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1. Pokolenie baby boomers (osoby urodzone w latach 1946-1964)

cechy: optymizm, koncentrowanie na karierze i zamożności, elegancja,     
asertywność

2.  Pokolenie  X (ur. od połowy lat 60. do połowy lat 80.)
cechy: sceptycyzm, cynizm, elastyczność, niezależność, indywidualizm,    

oddanie bardziej przyjaciołom niż rodzinie

3. Pokolenie Y (tzw. millenialsi, urodzeni u schyłku XX wieku, tj. między     
rokiem 1986 a 1997)

cechy: wykorzystanie technologii i mediów cyfrowych w każdej dziedzinie    
życia , uznanie wolności za naczelną wartość, przedkładanie jakości  
życia i doświadczeń życiowych ponad posiadaniem, opóźnione 
przejście w dorosłość, duża pewność siebie, wysokie mniemanie 
o swoich umiejętnościach, przekonanie o własnej wyjątkowości, 
nadmierne oczekiwania oraz silna awersja wobec krytyki,    
tolerancyjność, otwartość na nowe
wyzwania

X, Y, Z…



Nasi czytelnicy – pokolenie Z

uzależnieni od nowych technologii (off-line = stres),

kultura: streaming  jako sposób odbioru muzyki,

Harry Potter  kształtujący wrażliwość literacką           

i filmową, wykorzystanie zasobów sieciowych,  w tym TV 

komunikacja bardziej cyfrowa niż tradycyjna:  Facebook, 

Twitter, Tinder, Instagram, Vine, Snapchat,

świadomość niebezpieczeństw i środków zaradczych,



Nasi czytelnicy – pokolenie Z

przedwczesna dojrzałość,

niepodejmowanie ryzyka i brak  skłonności do buntu,

realizm w spojrzeniu na świat i wyjątkowa innowacyjność,

decyzyjność w życiu rodzinnym,

koncentracja na perspektywach rozwojowych

Ponad 40% osób z pokolenia Z obawia się, 
że największy wpływ na ich życie będzie miała 
przemoc w szkole, z którą spotykają się na 
co dzień (Cassandra Report, 2013)



Autor: Natalia Hatalska; źródło: www.youtube.com/watch?v=RF4WuVRGiZM&feature=youtu.be



„Nasze życiowe sukcesy 
w większym stopniu zależą od tego, 
co o sobie myślimy, niż od wiedzy, 
jaką posiadamy”

Agnieszka Ważny
wykładowca akademicki, pomysłodawczyni   projektów 

„Matematyka na wesoło” i „Mózg na diecie”

Źródło: „Sygnał” 2016 nr 8



Kompetencje miękkie -
emocjonalne i społeczne dzieci (najmłodszych uczniów)

umiejętności komunikacyjne, 

rozpoznawanie i kierowanie swoimi emocjami, 

budowanie dobrych relacji z innymi, 

ustalanie i osiąganie pozytywnych celów,

ograniczanie destrukcyjnych czy agresywnych

zachowań



Kompetencje/umiejętności społeczne i emocjonalne
to kapitał, który pozwala dziecku:

rozpoznawać własne emocje i nimi zarządzać,

wyznaczać i osiągać pozytywne cele,

okazywać troskę i zainteresowanie innym,

udzielać pomocy i prosić o pomoc,

budować i rozwijać pozytywne relacje z innymi osobami,

nawiązywać przyjaźnie,

konstruktywnie i z szacunkiem dla drugiej osoby 
rozwiązywać konflikty i problemy,

skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach



Harmonijny rozwój dziecka to nie tylko 

wzrost kompetencji poznawczych i rozwój fizyczny.

Równie ważne dla prawidłowego i satysfakcjonującego

funkcjonowania człowieka jest dobre samopoczucie,

które w dużej mierze zależy od tego, 

jak układają się nasze relacje z innymi

Źródło: Elżbieta Nerwińska,  www.pozytywnaedukacja.pl



Podział kompetencji miękkich uczniów 
wg Magdaleny Goetz

1. Umiejętności osobiste

umiejętność planowania i zarządzania czasem, 

zdolność do automotywacji i odraczania gratyfikacji,

nastawienie na cel, 

umiejętność kontroli ekspresji emocji,

zdolność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem,

umiejętność organizowania pracy własnej, podejmowania 

decyzji, efektywnego uczenia się,

kreatywność/skuteczne poszukiwanie rozwiązań 

dla problemów)*



Podział kompetencji miękkich uczniów 
wg Magdaleny Goetz

2. Umiejętności interpersonalne 
umiejętność dobrej komunikacji, argumentacji i perswazji,

asertywność i umiejętność rozwiązywania konfliktów, 

umiejętność publicznych wystąpień (w tym przemawiania)
i autoprezentacji

zdolność współpracy, negocjacji i mediacji,

umiejętności przywódcze (w tym motywowania innych 
i zarządzania zespołem,

empatia*

*Magdalena Goetz, Jak kształcić umiejętności miękkie
u uczniów? [W:] „Głos Pedagogiczny” 2015 nr 74, s. 52-55



sg  175910 Filia w Tczewie sg 37435



dr Michał Zając: 

„W konkursie na największe rozczarowanie
ostatnich lat na rynku publikacji dla niedorosłych 
(i to bardziej w skali globalnej niż polskiej) 
największą szansę mają chyba jednak
aplikacje książkowe na tablety i smartfony.

