
  Czy ktoś tego chce, czy nie – jesień 
zawsze wiąże się z rozpoczęciem no-
wego roku szkolnego. Lubię obserwo-
wać entuzjazm malujący się na twa-
rzy wielu młodych ludzi – w tym roku 
na pewno się uda. Zero jedynek. Naj-
wyżej odpowiednie, a i to nie w prze-
ważającej liczbie. Mają w sobie taką 
wolę zwycięstwa. W tym roku będzie 
inaczej!!!
  Zastanawiam się, jak to jest z na-
uczycielami? Czy też mają taką wolę 
zwycięstwa. Przecież doskonale wie-
dzą, że nie minie tydzień, może dwa 
i zaczną się pojawiać pierwsze oceny 
negatywne. Uczniowie są tak mało 
zmotywowani do pracy. Tak wiele 
czynników zewnętrznych odrywa ich 
od nauki. I do tego jeszcze rodzice, 
którzy wcale nie chcą im pomagać. 
A przecież nauczyciele też chcieliby 
zaangażowanych uczniów, bardzo 
dobrych wyników na egzaminie ze-
wnętrznym, jakiejś radości ze swojej 
pracy. 
  Wszyscy chcemy lepiej. Najlepszym 
dowodem jest to, że kiedy nam nie 
wyjdzie, natychmiast przychodzi nam 
do głowy formułka: „Przecież robi-
łem wszystko co można jak najle-
piej”. Staraliśmy się. W zasadzie nie 
mamy sobie nic do zarzucenia, gdyby 
tylko…
  Myślenie w kategoriach „mi się na-
leży”, które powszechnie towarzyszy 
naszym uczniom i zapewne też coraz
większej części rodziców. Podobnie 
jak myślenie, to „oni powinni się bar-
dziej starać” – jest myśleniem w kate-
goriach oczekiwania na cud z nieba. 
Rzecz ciekawa, że kiedy wędrujemy 
latem po górach dolinach i napotyka-
my trudny do opanowania ciek wod-
ny (jakiś strumień czy rzekę, a choćby 
i zwykły rów) rzadko myślimy o tym, 
kto nam to zrobił. Szliśmy i trafiliśmy 
na taką właśnie przeszkodę. Zastana-
wiamy się, jak sobie z nią poradzić. 
Następnym razem, być może bardziej 
starannie zaplanujemy trasę albo weź-
miemy ze sobą niezbędny sprzęt, po-
zwalający radzić sobie w takich sy-
tuacjach.
 Zastanawiam się jak to jest, kiedy co 
roku dostajemy informację o tym cze-
go i jak się nauczyli nasi uczniowie, 
co potwierdza sens mojej pracy, a co 
w gruncie rzeczy mogę uznać za po-
rażkę – i nie robię z tym specjalnie 
nic. Czy chodzi o to, że liczę, iż w ko-
lejnym roku wszystko się samo zmie-
ni? Jeśli tak, to na jakiej podstawie. 
Bo przecież regularnie się nie zmie-

nia. Wielu mówi, że z roku na rok 
jest coraz gorzej. Znaczy, że trzeba 
by coś z tym zrobić. Bo jeśli chcemy 
osiągnąć zwycięstwo, muszę się do 
niego przygotować. 
   Żeby chciały chcieć...
  Jest taka teoria, potocznie nazywana 
poziomami neurologicznymi Diltsa, 
Mówi o różnych sposobach wspiera-
nia rozwoju innych, w zależności od 
poziomu uwarunkowań, w jakich to
wsparcie ma się dokonywać. Każde-
mu poziomowi przypisany jest okreś-
lony rodzaj wsparcia. Jednym z tych 
poziomów jest tożsamość. Określa 
nasze poczucie sensu bycia tym, kim 
jesteśmy i działania, po to, po co dzia-
łamy. To ciekawy poziom, zwłaszcza 
jeśli rozpatrywać go z perspektywy 
naszych uczniów. Kim jestem? Co to 
znaczy być uczniem? Po co chodzę do 
szkoły? 
  Potoczna obserwacja naszych ucz-
niów podpowiada, że znaczna część 
z nich nie ma motywacji do uczenia się. 
W ostatnim roku furorę w polskich
szkołach robiły szkolenia typu: „Jak 
zmotywować uczniów do nauki” czy 
„Skuteczna organizacja procesu ucze-
nia się”. Znaczna część uczestników 
tych szkoleń domagała się gotowych i 
zawsze skutecznych rozwiązań, które 
pozwoliłyby im zastosować je w przy-
padku każdego ucznia, któremu się 
nie chce. Wielu  z nich zwykle była 
zdziwiona, kiedy na początku zajęć 
pojawiało się pytanie o to, dlaczego 
ich zdaniem uczeń miałby chcieć się 
uczyć? 
 Ostatnio w mediach pojawiły się re-
welacyjne wyniki badań, które mó-
wią o tym, że uczniowie – wbrew 
powszechnej opinii wielu dorosłych 
– tak naprawdę chcą się uczyć, a jedy-
nie nie chcą chodzić do szkoły. „To 
nienormalne!!!” – stwierdzi niejeden. 
Przecież dzieci uczą się właśnie 
w szkole! No niezupełnie. Dziś do-
stęp do wiedzy jest tak powszechny, 
że formalna instytucja, która jej miała-
by dostarczać, nie jest tak do końca 
potrzebna. Rzecz jasna uczenie się w
grupie, w dobrym środowisku, z wspar-
ciem atrakcyjnego mentora – przynosi 
zawsze lepsze i bardziej atrakcyjne 
wyniki. Tyle czy szkoła dziś takie wa-
runki zapewnia?
  Skupmy się na tym jednym pozio-
mie, o którym wspomniałem na wstę-
pie. Na tożsamości. Rola przypisana 
do tego poziomu przez Diltsa to spon-
sor. Sponsor to osoba, która dostrzega 
i pomaga podopiecznemu korzystać 

