
Jak się uczyć szybko i skutecznie?  

5 sprawdzonych sposobów! 

Żeby osiągnąć sukces, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników, takich jak: 

 otoczenie 

 motywacja 

 dobra organizacja czasu 

 racjonalne dostarczanie energii 

 metody uczenia się dostosowane do typu osobowości 

Każdy z punktów został starannie opisany – podążaj za wskazówkami i staraj się unikać 

najczęściej popełnianych błędów.  Do roboty! 

1. Otoczenie  

Kolor 

Jednym z czynników, który ma na nas wpływ podczas nauki, jest kolor pomieszczenia, w 

którym się znajdujemy. Otaczające nas ciepłe barwy dodają nam chęci do pracy i poprawiają 

nasze samopoczucie. Natomiast zimne kolory uspokajają i neutralizują nagromadzony w nas 

nadmiar energii. 

Porządek  

Bardzo istotne jest wyzbycie się wszelkich przedmiotów rozpraszających naszą uwagę, 

dlatego zadbaj o porządek wokół siebie – pozwoli Ci to lepiej się skupić i efektywniej 

przyswajać wiedzę. 

Oświetlenie  

Wbrew wszelkim pogłoskom na ten temat, wyraźne oświetlenie wcale nie sprzyja lepszemu 

uczeniu się. Łagodne dla oka światło wyraźnie zwiększy komfort czytania, tym samym 

pozwoli robić Ci to lepiej i szybciej. 

Hałas 

Dochodzące do nas z zewnątrz dźwięki, takie jak sygnał smsa czy Messengera, rozpraszają 

naszą uwagę, pogarszając tym samym efekty naszej pracy. Wycisz telefon, zamknij kartę 

Facebooka – nie będą Ci teraz potrzebne. 

Muzyka 

Muzyka może mieć spory wpływ na poziom naszej koncentracji podczas nauki. Musimy 

jednak wiedzieć, jaki jej gatunek pomoże nam się skupić, a jaki może nam zaszkodzić. 

Sprzyjać nam będzie muzyka cicha, wolna i przyjemna dla ucha. Jeżeli ma posiadać tekst, 

powinien on być  śpiewany w obcym dla nas języku. Doskonałym przykładem gatunku, który 

z pewnością pozytywnie wpłynie na koncentrację w czasie nauki jest muzyka barokowa 



(Mozart, Bach) lub dźwięki natury – słuchanie ich pozytywnie wpływa na synchronizację 

półkul mózgowych. 

Świeże powietrze 

Nie od dzisiaj wiadomo, że nasz mózg potrzebuje tlenu, by mógł prawidłowo funkcjonować. 

Niedostateczne dotlenienie go powoduje szybsze zmęczenie. Pamiętaj więc o tym, by 

odpowiednio często wietrzyć pomieszczenie, w którym się uczysz. 

Pora dnia 

Pora nauki jest sprawą indywidualną i nie powinno narzucać się żadnych wytycznych. Dla 

niektórych czasem najwyższego skupienia są poranki, dla innych późna noc. Pamiętaj jednak 

o tym, że organizacja dnia i nocy obowiązuje też uczniów, więc najlepiej kończyć naukę 

przed 3:00 nad ranem. 

Czas przeznaczony na naukę 

Długotrwałe uczenie się jest męczące i nie przynosi efektów. Po 1,5 godziny wysiłku 

koncentracja znacznie spada. Nie pozwól na to, by nauka stała się przykrym, monotonnym 

doświadczeniem. Pamiętaj też o tym, że zbyt częsta zmiana otoczenia przyczynia się do 

spadku poziomu skupienia i umiejętności zapamiętywania. Najbardziej efektywny dla mózgu 

układ to 30 minut nauki / 5 minut odpoczynku. Przeglądanie Facebooka w przerwach 

niczemu nie pomoże, ponieważ dodatkowy napływ informacji zakłóci usystematyzowanie 

wcześniej przyswojonej wiedzy. 

