
KSZTAŁTUJEMY POŻĄDANE ZACHOWANIA UŻYWAJĄC POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ 

Istotą programu pozytywnych wzmocnień jest założenie, że każde zachowanie, którego 
oczekujemy od naszych uczniów  wymaga ćwiczeń. W nauce wzmacniamy wychowanków 
wyłącznie pozytywnie. Stosujemy punkty BRAWO, które uczniowie zamieniają na przywileje i 
formułujemy pozytywne komunikaty. Uczymy pożądanych zachowań nie dlatego, że 
dyscyplinują uczniów, ale dlatego, że wynikają z przyjętych i pożądanych systemów wartości. 

 
 
Podejmujemy pracę nad kształtowaniem pożądanej postawy, pożądanego 
zachowania naszych uczniów: 
 

 Zaczynamy lekcje w dobrej atmosferze.  
 
Prosimy Nauczycieli i Wychowawców, żeby porozmawiali z klasami eksponując cele 
ćwiczenia jako wartości oraz podkreślili, że wprowadzamy dobrą, pożądaną zmianę. 
Uczniowie sami powinni ustalić, czemu służyć ma utrwalenie ćwiczonego 
zachowania.  
 
Uczniowie powinni też wiedzieć, czego od nich oczekujemy. Nie zakładamy, że wiedzą, 
lecz ich o tym informujemy.  
 
 

 Cel: bezpieczeństwo uczniów po dzwonku, zbudowanie przyjaznego nauce klimatu, 
zwiększenie szans na osiągnięcie celów lekcji dzięki dobrej atmosferze od początku 
zajęć, okazanie wzajemnego szacunku U i N.,  
 
 

 
INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI 

 

1. Poinformowanie, że przez dwa tygodnie ćwiczymy zachowanie po dzwonku, 
wchodzenie do sali lekcyjnej i rozpoczynanie zajęć.  

2. Dlaczego właśnie tym się zajmiemy?  
 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, klasa zostanie podzielona na kilkuoosobowe zespoły. 
Połowa zespołów rozmawia o tym, jak obecnie uczniowie wchodzą do klas. Druga część 
zastanawia się, co możemy zyskać, jeśli zmieni się stan obecny.  
 

3. Wysłuchanie wszystkich zespołów.  

4. Wyświetlenie filmu, na którym nagrane jest zachowanie uczniów przed salami po 
dzwonku na lekcję.   

 

5. Zdefiniowanie: ĆWICZYMY WCHODZENIE PO DZWONKU DO SALI.  

 
 
 



 
Nauczyciel Uczniowie 

Po dzwonku na lekcję ustawiają się cicho pod salą w rzędach – w jednym dziewczynki, w 
drugim chłopcy.  
Otwiera salę. Zajmuje pozycję, która 
pozwala na obserwowanie zachowania 
uczniów.  

Wchodzą do klasy rzędami – najpierw 
dziewczęta, potem chłopcy. Nadal 
zachowują się spokojnie i cicho.  

Wchodzi ostatni.  
Staje na środku klasy.  

Stają przy ławkach.  

Powitanie i rozpoczęcie lekcji.  
 Tylko w przypadku nowych klas (I i ewentualnie IV)  
 

6. Uczniowie (zespół) otrzymują punkty BRAWO (0 do 10) za każdorazowe wejście.  

7. Nauczyciele formułują wyłącznie pozytywne komunikaty. Nie mówimy: Gdyby nie 
Tomek, to dostalibyście więcej…. Mówimy: Widzę., że prawie wszyscy/większość/ 
wielu… stara się/potrafi… rozpocząć lekcję..  

 
__________________________________ 

 

INFORMACJA DLA WYCHOWAWCÓW 
 
 

Klasowa lista przywilejów kl. I i IV 
 

1. Wstęp n-la (propozycja)  
 
Wyobraźcie sobie sytuację, że za dobre zachowanie, przestrzeganie ustalonych reguł, wasza 
klasa może sobie wybrać, jako rodzaj nagrody, wspólne spędzenie czasu w szkole w sposób:  

 niecodzienny, nietypowy  

 który sprawiłby wam frajdę  

 byłby przywilejem  
 
Zapiszcie swoje propozycje na kartkach.  

2. Uczniowie pracują indywidualnie lub w małych grupach.  

3. Zapisanie klasowej listy przywilejów.  

 
 

UWAGA! 
1. Podejmując rozmowę o klasowej liście przywilejów, proszę powiedzieć o „zielonej 

sali” – możliwości realizowania lekcji poza budynkiem +grill.  

2. Lista powinna znaleźć się w wybranym miejscu sali. Może w pobliżu „barometru” ?  

3. Proszę „odświeżyć” barometry – ustalić i symbolicznie (estetycznie) oznaczyć poziom 
sukcesu.  

 

 



 Zasady: 
 

1. Klasa ustala z wychowawcą liczbę punktów do zdobycia i przywilej po ich 
zdobyciu. 
 

2. TERMIN: 04-14.10.2016 
 

3. Uwaga! Wychowawca zawsze może podjąć decyzję o wydłużeniu czasu ćwiczeń. 
Może też nadal pracować nad doskonaleniem rozpoczynania lekcji, jeśli widzi 
taką potrzebę i przyznawać punkty Brawo! 

 


