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Niniejszy zeszyt jest jedenastym z serii Educational Practices. 
Dotyczy umiejętności społeczno-emocjonalnych niezbęd-
nych dla osiągnięcia sukcesu przez uczniów w szkole 
i w życiu. W każdej klasie na świecie – czy takiej bez ścian 
czy bogato wyposażonej – nauczyciele muszą współistnieć 
z uczniami, a uczniowie ze sobą nawzajem, by wspólnie się 
uczyć. Umiejętności społeczno-emocjonalne, zwane też inte-
ligencją emocjonalną, to umiejętności, które pozwalają 
uczniom współpracować z innymi, skutecznie się uczyć oraz 
spełniać istotne role w rodzinie, społeczeństwie i miejscu 
pracy.

Badania wykazują, że można nauczyć umiejętności spo-
łeczno-emocjonalnych, i że wywierają one pozytywny wpływ 
na proces uczenia się. Kiedy rozwój poznawczy i społeczno-
emocjonalny stają się wspólnie częścią procesu kształcenia, 
istnieje większe prawdopodobieństwo, że uczniowie lepiej 
zapamiętają i wykorzystają poznany materiał, pojawi się 
u nich poczucie odpowiedzialności, troski i zainteresowania 
dobrem innych i własnym. Taki system kształcenia odwołuje 
się zarówno do rozumu, jak i serca, a jego efektem są lepiej 
prowadzone lekcje i bardziej zmotywowani uczniowie. 
Zatem skoordynowany rozwój poznawczy i społeczno-emo-
cjonalny powinien być ważnym elementem kształcenia we 
wszystkich szkołach na świecie.

Autorem broszury jest Maurice J. Elias, profesor psycho-
logii na Uniwersytecie Rutgers i wiceprzewodniczący zespołu 
liderów organizacji Collaborative for Academic, Social, and 
Emotional Learning (www.casel.org). Wspólnie z kolegami 
z CASEL (J.E. Zins, R.P. Weissberg, K.S. Frey, M.T. Greenberg, 
N.M. Haynes, R. Kessler, M.E. Schwab-Stone, T.P. Shriver) prof. 
M.J.Elias jest współautorem książki Promoting social and 
emotional learning: Guidelines for educators (opublikowanej 
przez Association for Supervision and Curriculum Develop-
ment w 1997 roku w Alexandrii, która dotarła już do ponad 
100.000 liderów w dziedzinie edukacji na całym świecie.  
M. J. Elias jest autorem szeregu książek, rozdziałów książek 
i licznych artykułów. Publikuje swoje artykuły również w pra-
sie i czasopismach. Jest autorem uhonorowanych nagrodą 
felietonów dla rodziców. Jego książki zostały przetłumaczone 
na wiele języków, prowadził wykłady w Azji, Europie, na Bli-
skim Wschodzi i w Ameryce Północnej.

Na podstawie fragmentu Słowa wstępnego redaktora naczelnego 
serii Herberta J. Walberga.
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Wstęp 

W każdym społeczeństwie dzieci przejmą od dorosłych role społeczne, które doroś li 
teraz pełnią. Zadaniem systemów edukacyjnych jest przygotowanie uczniów do 
wypełniania przyszłych obowiązków. W związku z tym na całym świecie prowadzi 
się prace nad udoskonalaniem systemu szkolnictwa. Jedni proponują wzmocnienie 
funkcji przekazywania wiedzy, inni chcą koncentrować się na kształceniu krytycz-
nego myślenia. Niektórzy sugerują działania na rzecz rozwoju postaw obywatel-
skich i kształtowania charakterów, jeszcze inni stawiają sobie za cel ochronę dzieci 
przed zagrożeniami związanymi z narkotykami, przemocą i alkoholem. Są też tacy, 
którzy chcieliby, żeby większą rolę odgrywali rodzice i tacy, którzy uważają, że cała 
społeczność powinna angażować się w działania szkoły.

Istnieją jednak obszary, co do których panuje coraz większa zgodność poglą-
dów. Jak wykazują liczne sondaże przeprowadzane wśród rodziców i liderów spo-
łecznych, mamy jasność co do pożądanego zakresu wiedzy i umiejętności dzieci, a to 
z kolei determinuje, czego ma uczyć szkoła. Dlatego chcemy, aby młodzi ludzie:

mieli dobrze opanowaną sprawność czytania i pisania i potrafili w pełni wyko-  ●

rzystać potencjał języka mówionego i pisanego,

rozumieli matematykę i inne nauki ścisłe na poziomie, który da im przygoto-  ●

wanie do życia w przyszłości i jednocześnie pomoże w kształtowaniu myśle-
nia w sposób krytyczny, rozważny i kreatywny,

potrafili rozwiązywać problemy,  ●

byli odpowiedzialni za siebie i swoje zdrowie,  ●

nawiązywali skuteczne relacje społeczne, nauczyli się, jak pracować w grupie   ●

i jak odnosić się do przedstawicieli innych kultur i środowisk,

byli ludźmi życzliwymi, którzy wykazują zainteresowanie i szacunek dla   ●

innych,

rozumieli reguły życia społecznego i byli przygotowani do przyjęcia na siebie   ●