Postawa ciała podczas nauki 

Pozycja ciała podczas czytania niewątpliwie wpływa na poziom koncentracji. Powinniśmy 

unikać postaw, które sprawiają, że jesteśmy napięci. Nasz mózg pracuje lepiej, kiedy ciało 

znajduje się w swobodnej pozycji. 

Relaks 

Ucząc się, możliwie najbardziej się relaksuj. Często zmieniaj pozycje ciała. Spacer z książką 

lub powtarzanie wiedzy podczas codziennych czynności są również bardzo pomocne. 

Pamiętaj o przerwach – wyjdź na dwór i pomyśl o czymś przyjemnym (dzięki temu wrócisz 

do nauki z nową energią i lepszym nastawieniem). Przed kolejnymi sesjami nauki rób sobie 

małe sprawdziany, żeby mieć pod kontrolą stan własnej wiedzy. Sprawdź więcej skutecznych 

sposobów na skupienie!  

2. Motywacja 

Cel 

Przed rozpoczęciem nauki powinniśmy zawsze wyznaczyć sobie cel. Może to być na przykład 

opracowanie rozdziału lub kilku tematów. Wyznaczanie sobie celów pozwala na lepsze 

zorganizowanie czasu. Nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią chwilę! Jeśli już musisz 

opanować jakiś materiał – rób to sukcesywnie i skutecznie. Nauka na ostatnią chwilę to tak 

zwana metoda ZZZ (zakuj, zdaj, zapomnij), której nie rekomendujemy :D 



Korzyści 

Warto przedstawić samemu sobie korzyści, jakie uzyskamy z nauki danego materiału. Może 

to być na przykład pozytywna ocena na sprawdzianie albo zaliczenie roku. Poza tym z każdej 

lekcji, nawet najbardziej abstrakcyjnej, można wynieść jakieś profity. Spróbuj dostrzec w 

biologii coś ciekawego. Może kiedyś uda Ci się zaimponować wiedzą Twojej sympatii? 

Lokalizacja błędów i przeszkód – rozwiązywanie problemów 

Człowiek uczy się na błędach, a te trzeba utylizować. Jeśli znasz siebie i wiesz, że często 

rozpraszasz się po tym, jak usłyszysz dźwięk telefonu – wycisz go. Jeśli problemem dla ciebie 

jest długotrwała nauka – zaplanuj sobie przerwy lub ucz się krótko, ale często. Musisz dobrze 

poznać siebie. Rozmowy z samym sobą potrafią wnieść do życia naprawdę dużo! Nigdy nie 

rób czegoś wbrew sobie. Jeśli nie czujesz się teraz na siłach – posłuchaj muzyki, zjedz coś, 

napij się i wróć gotowy w 100%. 

3. Dobra organizacja czasu 

Systematyka 

Bardzo ważnym elementem uczenia się jest systematyka. Wpływa ona na odpowiednie tempo 

dostarczania informacji i lepsze zapamiętywanie wyuczonych reguł czy treści. Łatwiej 

przecież jest czytać jedną stronę dziennie przez rok, niż 365 w ciągu jednego dnia. Poza tym – 

więcej zapamiętasz i zdążysz się zaprzyjaźnić z książką! Na pewno zdarzyło Ci się przeczytać 

jakąś powieść w dzień czy dwa. Dużo z niej zapamiętałeś? Zapewne informacje są 

chaotyczne i nieusystematyzowane. Ten błędny model działa na każdej płaszczyźnie – od 

oglądania serialu w jedną noc, do tworzenia prezentacji w kilka chwil. 

Odpowiednie przygotowanie się i analiza czasowa 

Przed nauką powinniśmy też rozplanować sobie czas na nią przeznaczony – na przykład 

nauczenie się rozdziału podręcznika do biologii w ciągu 1,5 godziny. Można też opracować 

sobie plan działania – 40 minut czytania, 10 minut przerwy, 15 minut notowania 

zapamiętanych informacji na kartce i 25 minut powtórek. Opracowany plan czasowy pozwoli 

Ci łatwiej zrealizować wyznaczony cel. Pamiętaj, że skoro masz poświęcić na coś godzinę to 

zrób to i zrób to dobrze. Czas i tak będzie cierpliwie uciekał, a tylko Ty zdecydujesz o tym, na 

co go przeznaczysz, po co zostawiać wszystko na później?   

