˝ywaç prostego, zrozumia∏ego dla uczniów j´zyka.
Doceniaç wysi∏ki uczniów w utrzymaniu koncentracji uwagi podczas wyk∏adu.
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4. Zadawanie pytaƒ
Wa˝nym elementem pracy z uczniami jest wspólna dyskusja i zadawanie pytaƒ.
Ich celem jest pobudzenie uczniów do myÊlenia, zach´cenie ich do dzielenia si´
swojà wiedzà i w∏asnymi wnioskami, pozwala to tak˝e na sprawdzenie poziomu
zrozumienia przez uczniów omawianego tematu. W jaki sposób efektywnie zadawaç pytania w czasie zaj´ç:
● Najwa˝niejsze pytania, nad którymi praca b´dzie trwa∏a przez d∏u˝szà czeÊç
zaj´ç, warto zapisaç na tablicy.
● Krótkie proste pytania ukierunkowujà myÊlenie uczniów i pomagajà naprowadziç na prawid∏owà odpowiedê.
● Czasami powtórzenie wiadomoÊci przekazanych przez ucznia i zach´cenie do
dalszego myÊlenia pomaga w wyciàganiu wniosków, np. Powiedzia∏eÊ, ˝e...,
a wi´c wynika z tego...
● Aby zminimalizowaç napi´cie w czasie lekcji, nie wzywaj do odpowiedzi
poszczególnych uczniów, a jeÊli zale˝y ci na w∏àczeniu jakiegoÊ konkretnego
ucznia do pracy, poproÊ o wczeÊniejsze przygotowanie odpowiedzi w grupach
lub w czasie samodzielnej pracy. Zmniejszysz wtedy zdenerwowanie uczniów
i nie zniech´cisz ich do pracy.
● W czasie rozwiàzywania zadania na tablicy przez jednego z uczniów zach´caj
pozosta∏ych do samodzielnej pracy i porównywania w∏asnych wyników pracy
z wynikiem na tablicy.
● Nie zawstydzaj uczniów udzielajàcych nieprawid∏owych odpowiedzi, nie oÊmieszaj i nie wytykaj b∏´dów. Lepsze rezultaty daje docenianie wysi∏ków uczniów
i zach´canie do dalszych prób.
● Daj uczniom czas na zastanowienie si´. Nie wymagaj natychmiastowych
odpowiedzi.
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5. Wykorzystanie technik aktywizujàcych uczniów
Doskona∏e rezultaty w pracy z uczniami daje wykorzystywanie technik aktywizujàcych uczniów. Jednak
korzystanie z tych metod ma swoje
plusy i minusy. Podstawowe plusy
to: uaktywnienie uczniów, umo˝liwienie efektywnego uczenia si´
poprzez dzia∏anie, lepsze zapami´tanie omawianych treÊci, nauka
wspó∏pracy w grupie, zwi´kszenie
samodzielnoÊci uczniów. Podstawowe minusy to: zmniejszenie kontroli nauczyciela nad klasà, a co za
tym idzie – mo˝liwoÊç rozluênienia dyscypliny w czasie zaj´ç, nie zawsze mo˝liwe
do przewidzenia rezultaty samodzielnej pracy uczniów.

6. Motywowanie do pracy
Wa˝nym elementem pracy nauczyciela, minimalizujàcym ryzyko wystàpienia zachowaƒ niezgodnych z obowiàzujàcymi w szkole, jest stwarzanie odpowiedniej atmosfery w czasie zaj´ç. Szczególnie pozytywnie wp∏ywa na uczniów odpowiednie
ich motywowanie do pracy.
Jak pozytywnie wp∏ywaç na prac´ uczniów:
Byç zawsze przygotowanym do zaj´ç. Uczniowie szybko wykorzystujà przerwy
w toku lekcji i cz´sto wtedy zaczynajà rozrabiaç. Po takiej chwili rozpr´˝enia
cz´sto trudno skupiç ponownie grup´ na pracy. JeÊli widaç, ˝e uczniowie sà

●
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Mimo wszystko warto korzystaç z tych technik, pami´tajàc o kilku wskazówkach:
● Wykorzystywaç tylko sprawdzone i dobrze znane techniki. Rozszerzajàc swoje
umiej´tnoÊci, warto poprosiç kogoÊ o mo˝liwoÊç zaobserwowania jego pracy.
