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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  

  „Jesteśmy życzliwi” – to hasło przyświeca naszej lekcji od początku do końca.   

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: kształtujemy życzliwość uczniów wobec siebie nawzajem oraz pozytywną atmosferę 

podczas zajęć 

INFORMACJA DLA WYCHOWAWCÓW: 

1. Poinformowanie, że przez najbliższe dwa tygodnie ćwiczymy pozytywną informację 

zwrotną uczniów do nauczyciela na temat przeprowadzonej lekcji.  

2. Dlaczego właśnie tym się zajmujemy?  

KL.I-III Wychowawca rozdaje uczniom fasolki, groch, kamyczki, koraliki. Większe 

rzeczy (fasolki, kamyki) mają symbolizować rodzinę. Średnie to przyjaciele, koledzy, 

drobne przyjemności. Duże i średnie rzeczy wsypują do słoika uczniowie.   

Nauczyciel mówi, że słoik nie jest pełny, brakuje czegoś, ponieważ są puste miejsca. 

Wsypuje najdrobniejszą rzecz (piasek, kaszę). Tłumaczy, że ten przedmiot to są ich 

dobre słowa. Wyjaśnia dzieciom, że ten pojemniczek symbolizuje drugiego 

człowieka.  

I wersja  

Dzięki życzliwym słowom słoik jest pełny, tak jak człowiek jest szczęśliwy, gdy 

otrzymuje od innych pozytywne komunikaty (miłe słowa). 

II wersja 

Wychowawca pyta uczniów, po co ludziom życzliwość? 

Kl. IV-VIII Wychowawca dzieli klasę na grupy (max. 7) i przydziela każdej grupie 

po jednym cytacie (załącznik 1). Uczniowie mają objaśnić znaczenie cytatu 

w odniesieniu do tematu zajęć (życzliwość). Wychowawca naprowadzając klasę ma 
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doprowadzić klasę do odpowiedzi na pytanie: Dlaczego DLA NICH jest ważna 

życzliwość?  

3. Zdefiniowanie: Ćwiczymy pozytywny komunikat zwrotny (metoda burzy mózgów 

- Co powinien zawierać pozytywny komunikat) 

Wychowawca sprawdza i kontroluje, czy pojawiły się następujące elementy pozytywnego 

komunikatu: 

a. Komunikat typu „Ja” – każdy pisze/mówi w   swoim imieniu, nie całej klasy 

b. Doceniamy za konkretną rzecz/sytuację (NIE podoba mi się lekcja, tylko: Podobało 

mi się ćwiczenie na początku lekcji, Zaciekawił mnie temat zajęć, Dzisiaj 

zrozumiałam tłumaczone zadanie, Miło się Pani/Pan do mnie zwracała, Wykonanie 

tego zadania sprawiło mi frajdę) 

c. Odnosimy się do bieżącej lekcji. Bez porównywania.  

d. Oceniamy tylko pozytywy! Na tym etapie pomijamy negatywne sytuacje, np. Dzisiaj 

zrozumiałem temat, a wczoraj nie bardzo. Lekcja była dla mnie nudna. Zajęcia mogły 

być ciekawsze. 

e. Bez udzielania rad na przyszłość. 

Pracując nadal w grupach, uczniowie tworzą bank pomysłów na pozytywny komunikat, 

np. jakimi słowami może się zaczynać, co może zawierać itp. Tworzą plakat, który może 

zostać zawieszony w klasie. 

4. UWAGA! Uczniowie w tym okresie nie dostają punktów BRAWO. Jest to wstęp do 

następnego etapu pozytywnych wzmocnień, na którym będą mieć możliwość 

uzyskania punktów.  

5. Na początku lekcji nauczyciel przedmiotu prosi by uczniowie w ciągu lekcji skupiali 

się na pozytywnych jej aspektach, tak aby na koniec zajęć mogli napisać informację 

zwrotną skierowana do nauczyciela odnośnie odbytej lekcji. (5 minut przed 

zakończeniem lekcji nauczyciel daje pozytywny komunikat zwrotny klasie (ustnie). 

Następnie rozdaje klasie sklerotki, na których uczniowie piszą komunikaty zwrotne 

do nauczyciela. Przyklejają je z boku tablicy. UWAGA! Nie zmuszamy uczniów. 

Zachęcamy, żeby każdy napisał coś od siebie, np. Byłoby mi miło. Twoje zdanie jest 

ważne. Sklerotki zdejmuje klasa, która wchodzi na następną lekcję. Ważne jest to, że 

nie wyrzucamy do kosza dobrych komunikatów. Zbieramy i inni to widzą. 

a. Umieszcza je w przezroczystym pojemniku. Na najbliższej godzinie 

wychowawczej wychowawca pokazuje pojemnik z pozytywnym komunikatem o 
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ilości sklerotek w pojemniku oraz opowiada jak czuł się, gdy odbierał te 

wszystkie pozytywne komunikaty, jaki to ma wpływ na jego motywacje, emocje i 

samoocenę. Przeprowadza także rozmowę podsumowującą/ dyskusję zadając 

następujące pytania: Czy napisanie pozytywnej informacji było trudne? Co 

sprawiało, że było trudne/ łatwe? 

b. Co czułeś, gdy pisałeś informację? 

c. Jakie wartości widzisz w przekazywaniu komunikatu pozytywnego? Jaki to ma 

związek z życzliwością? 

d. Dlaczego nie powinniśmy skupiać się na negatywnych informacjach? 

e. (wg uznania nauczyciela) 

 

Załącznik 1 

" Życzliwość trudno oddać, ponieważ zawsze wraca. "  Marcel Proust  

" Mam nadzieję, że jeżeli dzisiaj spróbują nieco życzliwości, jutro się w niej rozsmakują. " 

Pan Browne  

" Dobre słowa nie kosztują dużo, choć czynią wiele dobrego. "  Blaise Pascal 

" Ten świat potrzebuje nowego rodzaju armii - armii życzliwości. "  Cleveland Amory 

„Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do wymówienia, ale ich echa są naprawdę 

nieskończone” Matka Teresa 

„Życzliwość to nie jest akt, to jest styl życia” Douglas Williams 

„Im bardziej jesteśmy życzliwi, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi” Bogusław Szedny 

 