ról niezbędnych dla dalszego rozwoju,

kształtowali swoje charaktery i podejmowali moralnie słuszne decyzje.  ●

Powyższe punkty to komponenty tego, co niektórzy nazywają holistyczną edu-
kacją dziecka. Nie jest to nowa koncepcja. Jej źródła można odnaleźć w piśmiennic-
twie i naukach kultur starożytnych. Mimo to, osiągnięcie równowagi, która skłania 
wszystkie dzieci do nauki, pracy i pelnej realizacji ich potencjalnych możliwości jest 
trudnym zadaniem w świecie, który staje się coraz bardziej złożony, a którego spo-
łeczności są coraz bardziej podzielone. Sześć ostatnich punktów z powyższej listy 
odnosi się do komponentów uczenia się związanych z kształtowaniem charakteru, 
cech społecznych, obywatelskich i inteligencji emocjonalnej. Wszystkie razem 
można określić jednym terminem – inteligencja społeczno-emocjonalna. Właśnie 
ten aspekt edukacji, dodany do kształcenia poznawczego, pozwoli nauczycielom 
na wprowadzenie równowagi niezbędnej w rozwoju dziecka.
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Mimo różnicy zdań co do znaczenia poszczególnych komponentów możemy 
stwierdzić, że wychowawcy, rodzice, przedstawiciele biznesu i ludzie odpowie-
dzialni za politykę społeczną wykazują tę samą troskę. Szkoły muszą coraz lepiej 
kierować procesem rozwoju dzieci, by w przyszłości stały się one ludźmi wykształ-
conymi, odpowiedzialnymi, niestosującymi przemocy, niezażywającymi narkoty-
ków, serdecznymi, życzliwymi wobec innych. 

Wyzwania związane z takim wychowaniem są nieobce rodzicom, decyden-
tom, pracownikom administracji i nauczycielom. Doświadczenie i badania poka-
zują, że każdy z tych komponentów można kształtować przez przemyślany, zrów-
noważony i systematyczny rozwój społecznych i emocjonalnych umiejętności 
dzieci. Szkoły na całym świecie muszą wyposażyć dzieci w praktyczne i intelektu-
alne narzędzia, z których będą one mogły korzystać w klasie szkolnej, w domu 
i społeczeństwie. Uczenie się o sprawach społeczno-emocjonalnych pozwala na 
poznanie takich narzędzi. Właściwa forma nauczania i organizacji życia klasowego 
i szkolnego ma pomóc dziecku w nabyciu umiejętności niezbędnych w życiu, 
takich jak uczenie się, budowanie relacji z innymi, skuteczna komunikacja, wrażli-
wość na potrzeby innych i dobre stosunki z ludźmi. W szkołach, w których z powo-
dzeniem są realizowane wysokiej jakości programy rozwoju społeczno-emocjonal-
nego, uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce, zmniejsza się liczba problemów 
z zachowaniem, poprawie ulegają też ogólne relacje dziecka ze środowiskiem.

Inteligencję społeczno-emocjonalną określa się czasem mianem „brakującego 
ogniwa”, ponieważ stanowi element edukacji, który łączy zdobywanie wiedzy 
z umiejętnościami niezbędnymi w osiągnięciu sukcesu w szkole, domu, społeczeń-
stwie, miejscu pracy i w życiu. Jak pokazują niedawne wydarzenia na świecie, 
zagrożenia pojawiają się zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnie, gdy dora-
stając dzieci zdobywają jedynie wiedzę bez umiejętności społeczno-emocjonal-
nych i moralnej busoli. Zatem połączenie elementów kształcenia poznawczego 
z rozwojem inteligencji społeczno-emocjonalnej to standard skutecznej edukacji 
na świecie dziś i w najbliższej przyszłości.

1. proces uczenia się wymaga życzliwości

podstawą skutecznego oraz trwałego rozwoju poznawczego i społeczno-
emocjonalnego są serdeczne relacje w życzliwym, ale wymagającym oto-
czeniu klasowym i szkolnym.

Wyniki badań 

Trwały rozwój społeczno-emocjonalny, niezłomność charakteru i sukces w nauce 
zapewniają klasy i szkoły, które nie budzą strachu, stawiają wyzwania, ale nie znie-
chęcają do nauki. W takich właśnie miejscach młodzi ludzie czują się otoczeni tro-
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ską, potrzebni, docenieni, postrzegani nie tylko jako uczniowie, ale także jako przy-
szli obywatele.

Zastosowanie 

Zwracajmy się po imieniu do wszystkich uczniów w szkole lub w klasie.  ●

Zaczynajmy i/lub kończmy zajęcia, dając uczniom czas na chwilę refleksji   ●

nad tym, czego ostatnio się nauczyli i czego chcieliby się nauczyć w przy-
szłości.

Opracujmy zasady współżycia w klasie promujące zachowania pozytywne,   ●

takie jak współpraca, opiekuńczość, pomoc, zachęcanie i wzajemne wspiera-
nie. Dopilnujmy, by reguły i procedury związane z dyscypliną były jasne, kon-
kretne, sprawiedliwe i konsekwentne.

Okażmy zainteresowanie pozaszkolnym życiem uczniów.  ●

Spytajmy uczniów, jakie ich zdaniem warunki najbardziej, a jakie najmniej   ●

sprzyjają uczeniu się i wykorzystajmy te informacje w procesie nauczania.

2. Uczmy praktycznych umiejętności życiowych 

Na każdym etapie kształcenia należy uczyć umiejętności praktycznych, któ-
re sprzyjają rozwojowi poznawczemu i społeczno-emocjonalnemu. 