Przez ostatnich 6 lat (od wprowadzenia 
na rynek iPadów) produkty tego rodzaju  
budziły ogromny entuzjazm i nadzieję 
u wydawców. 
Wierzono w siłę tzw. book apps

jako produktu idealnie dopasowanego 
do potrzeb cyfrowej generacji…”

Źródło:„Poradnik Bibliotekarza”  2016 nr 9, s. 4-5



Oczekiwany efekt pracy nauczyciela

uczeń bogaty w wiedzę

uczeń wyposażony w pełen 
zestaw kompetencji miękkich 



Obszary promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki, 
które powinny być realizowane w szkole

uczenie dzieci radzenia sobie z trudnościami,

podnoszenie samooceny,

uczenie opierania się presji podejmowania 
zachowań ryzykownych (w tym umiejętności 
mówienia „nie”),

edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie 
umiejętności wychowawczych

Światowa Organizacja Zdrowia 
„Polityka Ochrony Zdrowia Psychicznego, Plany 
i Programy”
(Mental Health Policy, Plans and Programmes, WHO, 2004) 



Realizacja programów

wzmacniających kompetencje społeczno-emocjonalne

przyczynia się nie tylko do redukcji zachowań 

agresywnych czy poprawy atmosfery wychowawczej, 

ale również 

ma wpływ na wyniki nauczania 

i podnoszenia poziomu 

osiągnięć szkolnych uczniów 



www.sp95.com.pl



Co dają zajęcia czytelnicze 
i biblioterapeutyczne?



Biblioterapia w pracy z uczniem

Tekst literacki może służyć jako 
narzędzie terapeutyczne i wychowawcze. 

Słuchanie i opowiadanie historii 
to doskonały sposób na nawiązanie z uczniami wspólnego dialogu. 

Opowiadania oraz bajki tworzone przez dorosłych, 
pomagają nie tylko dzieciom, 

lecz także ich rodzicom, nauczycielom i terapeutom w zrozumieniu 
dziecięcych marzeń, pragnień i problemów 



Rola czytania w procesie rozwoju intelektualnego, 
emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży

Aktywizacja pięciu obszarów kompetencyjnych: 
1. koncentracji, 
2. komunikacji, 
3. inteligencji emocjonalnej, 
4. emocji, 
5. odpoczynku*

*Za: dr Wanda Matras-Mastalerz



Formy rozwijania kompetencji czytelniczych w szkole

zajęcia z ciekawą książką i spotkania dyskusyjnych kół książki 
(pogłębianie wiedzy o książkach i autorach, możliwość dyskusji, 
wyrażania własnych opinii),

wystawy książek, nowości czytelniczych, 

organizacja kącików czytelniczych w przestrzeni biblioteki 
lub świetlicy,

lekcje biblioteczne, zajęcia czytelnicze, zajęcia biblioterapeutyczne

wspólne pisanie tekstów/tworzenie książeczek,

czytanie uczniom (nauczyciele, rodzice/rodzina, rówieśnicy, starsi 
uczniowie, osoby spoza placówki, zaproszeni goście) i wspólne 
czytanie z dziećmi,

doskonalenie techniki czytania głośnego
i cichego ze zrozumieniem,



stosowanie zabaw z wykorzystaniem tekstów literackich 
w nauczaniu różnych przedmiotów,

tworzenie biblioteczek klasowych lub przedmiotowych,

konkursy czytelnicze, testy znajomości lektur i dowolnych 
książek,

wycieczki do instytucji książki, teatrów, udział w wydarzeniach 
literackich (np. plenery, festiwale literackie); wycieczki śladami 
pisarzy lub bohaterów literackich,

praca z tekstem w oparciu o środki audiowizualne,

wykorzystanie czasopism i źródeł elektronicznych,

łączenie różnych tworzyw sztuki i tekstów kultury z literackimi, 

wydarzenia szkolne i zajęcia otwarte bazujące na tekstach 
literackich,

ankiety dla uczniów i rodziców

Formy rozwijania kompetencji czytelniczych w szkole



Przykłady strategii krajowych wspierających rozwój 
poszczególnych kompetencji kluczowych 

W Norwegii w Planie Działania w Zakresie Czytania, obejmującym lata 2010-
2014, kładło się szczególny nacisk na poprawę kompetencji w zakresie 

czytania wśród chłopców. 

W Hiszpanii ogólnokrajowy „Plan promowania czytania” (Plan de fomento de la 
lectura) oraz ustawa o czytaniu, książkach i bibliotekach (Ley de la lectura, del 
libro y de las bibliotecas) z 2007 r. miały na celu wspieranie czytelnictwa oraz 
dalszy rozwój bibliotek szkolnych. Inne inicjatywy obejmują „Program 
Czytanie na rzecz kształcenia. Czytanie w epoce cyfrowej”  oraz projekt 
promujący gazety w klasie (Mediascopio).

W Niemczech program „Początki czytania - trzy kamienie milowe w czytaniu” 
oferuje wsparcie dla rodziców i ich dzieci w pierwszych latach życia. Dzieci 
otrzymują książki, a rodzice wskazówki na temat korzyści czytania na głos 

oraz tego, w jaki sposób mogą promować czytanie.

Źródło: Raport Eurydice, 2012 
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