Wypróbowanie nowych metod pracy warto zarezerwowaç do prostszych tematów i w klasach, które sprawiajà stosunkowo ma∏o k∏opotów wychowawczych.
● Pami´taç o odpowiednim sposobie posadzenia uczniów przy pracy. Wyk∏ad –
ustawienie ∏awek w rz´dach, praca w grupach – ∏awki z∏àczone w ma∏e stoliki, drama – ∏awki odsuni´te na bok, miejsce na Êrodku sali na scen´, dyskusja
– ∏awki ustawione w kr´gu lub w podkow´.
● Przygotowaç, najlepiej na kartkach, jasne proste polecenia dla grup lub poszczególnych uczniów.
● W czasie pracy uczniów dyskretnie nadzorowaç jej przebieg i w miar´ potrzeb
s∏u˝yç pomocà.
● Pope∏niane przez uczniów b∏´dy wykorzystywaç, pokazujàc innym trudne elementy danej lekcji.
● Oceniaç i doceniaç zaanga˝owanie uczniów w prac´ – a nie tylko jej rezultaty.
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zm´czeni, mo˝na Êwiadomie zrobiç chwil´ przerwy, poÊwi´cajàc jà na chwil´
relaksacji lub g∏´bokich oddechów. W m∏odszych klasach pomocna mo˝e
okazaç si´ chwila ruchu.
Prowadziç lekcje spokojnie, bez poÊpiechu, jeÊli to mo˝liwe – z uÊmiechem.
Zach´caç do dalszej pracy, podejmowania kolejnych prób, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, np. Widz´, ˝e si´ starasz; Wiem, ˝e to potrafisz; Spróbuj,
zobaczymy ile uda ci si´ zrobiç. JeÊli uczeƒ pope∏ni∏ b∏àd, warto pochwaliç jego
wysi∏ek, próby i to, co uda∏o mu si´ uzyskaç: Tym razem nie do koƒca uda∏o ci
si´, ale widz´, ˝e si´ starasz, twój sposób myÊlenia by∏ dobry, tylko brakuj´ ci
jeszcze kilku wa˝nych informacji.
Promowaç samodzielnoÊç w myÊleniu, wyciàganiu wniosków i dzia∏aniach.
Wspieraç w pracy.
W∏àczaç uczniów w prowadzenie lekcji, wykonywanie doÊwiadczeƒ, prezentacji, np.: poprosiç uczniów o wykonanie prostych eksperymentów fizycznych,
zgromadzenie w domu i przyniesienie pomocy naukowych, prowadzenie w domu
obserwacji, przygotowanie na lekcje wniosków.
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7. Sprawdzanie wiadomoÊci
W wielu przypadkach zdarza si´, ˝e powodem niech´ci uczniów wobec jakiegoÊ
nauczyciela i nauczanego przedmiotu jest sposób sprawdzania przez nauczyciela
wiedzy i umiej´tnoÊci uczniów. W takiej sytuacji uczniowie buntujà si´ przeciwko
ustalonym przez niego regu∏om w ramach odreagowywania napi´cia i l´ku
wywo∏ywanego przez nauczyciela.
JeÊli w czasie lekcji uczniowie stale obawiajà si´ wezwania do odpowiedzi i dodatkowo z∏oÊliwych komentarzy nauczyciela w przypadku pope∏nienia b∏´du, nie
mogà skupiç si´ na lekcji i ma∏o z niej korzystajà, a poza tym muszà radziç sobie
z towarzyszàcym im napi´ciem, wi´c po prostu zaczynajà przeszkadzaç w prowadzenie lekcji. Ponadto zestresowani uczniowie cz´sto nie potrafià poradziç
sobie ze swoimi emocjami i przez to nie mogà przekazaç swojej wiedzy.