Wyniki badań 

Organizacja CASEL (The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learn-
ing)11 wyodrębniła zestaw umiejętności społeczno-emocjonalnych, które leżą u pod-
staw skutecznego wykonywania szeregu ról społecznych i zadań w życiu. W tym 
celu organizacja skorzystała z wyników licznych badań z zakresu różnych dziedzin, 
w tym funkcjonowania mózgu oraz metod uczenia się i nauczania. Umiejętności te 
wymienione poniżej nadają kierunek działaniom młodych ludzi we wszystkich 
aspektach ich życia, w szkole i poza nią. 

11 CASEL jest organizacją non-profit zajmującą się badaniami nad edukacją wpisującą się w nurt 
kształcenia społeczno-emocjonalnego (SEL – Social Emotional Learning). Została założona w 1994 r. 
przez Daniela Golemana, autora Inteligencji emocjonalnej i Eileena Rockefellera Growalda, pedago-
ga i filantropa. Działania CASEL to badania nad wpływem kształcenia społeczno-emocjonalnego na 
naukę ucznia, badania w szkołach w celu udoskonalenia sposobu realizacji programu SEL, tworze-
nie narzędzi potrzebnych w edukacji społeczno-emocjonalnej, organizowanie szkoleń mających na 
celu pomoc szkołom w stosowaniu metod SEL, rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych 
edukatorów, wdrażanie polityki SEL i jej norm.
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Podstawowe umiejętności z zakresu rozwoju poznawczego i społeczno-emocjo-
nalnego (według CASEL):

Poznaj siebie i innych:

Zdefiniuj uczucia – rozpoznaj i nazwij swoje uczucia.  ●

Bądź odpowiedzialny – zaakceptuj konieczność przejawiania etycznych, bez-  ●

piecznych i zgodnych z prawem zachowań.

Rozpoznaj swoje mocne strony – zidentyfikuj i rozwijaj pozytywne cechy cha-  ●

rakteru.

Podejmuj odpowiedzialne decyzje: 

Zarządzaj emocjami – panuj nad emocjami, aby pomagały, a nie przeszkadzały   ●

w radzeniu sobie w różnych sytuacjach.

Staraj się zrozumieć sytuacje – precyzyjnie oceniaj okoliczności każdej sytu-  ●

acji.

Ustalaj cele i plany – określaj i osiągaj konkretne krótko- i długoterminowe   ●

cele.

Podchodź w sposób twórczy do rozwiązywania problemów – kreatywnie   ●

i systematycznie poszukuj alternatywnych rozwiązań, które doprowadzą do 
działań odpowiedzialnych, nastawionych na realizację celu, bierz pod uwagę 
konieczność pokonania przeszkód na drodze do realizacji planu.

Dbaj o innych: 

Wykazuj empatię – wczuwając się i starając zrozumieć myśli i uczucia innych.  ●

Szanuj innych – w przekonaniu, że inni zasługują na sympatię i wyrozumia-  ●

łość, bo wszyscy należymy do wspólnoty ludzkiej. 

Doceniaj różnorodność – rozumiejąc, że różnice indywidualne i grupowe uzu-  ●

pełniają się nawzajem i wzbogacają świat wokół nas.

Wiedz, jak trzeba postępować: 

Porozumiewaj się skutecznie – korzystaj z werbalnych i pozawerbalnych środ-  ●

ków wyrazu i promuj efektywną komunikację.

Buduj relacje z innymi – nawiązuj i podtrzymuj dające zadowolenie kontakty   ●

z poszczególnymi osobami i grupami.

Negocjuj uczciwie – doprowadzając do wzajemnie satysfakcjonującego roz-  ●

wiązywania konfliktów z uwzględnieniem potrzeb wszystkich zainteresowa-
nych.

Odrzucaj prowokacje – podejmując i dotrzymując obietnicę nieangażowania   ●

się w niepotrzebne, niebezpieczne i nieetyczne zachowania.

Zabiegaj o pomoc – zwracając się w razie potrzeby o wsparcie w realizacji   ●

potrzeb i celów.
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Postępuj etycznie – w podejmowaniu decyzji i działań kieruj się normami   ●

zawodowych kodeksów postępowania bądź zachowań opartych na zasadach 
wiary i/lub moralności.

Zastosowanie 

Rozważmy wprowadzenie programu doskonalenia umiejętności społeczno-  ●

emocjonalnych, który sprawdził się w środowisku podobnym do naszego. 
Lista takich programów wraz z linkami do list w internecie znajduje się na 
stronie www.casel.org, www.nasponline.org.

Skorzystajmy z listy umiejętności przygotowanej przez organizację CASEL, aby   ●

pomóc uczniom w przygotowaniu się do zadań szkolnych, projektów, prac 
domowych i testów.

Spytajmy się uczniów, w jakich sytuacjach są im potrzebne poszczególne umiejęt-  ●

ności. Pomóżmy im je opanować i korzystać z nich w nadarzających się okazjach.

Co tydzień włączajmy jedną ze sprawności z listy CASEL do rutynowych zajęć   ●

lekcyjnych. Róbmy to przez cały rok, analizujmy i pogłębiajmy działania przy 
okazji powtarzania poszczególnych sprawności.

3.  połączmy rozwój inteligencji społeczno- 
-emocjonalnej z innymi zadaniami szkoły 

spójna i dostosowana do wieku uczniów polityka realizacji dodatkowych 
zadań szkoły sprzyja stosowaniu umiejętności społeczno-emocjonalnych 
w codziennym życiu. 