z posiadanych przez niego zasobów. 
Kiedy ludzie widzą, że są dostrzegani, 
czują się bezpiecznie i mają wrażenie, 
że są ważni oraz potrzebni. Chętnie się 
angażują. Dzielą się tym, co posiadają. 
Mają potrzebę bycia lojalnym wobec 
osób, z którymi wchodzą w relacje. 
  Problem pojawia się, kiedy człowiek 
funkcjonuje w przekonaniu, że niko-
go nie obchodzi albo, że jest jedynie 
obiektem roszczeń pozbawionych po-
twierdzenia dostrzeżenia faktu, że te 
roszczenia są przez nich zaspokajane. 
Kiedy ktoś od nas wymaga, grozi nam 
nawet, jeśli czegoś, nie zrobimy tak, 
jak on chce – a potem, kiedy już to zro-
bimy, w ogóle nie zwraca na to uwa-
gi. W takiej sytuacji w naszej głowie 
pojawiają się komunikaty typu: „Nie 
docenia się mojego zaangażowania”, 
„Nie mam nic do zaoferowania”, „Nie 
jestem tu potrzebny ”. Bywa, że wąt-
pliwości te wzmacniane są przez ko-
munikaty typu: „Nigdy nie będziesz 
wystarczająco dobry”, „Jesteś gorszy 
niż pozostali”, „Spowalniasz nas i po-
wstrzymujesz”, „Jesteś problemem”. 
W efekcie pojawia się w głowach na-
szych uczniów typowe dla młodych 
ludzi (czy tylko?) poczucie bezsenso-
wności. „To wszystko jest bez sensu!” 
– znacie to? Człowiek w takiej sytu-
acji czuje się zalękniony, pozbawiony 
nadziei na sukces, czuje się odrzucony 
i ma poczucie osobistej winy za to, 
że nie jest taki, jakiego inni od niego 
oczekują. Najprostszą formą obrony w 
takiej sytuacji jest ucieczka albo atak. 
Na pewno nie zaangażowanie i wyka-
zanie się większą pracą.
 Sponsorowanie, zdaniem Diltsa, pole-
ga na poszukiwaniu oraz objęciu pie-
czą potencjału innych. Tego co mają
i na czym można budować. Dobry 
sponsor ma za zadanie budowanie 
odpowiedniego kontekstu, w którym 
jego podopieczny będzie się mógł roz-
wijać, także na poziomie swojej samo-
oceny, ale przede wszystkim poprzez 
możliwość potwierdzania sensu pracy 
nad własnym rozwojem. Być może
słowo sponsor nie kojarzy nam się 
najlepiej. Ale myślę, że gdybym cho-
dził dzisiaj do szkoły, chciałbym mieć 
takie wrażenie, że komuś na mnie za-
leży. Nie dlatego, że to jego praca, ale 
dlatego, że jestem. 
  Jednym z najbardziej popularnych 
pojęć używanych przez gimnazjali-
stów jest wyrażenie „bez sensu”. Z po-

