
Działalność wychowawcza szkoły 
– co możemy zrobić lepiej?
Między spojrzeniem pszczoły i muchy



Dlaczego tu jesteśmy?

• po co ta konferencja?

• dlaczego chcemy rozmawiać o wychowaniu i młodych 
ludziach?

• dlaczego tutaj jestem?

• czego oczekujesz od tej konferencji?



Dwa rodzaje prelegentów

• ci, którzy dają gotowe rozwiązania

• ci, którzy stwarzają problemy, czyli zmuszają do myślenia



Szkoła : 
nauczyciele, 
regulaminy

uczniowie

Co z tym zrobić?

Model szkoły dziś



Wychowywać można tylko kochając

• kocha się to, co się 
rozumie!

• aby zrozumieć, 
trzeba poznać

• aby poznać, trzeba 
wejść w środek Co rozumiemy 

z tej rozmowy?



Generacje XX i XXI wieku

• pokolenie „Bonanzy”
• pokolenie powojenne

• ludzie dobrzy, gotowi do 
poświęceń, stali w przekonaniach

• wierzący, że można stworzyć 
idealny świat

• mieli jedną pracę na całe życie

• nie zmieniali znajomych – żyli w 
swoim kręgu

• proszono ich, by byli 
zdyscyplinowani, porządni, 
punktualni – i tacy byliBiorę Boga na świadka, że nic mnie nie pokona



Generacje XX i XXI wieku

• Pokolenie Boomer
• pokolenie utopijne lat 60-tych

• sprzeciwiło się tradycji, pokolenie 
buntu

• to pokolenie marca 1968, rewolucji 
seksualnej, ruchu hippisów

• występowali przeciwko 
instytucjom, także przeciwko 
strukturom edukacyjnym: Nie 
potrzebujemy wychowania (Pink
Floyd), bo szkoła produkuje 
„seryjnych obywateli”



Generacje XX i XXI wieku

• Pokolenie „X”

• Pokolenie „bez tożsamości” 
zdominowane przez pokolenie 
Boomer, pokolenie lat 80-tych

• walczyli przeciwko komercji, 
stereotypom

• Nazywane pokoleniem Piotrusia 
Pana

• Pokolenie „Y”

• Pokolenie 15-30 lat. Znamy ich. 
Nazywani także pokoleniem 
przełomu wieków. 

• bardzo dobrze ich znamy.



Generacje XX i XXI wieku

• Pokolenie Z
• Pokolenie, które urodziło się z 

Iphonem lub Ipadem w kołysce, ze 
świnką Pepą zamiast misia 
Puchatka

• pokolenie do 15 lat

Spróbujmy jednym słowem 
zdefiniować to pokolenie



Pokolenie „Z”

powierzchowni

wirtualni
Mało 

refleksyjni

bierni wygodni

materialiści agresywni

straceni niesamodzielni

indywidualiści



Szkoła bliższa uczniowi?

Uczeń sam decyduje o 
swojej edukacji

Podmiotowe podejście 
do ucznia

Uczeń centrum 
szkoły

Wychowywać w duchu 
patriotyzmu



Pokazać nadzieję na przyszłość

POKAZYWAĆ PERSPEKTYWY UKAZYWAĆ 
MOŻLIWOŚCI

OBUDZIĆ 
NADZIEJĘ

WSZYSTKO INNE MA DRUGORZĘDNE ZNACZENIE



Zejść z piedestału

• zejść z piedestału kwadratu i 
zacząć odkrywać świat okręgów 
(świat uczniów)

• zejść z piedestału, to porzucić 
myślenie, które chce okręgi 
zamieniać w kwadraty

• zejść z piedestału to 
zrezygnować z władzy w relacji 
nauczyciel - uczeń



Pokolenie „Z”

• to, czego chcę

• kiedy chcę

• gdzie chcę

• jak chcę

• z kim chcę



Oczy pszczoły czy oczy muchy?



Dekalog pokolenia „Z”

1. Jesteśmy pokoleniem chmury

2. Jesteśmy pokoleniem 
szybkiego uczenia się

3. Nie jesteśmy materialistami

4. Musisz zejść z piedestału

5. Potrzebujemy dźwięku i barw

6. Tworzymy hiper więzi

7. Ważna jest dla nas wspólnota

8. Nasz styl to BigBigData

9. To co realne i wirtualne jest dla 
nas tożsame

10. Jesteśmy ludźmi oddziaływania 
(reakcji)



Dziękuję za uwagę…