Wyniki badań 

Oprócz zdobywania w szkole podstawowej i średniej umiejętności życiowych, dzieci 
korzystają również ze skoordynowanych i dostosowanych do wieku programów pre-
wencji dotyczących takich problemów, jak palenie papierosów, alkohol, narkotyki, 
niechciane ciąże oraz przemoc i zastraszanie. Wybór programów prewencyjnych 
zależy od uwarunkowań kulturowych. Korzystny wpływ mają także pogadanki na 
temat zdrowego stylu życia. Nawyki jedzeniowe, zasady dotyczące snu, środowisko 
nauki i pracy to obszary istotne z punktu widzenia rozwoju umiejętności poznaw-
czych i społeczno-emocjonalnych. Co więcej, wszyscy uczniowie powinni poznać 
również dostosowane do ich wieku sposoby rozwiązywania konfliktów. I wreszcie, 
szkoły powinny być wyczulone na trudności, jakie napotykają w życiu uczniowie, 
starając się zapewnić im wsparcie i wytworzyć strategie radzenia sobie w stresują-
cych sytuacjach. Na ogół taka pomoc pojawia się dopiero wtedy, kiedy uczniowie 
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już mają jakieś problemy. Niestety pojawia się za późno, bo uczniowie już nie przy-
kładają się do nauki. I nawet jeśli nie przeszkadzają w lekcji, to i tak nie korzystają 
z tego, co nauczyciel stara się przekazać. Wsparcie społeczno-emocjonalne ofero-
wane dzieciom w trudnych chwilach to jednocześnie rozsądna strategia prewen-
cyjna, która wpływa na lepsze wyniki uczenia się. Dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi powinny także być nauczane, jak rozwijać umiejętności społeczno-
emocjonalne. Ponadto powinny one uczestniczyć w stosownych zajęciach.

Zastosowanie 

Zaplanujmy w rocznym programie nauczania lekcje o problematyce zdrowot-  ●

nej i sposobach zapobiegania niewłaściwego zachowania.

Przygotujmy program kształcenia i doradztwa mający na celu wyrobienie   ●

odpowiednich zachowań społeczno-emocjonalnych wśród dzieci, które znajdą 
się bądź już są w trudnej sytuacji.

Pozwólmy nauczycielom przeznaczyć czas na koordynację wysiłków w zak resie   ●

kształcenia poznawczego i społeczno-emocjonalnego.

4.  Wyznaczajmy cele, by ukierunkować proces 
nauczania 

Wyznaczanie celów i rozwiązywanie problemów nadaje kierunek i tempo 
procesowi uczenia się. 

Wyniki badań 

Dzieci muszą uczyć się wielu rzeczy. Jeśli jednak nie mają poczucia, że istnieje 
między nimi związek, to wówczas nie mają szans na ich zapamiętanie ani wykorzy-
stanie w życiu pozaszkolnym. Kiedy nauka jest przedstawiana jako zestaw zrozu-
miałych celów (w definiowaniu których, wraz z wiekiem, dzieci będą miały coraz 
więcej do powiedzenia), uczniowie stają się bardziej zaangażowani i skoncentro-
wani a mniej skłonni do przejawiania niewłaściwych zachowań. W procesie ucze-
nia się szczególnie cenne są doświadczenia koordynujące i integrujące różne 
aspekty nauczania międzyprzedmiotowego, a także te, które łączą się z aktualnym 
i przyszłym życiem uczniów poza szkołą.

Uczniowie odnoszą również korzyści z poznawania strategii rozwiązywania 
problemów, które mogą zastosować w nowych sytuacjach. Szczególnie wzbogaca-
jąca jest analiza sposobów, jakimi rozwiązują problemy i podejmują decyzje boha-
terowie wybranych utworów literackich. To samo dotyczy także nauki historii i wie-
dzy o świecie, które pozwalają poznać różne stanowiska prezentowane przez 
osoby indywidualne i grupy oraz sposoby, jakimi rozwiązywali (lub mogli rozwią-
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zać) problemy. Podobne podejście można zastosować w matematyce i naukach 
ścisłych, by pomóc uczniom w rozwiązywaniu zadań. Jeśli nauczyciel tak będzie 
postępował, to uczniowie, stykając się z nowymi książkami, będąc w nieznanych 
im sytuacjach społecznych i poznając nowe procesy zachowań grupowych, 
zauważą, że mają do dyspozycji strategie, które pomogą im w procesie uczenia się, 
wpłyną na poprawę wyników i pozwolą na osiąganie postępów.

Zastosowanie 

Spytajmy uczniów, co ich uspokaja, kiedy są bardzo zdenerwowani. Poradźmy   ●

im, żeby zastosowali tę samą strategię, kiedy znajdą się w przygnębiającej lub 
trudnej sytuacji albo nauczmy ich strategii wyciszania się.

Pozwólmy uczniom wyznaczać cele, które pozwolą im osiągać lepsze wyniki   ●

w nauce i uczestniczyć w życiu klasy.

Nauczmy uczniów strategii rozwiązywania problemów pojawiających się   ●

w literaturze, historii lub bieżących wydarzeniach z wykorzystaniem opisa-
nego poniżej schematu.

  Poniższy przykład dotyczy historii, ale z łatwością można go dostosować do 
omawiania wydarzeń bieżących.

Ważne wydarzenia w historii 
O jakim wydarzeniu myślisz? Kiedy i gdzie do niego doszło? Przedstaw to   �

wydarzenie jako problem, wybór lub decyzję.

Jacy ludzie lub grupy były zaangażowane w ten problem? Jakie były ich   �

odczucia? Jakie było ich stanowisko w sprawie tego problemu?