dobnym zadowoleniem tą samą frazą 
posługują się rozmaici ludzie, którzy 
uważają, że z różnych powodów im 
w życiu nie wyszło. Przyczynami ta-
kiego podejścia do własnego życia jest 
na ogół roszczeniowe i pozbawione 
głębszej refleksji myślenie w katego-
riach „należy mi się”, „Wszyscy to 
mają więc ja też powinienem mieć”. 
W jednym i drugim przypadku mamy 
do czynienia z myśleniem życzenio-
wym pozbawionym świadomości 
związku efektów z uprzednio założo-
nymi celami. Więcej, z brakiem roz-
różnienia tego co jest celem, od tego 
co jest marzeniem, roszczeniem czy 
inną niczym nieuzasadnianą nadzieją, 
że to o czym myślimy należy nam się 
w sposób bezwarunkowy.
 W drugiej połowie XX wieku wielu 
amerykańskich psychologów społecz-
nych przeprowadzało rozmaite bada-
nia dotyczące postaw ludzkich, wpły-
wu na ich kształtowanie oraz konsek-
wencji ich posiadania w określonym 
kształcie. Okazuje się, że to, w jaki spo-
sób myślimy, w znacznym stopniu 
decyduje o tym, co się z nami dzieje, 
jak się kształtuje całe nasze życie.
  Jednym z bardziej spektakularnych 
badań tego typu był eksperyment prze-
prowadzony w latach 1979-1989 na 
Uniwersytecie Harwarda. Zaproszono 
do niego kilkudziesięciu studentów 
jednej z amerykańskich uczelni, któ-
rych podzielono na trzy grupy. Pierw-
szą grupę poinformowano o tym, że 
biorą udział w opisywanym badaniu, 
zebrano ich dane osobowe i puszczono 
do domu. Z przedstawicielami dru-
giej grupy badający przeprowadzali 
rozmowę na temat ich planowanej 
przyszłości dotyczącej ich celów ży-
ciowych, ambicji zawodowych, po-
tencjalnego miejsca zamieszkania itd. 
W trakcie rozmowy badający spisy-
wał wypowiedzi respondentów. Trze-
cia grupa otrzymała zadanie bardzo
szczegółowe opisania swojej przy-
szłości w perspektywie kolejnych 
dwudziestu lat. Istotne było, by przy-
gotowany opis był możliwie jak naj-
bardziej szczegółowy. Po dwudziestu 
latach, nie bez trudu, odnaleziono u-
czestników opisywanego eksperymen-
tu i przeprowadzono rozmowy na te-
mat ich aktualnej sytuacji życiowej. 
I co się okazało? Osoby z pierwszej 
grupy zapytane o to, czy tak sobie 
wyobrażały swoje życie dwadzieścia 

lat temu, w 90% odpowiedziało, że 
nie. W zdecydowanej większości mieli 
zupełnie inne plany życiowe, zdecydo-
wanie większe ambicje i na ogół nic 
im z tego nie wyszło. Z całej grupy tyl-
ko pojedyncze osoby były całkowicie 
usatysfakcjonowane z sytuacji, w ja-
kiej się aktualnie znajdowały. W dru-
giej grupie zadowolonych było dużo 
więcej, choć i w tym przypadku aż 
90% osób stwierdziło, że ich cele 
sprzed dwudziestu lat mocno omsk-
nęły się w porównaniu z tym, co się 
z nimi aktualnie dzieje. W trzeciej gru-
pie proporcje dokładnie się odwróci-
ły. Tu większość osób była wyraźnie 
usatysfakcjonowana swoją pozycją 
życiową, mieli poczucie spełnienia, 
a nawet uznająca się za ewidentnych 
ludzi sukcesu.
 Przed wiekami Seneka Młodszy po-
wiedział: „Jeśli nie wiesz, do którego 
portu płyniesz, będziesz miał wiatry 
zawsze w przeciwną stronę”. Jeśli nie 
planujesz swoich działań, musisz się 
liczyć z niezaplanowanymi efektami. 
Przypadkowością zdarzeń. Utrudnie-
niami, do których pokonania nie jesteś
przygotowany. Jeżeli natomiast pla-
nujesz swoje życie, z reguły osiągasz 
to co zamierzyłeś. A jeśli nie osiągasz, 
to możesz sprawdzić dlaczego tak się 
stało i albo zmienić sposób działania, 
albo... zmienić cel, ponieważ ten, do 
którego dążysz być może nie jest dla 
ciebie do uzyskania.
  I po co ten cały tekst? Przed nami 
kolejny rok szkolny. Kolejne spotka-
nie z naszymi uczniami. Jak często 
zastanawiamy się, jacy będą za 30 lat? 
Jak często zastanawiamy się, kogo,
z wyposażeniem jakich kompetencji, 
postaw chcemy wypuścić spod na-
szych skrzydeł? Na pewno planujemy 
cele, które zamierzamy osiągnąć pod-
czas kolejnych zajęć, ale czy zastana-
wiamy się w jakim celu przez kolejne
trzy lata pracujemy z kolejną grupą 
nowych uczniów? I co sobie o nich 
myślimy? I na ile to, co sobie myślimy 
nam się sprawdza? Co myślimy o so-
bie samych i o naszej pracy? I jak się 
to ma do tego, jak nas oceniają inni? 
Warto zadać sobie te pytania i udzielić 
sobie na nie odpowiedzi. Jesteś tym, 
kim myślisz że jesteś. Otrzymujesz od 
świata to, o czym myślisz, że świat ci 
da. Pytanie, dlaczego tak często płacą 
za to nasi uczniowie?

„To nie chęć zwycięstwa ma znaczenie – każdy ją posiada. 
Znaczenie ma chęć przygotowania się do zwycięstwa.”

Paul „Bear” Bryant
„Stan Twojego życia jest niczym innym, jak odbiciem stanu Twojego 

umysłu.” 
W. Dyer
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Na kolejnym progu

                            nr 211 - WRZESIEŃ 2014    19