Jak wi´c sprawdzaç wiedz´ uczniów, aby nie powodowa∏o to komplikacji i pozwala∏o im na zaprezentowanie rzeczywistego poziomu wiedzy:
● Jasno, klarownie przedstawiç wymagania, oczekiwania i zasady oceniania.
● JeÊli to mo˝liwe, oceniaç wysi∏ki uczniów – a nie tylko rezultaty pracy.
● Opisywaç szczegó∏owo wyniki pracy dzieci. Ocena opisowa daje du˝o lepsze
rezultaty ni˝ prosta pochwa∏a. Czyli zamiast mówiç: Êwietnie, doskonale lub
êle, niedobrze, nie tak, warto opisaç, na jakie elementy pracy ucznia zwróciliÊmy uwag´, np. Widz´, ˝e prawid∏owo zastosowa∏eÊ wzory, dobrze wykona∏eÊ
pierwsze dzia∏ania, skróci∏eÊ niestety w ostatnim obliczeniu, pomyli∏eÊ si´
i stàd b∏àd w wyniku.
● Nie komentowaç odpowiedzi ucznia.
● Nie u˝ywaç du˝ych kwantyfikatorów: Ty nigdy…, Ty zawsze…, np. Nigdy si´
tego nie nauczysz. Zawsze pope∏niasz b∏´dy. U˝ywajàc takich okreÊleƒ, odbieramy uczniom nadziej´ i motywacj´ do pracy.
● Uprzedzaç uczniów, ˝e ich poziom opanowania przez nich wiadomoÊci b´dzie
sprawdzany.
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U˝ywaç mniej stresujàcych form sprawdzania wiadomoÊci, np. zamiast odpowiedzi ustnych przed ca∏à klasà, indywidualne rozmowy z uczniami w czasie
samodzielnej pracy pozosta∏ych uczniów, zamiast niezapowiedzianych kartkówek, ustalone wczeÊniej sprawdziany. Przecie˝ o hospitacji nauczyciele te˝
sà informowani z pewnym wyprzedzeniem.
JeÊli któryÊ z uczniów ma du˝e problemy, np. bardzo denerwuje si´ w czasie
odpowiedzi lub z powodu dysleksji jest mu bardzo trudno pisaç prace klasowe,
nale˝y dostosowaç sposób sprawdzania wiedzy do indywidualnych mo˝liwoÊci.

8. Podsumowanie lekcji, praca domowa
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Ostatnim etapem prowadzonej lekcji powinno byç jej podsumowanie. Niestety
cz´Êç nauczycieli nie planuje momentu zakoƒczenia zaj´ç i zdarza si´, ˝e dzwonek
przerywa im w po∏owie zdania. Cz´sto uczniowie zrywajà si´ wtedy ze swoich
miejsc na przerw´, co staj´ si´ przyczynà konfliktu, bowiem przez ich zachowanie nauczyciel czuje si´ zlekcewa˝ony, a uczniowie zmuszeni do pozostania majà
poczucie, ˝e ich prawo do odpoczynku zosta∏o z∏amane. Aby tego uniknàç, powinno byç przewidziane w planie zaj´ç kilka minut na ich zakoƒczenie. W zakoƒczeniu powinno znaleêç si´:
● Krótkie streszczenie omawianych treÊci, powtórka najwa˝niejszych punktów,
wzorów, czy te˝ regu∏, które nale˝y zapami´taç.
● Informacje o tym, gdzie uczniowie mogà poszukiwaç niezb´dnych informacji,
aby powtórzyç lub poszerzyç nowozdobyte wiadomoÊci.
● Informacja o pracy domowej, jeÊli zosta∏a zaplanowana przez nauczyciela (wtedy
koniecznie nale˝y sprawdziç jej wykonanie na poczàtku nast´pnych zaj´ç).
● Ocena pracy uczniów, mo˝e byç to krótki komentarz nauczyciela, opis osiàgni´ç uczniów lub, jeÊli to zosta∏o wczeÊniej ustalone, wystawienie ocen za
prac´ na lekcji.
● Posprzàtanie sali i spakowanie rzeczy (ten punkt zaj´ç kszta∏tuje w uczniach
nawyk dba∏oÊci o porzàdek w miejscu pracy).