Czego oczekiwali ci ludzie lub te grupy? Spróbuj sformułować ich cele.  �

Dla każdej z osób lub grup podaj różne możliwości lub sposoby rozwiąza-  �

nia problemu, które ich zdaniem mogłyby pomóc w osiągnięciu celu.

Przedstaw rozwój wydarzeń dla każdej z możliwości lub sposobu rozwią-  �

zania. Wyobraź sobie krótko- i długoterminowe konsekwencje.

Jakie były ostateczne decyzje? Jak zostały podjęte? Przez kogo? Dlaczego?   �

Zgadzasz się z nimi czy nie? Dlaczego?

Jakie było rozwiązanie? Jaki był plan? Jakie przeszkody napotkano? Czy   �

problem był rozwiązany dobrze? Dlaczego?

Przemyśl to. Co Ty byś zrobił? Dlaczego?  �

Kolejny przykład można wykorzystać podczas nauki czytania w szkole 
podstawowej. Można go połączyć z pewnymi elementami schematu analizy 
historii dla uczniów klas starszych.

Będę pisać o następującej postaci ...................................................................................  �

Problem tej postaci polega na ...........................................................................................  �
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W jaki sposób powstał ten problem?  �

Co dana postać odczuwa?  �

Czego pragnie dana postać?  �

W jaki sposób dana postać może do tego doprowadzić?  �

Jakie pytania chciał(a)byś zadać wybranej postaci, innej postaci lub autorowi?  �

5. stosujmy zróżnicowane procedury nauczania 

W nauczaniu nakierowanym na rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny 
należy wykorzystywać różne możliwości i podejścia, by uwzględnić różne 
style i preferencje uczniów.

Wyniki badań 

Rozwój poznawczy oraz społeczno-emocjonalny przebiega u uczniów w sposób 
zróżnicowany. Można zatem założyć, że doświadczenia szkolne związane z naucza-
niem odwołującym się do różnych zmysłów i zainteresowań obejmie wszystkich 
uczniów, pozwoli im rozwijać ich sprawności i da poczucie, że klasa szkolna jest 
miejscem dopasowanym do ich preferowanego stylu uczenia się. Modelarstwo, 
odgrywanie ról, sztuka, taniec, teatr, prace ręczne, media cyfrowe, technologia kom-
puterowa i internet mogą należeć do takich zainteresowań. Dla właściwego procesu 
nauczania ważna jest także regularna i konstruktywna informacja zwrotna, roz-
mowy z zadawaniem pytań otwartych i częste przypominanie o wykorzystywaniu 
umiejętności społeczno-emocjonalnych we wszystkich aspektach życia szkolnego.

Zastosowanie 

Używajmy różnych strategii nauczania, zadawajmy pytania otwarte, podsu-  ●

wajmy uczniom odpowiedzi do wyboru, sprawdzajmy poziom zrozumienia 
nauczanych treści, prosząc uczniów o powtórzenia na forum klasy lub 
w parach, wykorzystujmy technikę odgrywania ról i wykład.

Zmieniajmy formy pracy na lekcji tak, by uczniowie pracowali czasem wspól-  ●

nie, innym razem w małych grupach lub w parach, samodzielnie, przy kompu-
terze lub w internecie, z mediami cyfrowymi.

Stwarzajmy możliwości pracy w grupach zróżnicowanych pod względem   ●

wieku.

Stwórzmy koła zainteresowań zapewniające uczniom nabywanie różnych   ●

doświadczeń. Koła mogą być związane z teorią inteligencji wielorakich 
Howarda Gardnera – niektóre mogą zapewniać doświadczenia praktyczne, 
inne kształtować sprawność pisania, inne mogą być związane z muzyką 
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i sztuką, a jeszcze inne będą dawały możliwość wykorzystania umiejętności 
dramatycznych lub wyobraźni ucznia.

Pozwólmy uczniom przygotować wystawy, w których będą mogli pochwalić   ●

się tym, czego się nauczyli przed innymi kolegami, rodzicami i członkami spo-
łeczności lokalnej.

Zapraszajmy ekspertów i przedstawicieli społeczności lokalnej, by dzielili się   ●

z uczniami swoją wiedzą, umiejętnościami, tradycjami i opowieściami.

6.  propagujmy działania na rzecz społeczności 
lokalnej w celu formowania empatii 

praca na rzecz społeczności lokalnej odgrywa decydującą rolę w rozwijaniu umie-
jętności społeczno-emocjonalnych, a zwłaszcza w formowaniu się empatii.

Wyniki badań 

Odpowiednio prowadzone prace społeczne, które zaczyna się we wczesnym wieku 
szkolnym i kontynuuje przez następne lata, są okazją do nauczenia dzieci umiejętno-
ści życiowych, integrowania tych umiejętności z innymi i sprawdzenia ich w działaniu. 
Umożliwiają też dzieciom zastanowienie się nad nimi i ich późniejsze stosowanie. 
Wpływa to pozytywnie na proces uczenia się, a także pomaga stworzyć klimat, w któ-
rym inne osoby będą bardziej skłonne do angażowania się w prace na rzecz społecz-
ności lokalnej. Takie prace stanowią doskonałą okazję do poznawania ludzi, idei 
i sytuacji, spojrzenia na nie z szerszej perspektywy, budowania zrozumienia i zacieś-
niania więzi z otoczeniem. Dla wielu młodych ludzi jest to sposobność wykształcania 
w sobie uniwersalnej potrzeby bycia uczynnym i ofiarnym członkiem grupy, do któ-
rej przynależą. W ten sposób można przygotować dzieci do potencjalnych ról, jakie 
będą pełnić w przyszłości w społeczeństwie, w pracy i w rodzinie. Ponadto prace te 
pozwolą uczniom poczuć się częścią większej społeczności wraz z jej ideałami 
i poglądami, co jest niezbędne do przeżycia życia w sposób satysfakcjonujący.

Zastosowanie 

Stwarzajmy uczniom także możliwości uczestnictwa w życiu społecznym klasy,   ●

tak by od najmłodszych lat czuli, że mają wpływ na to, co dzieje się w ich oto-
czeniu. Przykłady takich działań to ustawianie krzeseł, sprzątanie klasy, poma-
ganie nauczycielowi i innym uczniom.

Stwarzajmy warunki, w których uczniowie będą przydatni dla społeczności.   ●

Na przykład zachęćmy ich do dbania o otoczenie szkoły, pomaganie starszym, 
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a także opiekowanie się poszkodowanymi i chorymi. Uczestnictwo w takich 
działaniach musi być jednak poprzedzone odpowiednim przygotowaniem, by 
uczniowie wiedzieli, w jakich sytuacjach będą uczestniczyć. Na przykład 
powinni wiedzieć, jakie choroby dotykają ludzi starszych i jakie trudności 
muszą oni pokonać. Po przygotowaniu uczniów do pracy, podejmują oni dzia-
łania stosowne do ich wieku i zgodne z zasadami bezpieczeństwa. Po fazie 
działania następuje faza refleksji, podczas której uczniowie mają możliwość 
podzielenia się ustnie lub w formie pisemnej swoimi doświadczeniami 
i odczuciami. Zakończenie stanowi faza prezentacji wyników swojej pracy, 
podczas której uczniowie przedstawiają swoim kolegom, młodszym uczniom, 
rodzicom i/lub innym grupom społecznym, co zrobili, dlaczego podjęli takie 
działania, jakie były ich odczucia i czego się nauczyli.

7. Włączmy do współpracy rodziców

zaangażowanie rodziców w sprawy szkoły mające na celu promowanie 
rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego uczniów z pewnością 
wpłynie na poprawę ich wyników.

Wyniki badań 

Kiedy szkoła i dom rzeczywiście ze sobą współpracują przy wdrażaniu programów 
rozwoju społeczno-emocjonalnego, uczniowie odnoszą większe korzyści, a efekty 
programów są trwalsze i bardziej akceptowane. W świecie, w którym dzieci są coraz 
częściej bombardowane przekazami kultury masowej, internetu, muzyki, wideo 
i innych niesprawdzanych przez rodziców źródeł, coraz istotniejsze staje się promo-
wanie przez najważniejsze w życiu dziecka osoby zdrowego trybu życia. Wszyscy 
– rodzice, szkoła, społeczność lokalna i społeczeństwo – są zgodni, że społeczno-
emocjonalny rozwój dzieci jest naczelną troską. Polecam książkę Emotionally intel-
ligent parenting12, która pomoże rodzicom w stworzeniu w domu odpowiedniego 
klimatu dla rozwoju umiejętności społeczno-emocjonalnych i pozwoli pogodzić 
realizację obowiązków szkolnych z rodzinnymi. Książka jest dostępna w co naj-
mniej dziesięciu językach na całym świecie.

Zastosowanie 

Informujmy regularnie rodziców o umiejętnościach poznawczych i społeczno-  ●

emocjonalnych, jakie zdobywają ich dzieci.

12 M.J. Elias, S.E. Tobias, B.S. Friedlander (2000), Emotionally intelligent parenting: How to raise 
a self -disciplined, responsible, socially skilled child, Nowy York: Random House/Three Rivers Press. 
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Stwarzajmy rodzicom możliwość spotkań w celu wymiany doświadczeń na   ●

temat wspierania działań szkoły i wychowywania dzieci.

Pomóżmy rodzicom nauczyć, jak wykonywać domowe czynności poranne   ●

i codzienne rutynowe, by minimalizować konflikty.

Informujmy rodziców o znaczeniu miło spędzanego czasu z dziećmi niezależ-  ●

nie od występujących z nimi trudności.

Stwarzajmy rodzicom szanse regularnego uczestnictwa w życiu klasy i/lub szkoły.  ●

Stwarzajmy rodzicom w szkole miłą atmosferę, organizując wystawy prac   ●

uczniów tuż przy wejściu do budynku.

Zaplanujmy terminy szkoleń dla rodzin lub uczestnictwa w rodzinnych projek-  ●

tach, w których rodzice i dzieci będą razem spędzać czas.

8.  stopniowo i systematycznie kształtujmy 
umiejętności społeczno-emocjonalne

Włączenie kształcenia umiejętności społeczno-emocjonalnych do programu 
nauczania jest innowacją, którą należy wprowadzać stopniowo przez wiele lat, 
korzystając z najlepszych wypracowanych dotychczas metod pracy w szkole.

Wyniki badań 

Wybór i realizację programów rozwoju społeczno-emocjonalnego powinna poprze-
dzić analiza: 

potrzeb lokalnych, celów, interesów i zadań,   ●

umiejętności pracowników, ich obciążenia pracą i poziomu ich otwartości,   ●

dotychczasowych podejmowanych działań i prac,   ●

zawartości i jakości materiałów programowych,  ●

ich przystawalności do uwarunkowań rozwojowych i kulturowch docelowej   ●

populacji uczniów oraz

akceptowalności przez rodziców i członków lokalnej wspólnoty.   ●

Programy rozwoju umiejętności społeczno-emocjonalnych wprowadza się najczę-
ściej jako projekty pilotażowe i zazwyczaj osoby je wprowadzające czują się pewnie 
w ich realizacji i kompetentnie dopiero po dwóch, trzech latach wdrażania. Po wdro-
żeniu stają się one częścią szkolnych planów i działań w zakresie zgodnym z lokalnymi 
i krajowymi celami edukacyjnymi, normami i przepisami prawnymi oraz mają wspar-
cie administracji systemu szkolnictwa, stowarzyszeń nauczycieli oraz członków lokal-
nej społeczności lub rządu odpowiedzialnych za nadzór nad jakością szkolnictwa. 

Szczególne znaczenie ma związek między rozwojem poznawczym a spo-
łeczno-emocjonalnym. Inteligencja społeczno-emocjonalna nie jest osobnym 
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przedmiotem. Jej kształtowanie należy połączyć z nauką języka, matematyki, 
innych przedmiotów ścisłych, historii, kultury, edukacji prozdrowotnej, wychowa-
nia fizycznego, a także przedmiotów artystycznych. We wszystkich tych obszarach 
umiejętności w zakresie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego, o któ-
rych była mowa wcześniej, przekładają się na lepsze rozumienie treści nauczania. 
Skuteczniejsze stają się też działania pedagogiczne przy większym zaangażowaniu 
ucznia w proces uczenia się i mniejszej liczbie problemów z zachowaniem.

Nauczyciele i rodzice często narzekają, że uczniowie nie akceptują wyznaczo-
nych im celów i nie stosują się do udzielanych rad. Na przykład ojciec Stefano13 stara 
się zapobiec temu, aby syn odrabiał lekcje przy włączonym radiu, gdyż jego zdaniem 
muzyka negatywnie wpływa na motywację i wyniki pracy, choć pogląd ten przeczy 
aktualnym wynikom badań. Tego typu konflikt interesów prowadzi do ograniczania 
autonomicznych aspiracji Stefano. Często jednak bywa tak, że nauczyciele (i rodzice) 
narzucając swoje cele, zaogniają walkę dziecka o prawo do autonomii. Przez dziesię-
ciolecia, szkoła, nauczyciele i naukowcy zawężali cele edukacyjne do samego procesu 
uczenia się i zdobywania osiągnięć, ignorując cele społeczne uczniów.

Zastosowanie 

Wyznaczmy czas i zapewnijmy środki osobom odpowiedzialnym za planowa-  ●

nie, koordynację i kierowanie programem.

Opracujmy taką politykę edukacyjną, która w przejrzysty sposób umiejscawia   ●

rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny w procesie uczenia się w szkole.

Zacznijmy rozwijanie inteligencji społeczno-emocjonalnej, wprowadzając niewiel-  ●

kie projekty pilotażowe realizowane przez specjalistów przeszkolonych w zakresie 
programów i zasad nauczania umiejętności społeczno-emocjonalnych.

Zapewnijmy czas na analizę wyników projektów pilotażowych, a następnie   ●

planowanie kolejnych działań i/lub nowych projektów pilotażowych.

9. przygotujmy dobrze nauczycieli i wspierajmy ich 

skuteczność nauczania umiejętności poznawczych i społeczno-emocjo  nal-
nych zależy od dobrego przygotowania rozwoju zawodowego całego perso-
nelu szkolnego i od systemu wsparcia w trakcie pierwszych lat realizacji.

Wyniki badań 

Rozwój inteligencji społeczno-emocjonalnej to temat nowy w szkolnictwie. Dlatego 
też nauczyciele muszą uzbroić się w cierpliwość i stopniowo zaznajomić się z nową 

13 Zob. rozdział 6. Motywacja w nauce.
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tematyką. Nie można oczekiwać trwałych osiągnięć w rozwoju poznawczym i spo-
łeczno-emocjonalnym uczniów bez ciągłego doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli i wsparcia ich wysiłków w trakcie pracy. Należy przeznaczyć czas na przeszko-
lenie kadry w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci, tworzenia modeli, 
sprawdzenie metod nauczania, w tym nauczania odwołującego się do wszystkich 
zmysłów i zainteresowań dzieci oraz na regularne konsultacje z przełożonymi 
i kolegami. Nauczyciele powinni również poznać przykłady najlepszych praktyk 
w tej dziedzinie, by móc korzystać z tego, co okazało się skuteczne. Ważną rolę 
w wyznaczaniu takich standardów odgrywa organizacja CASEL. Dostępny w inter-
necie podręcznik zatytułowany Safe and sound14 zawiera informacje i wytyczne, 
które pozwolą wychowawcom dobrać programy i procedury mające zastosowanie 
w określonych sytuacjach.

Zastosowanie 

Zapewnijmy wysokiej jakości programy i procedury doskonalenia i wsparcia   ●

personelu szkolnego odpowiedzialnego za nauczanie umiejętności społeczno-
emocjonalnych.

Przygotujmy podobny program rozwoju zawodowego dla całego personelu   ●

szkolnego, włącznie ze szkoleniem z zakresu propagowania umiejętności spo-
łeczno-emocjonalnych w szkole.

Powołajmy zespół, który będzie odpowiedzialny za realizację tych szkoleń   ●

i programu, zwłaszcza w pierwszych latach jego wdrażania.

10. Oceńmy własne dokonania 

Ewaluacja wysiłków na rzecz promowania inteligencji społeczno-emocjonal - 
nej stanowi zadanie natury etycznej, które wymaga bieżącego monitorowa-
nia realizacji, oceny wyników oraz analizy opinii i reakcji osób prowadzą-
cych oraz uczestników programu.

Wyniki badań 
Szkoła w momencie przyjęcia ucznia w swoje podwoje zobowiązuje się do przygo-
towania go do funkcjonowania w przyszłości. Nie mogąc zagwarantować rezulta-
tów wszystkich działań, ma etyczny obowiązek monitorowania pracy uczniów i sta-
łego jej udoskonalania. Dlatego też szkoła musi śledzić postępy ucznia we wszystkich 
obszarach, włącznie z rozwojem inteligencji społeczno-emocjonalnej. Wysiłki doty-

14 Mary Utne O’Brien, Linda Dusenbury i in. (2003), Safe and Sound: An Educational Leader’s Guide 
to Evidence-Based Social and Emotional Learning (SEL) Programs, Chicago: Collaborative for Aca-
demic, Social, and Emotional Learning.
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czące przyswajania umiejętności społeczno-emocjonalnych powinny być systema-
tycznie monitorowane przy użyciu wskaźników, które pozwolą sprawdzić, czy pro-
gramy są realizowane zgodnie z planem. Należy także zbierać z różnych źródeł 
informacje na temat bieżącej realizacji programu i poziomu zadowolenia odbiorcy. 
Metody nauczania muszą być bowiem dopasowane do zmieniających się warun-
ków. Informacje na ten temat zbiera się na podstawie: 

badania opinii osób szkolących i szkolonych,  ●

dokumentowania sposobów wdrażania programów społeczno-emocjonal-  ●

nych w połączeniu z programem nauczania,

oceny wyników osiągniętych w różnych grupach dzieci z danej szkoły,  ●

monitorowania i odnoszenia się do aktualnych wydarzeń, takich jak na przy-  ●

kład zmiany kadrowe w środowisku lokalnym, inicjatywy państwowe albo 
osiągnięcia naukowe.

Zastosowanie 

Korzystajmy z list kontrolnych, by sprawdzić, czy działania szkoleniowe doty-  ●

czące rozwoju inteligencji społeczno-emocjonalnej są realizowane zgodnie 
z planem.

Zapewnijmy kadrze możliwość oceny i/lub komentowania prowadzonych lek-  ●

cji, by można było stwierdzić, co zostało zrobione dobrze, a co można w przy-
szłości usprawnić.

Prowadźmy wyrywkowe badania wśród uczniów i nauczycieli, żeby dowie-  ●

dzieć się, co odpowiada im najbardziej, a co najmniej w czynnościach lekcyj-
nych, jakie mają możliwości sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce 
i jakie mają pomysły na usprawnienie procesu nauczania.

Spytajmy pracowników szkoły (i rodziców, o ile to możliwe), skąd będą wie-  ●

dzieli, że umiejętności poznawcze oraz społeczno-emocjonalne uczniów są 
bardziej widoczne i opracujmy wskaźniki pozwalające mierzyć ich rozwój.

W karcie raportu z wdrażania programu lub w innym systemie informacji   ●

zwrotnej umieśćmy listę umiejętności społeczno-emocjonalnych lub mierzą-
cych je wskaźników, by można było je odnotować oraz listę technik możliwych 
do zastosowania, by osiągnąć lepszy wynik.

zakończenie 
System szkolnictwa podlega zmianom. Kształcenie poznawcze i społeczno-emocjo-
nalne staje się powoli nowym standardem podstaw, jakie powinni opanować 
w szkole uczniowie. Ponieważ temat ten jest dla wielu nauczycieli nowy, niniejszy 
rozdział zawiera wskazówki, które powinny pomóc w zainicjowaniu szkoleń 
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z zakresu inteligencji społeczno-emocjonalnej, a także kontynuowaniu projektów 
już rozpoczętych. Został opracowany z myślą o tym, by szkoła stała się miejscem, 
gdzie nauka jest doceniana, rodzą się marzenia, kreowani są liderzy, a talenty 
uczniów – największe bogactwo każdej społeczności – swobodnie się rozwijają.

Uczniowie są ważni nie tylko dla szkół i rodzin, ale także dla swoich społecz-
ności, przyszłych miejsc pracy, swoich przyszłych rodzin i świata otaczającego. 
Każdy uczeń dysponuje pewnym potencjałem. U każdego ten potencjał jest inny, 
ale każdy zasługuje na stworzenie mu możliwości rozwoju. Połączenie rozwoju 
umiejętności poznawczych i społeczno-emocjonalnych stanowi najbardziej obie-
cujący sposób realizacji tego celu. W ten sposób nauczyciele przygotowują uczniów 
do egzaminu z życia, odpowiedzialności obywatelskiej oraz przyjęcia stylu życia 
człowieka wykształconego, odpowiedzialnego, niestosującego przemocy, niebio-
rącego narkotyków i życzliwego. Nie jest to zadanie łatwe. Będzie wymagało cier-
pliwości podczas uczenia się nowych umiejętności, choć w przygotowaniach do 
przyszłego życia uczniowie mogą przecież liczyć na dorosłych. To wielka odpowie-
dzialność, która wymaga wielkiego wysiłku. 
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