4. Racjonalne dostarczanie energii 

Kalorie – jedzenie i picie 

W czasie nauki musimy dostarczać organizmowi odpowiednio dużo energii. Oprócz 

wspomnianej już istotnej roli tlenu dla naszego organizmu ważne są również kalorie. W 

czasie nauki człowiek zużywa bardzo dużo energii – umysł  pracuje intensywniej i trzeba mu 

dostarczać paliwa w postaci posiłków i płynów. 

 

 



Należy unikać: 

Produktów ciężkostrawnych / z wysokim indeksem glikemicznym (chipsy, słodycze) – są 

“bombami kalorycznymi”, lecz mało wartościowymi –  zawierają mało witamin i powodują 

senność. Działa to w ten sposób: takie produkty podnoszą bardzo szybko poziom cukru we 

krwi (następuje przyrost energii), po czym bardzo szybko spada do poziomu niższego niż 

przed jedzeniem. 

Kawy – tylko chwilowo zwiększa skupienie i pobudza pamięć (niestety tylko tę krótkotrwałą) 

oraz wypłukuje bardzo istotny dla organizmu magnez. 

Przekąsek – wytrącają nas z atmosfery PRACY i zwiększają zapotrzebowanie na 

odpoczynek. 

Należy stosować: 

Gorzką czekoladę – ten  wszystkim znany produkt jest bogaty w magnez, cynk i selen, co 

znacznie ułatwia przyswajanie czytanych informacji i zapamiętywanie. 

Orzeszki ziemne – ich bogaty w lecytynę skład pobudza układ nerwowy i ułatwia myślenie. 

Wodę – odpowiednie nawodnienie organizmu pozytywnie wpływa na percepcję i 

samopoczucie. 

Sen:) 

Nie powinniśmy uczyć się, gdy jesteśmy zmęczeni. Potrzeba snu uniemożliwia nam 

przeniesienie nauczonych treści z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Lepszym 

rozwiązaniem od zmuszania się do uczenia późną nocą jest pójście spać i zaplanowanie nauki 

na najbliższy poranek. 

5.Metody uczenia się dostosowane do typu osobowości 

Każdy z nas jest inny, dlatego ważne jest dostosowanie trybu nauki do typu osobowości. 

Wykorzystanie odpowiedniego szlaku neuronowego pozwoli nam lepiej kodować poznawane 

informacje. 

Przykład zastosowania skojarzeń (zalecane kinestykom)  

W aspekcie uczenia się wyróżniamy następujące typy osobowości: 

-wzrokowiec, 

-słuchowiec, 

-kinestetyk (ruchowiec), 

 Wzrokowiec – istotne są dla niego walory estetyczne. Wielką wagę przywiązuje do 

porządku w czasie nauki, zapamiętuje dobrze takie rzeczy jak schematy, tabele, 

rysunki i kolory. 



Wzrokowcy powinni uczyć się poprzez sporządzanie rysunków, wykresów czy map 

myślowych. 

 Słuchowiec – lubi wykłady, dialogi i inne formy dźwiękowego przekazu informacji. 

Słuchowcy powinni uczyć się poprzez głośne czytanie, powtarzanie nauczonych reguł. 

Temu typowi osobowości w czasie nauki pomaga muzyka. 

 Kinestetyk (ruchowiec) – pamięta to, co sam wykonał. Często gestykuluje, lubi ruch i 

emocje. Kinestetycy powinni możliwie najbardziej angażować swoje ciało do nauki – 

na przykład poprzez powtarzanie informacji w czasie chodzenia, gestykulację lub 

wizualizację przyswajanych informacji w czasie czytania. 

Teraz Twoja kolej! 

Spróbuj uzależnić swoje sposoby i metody uczenia się od powyższych wytycznych, a na 

pewno zauważysz znaczącą poprawę! 
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Asertywność w relacjach z innymi – przydatne techniki. 

Jak być pewnym siebie i jak być asertywnym? 

 

Wyobraź sobie taką sytuację. Przyjaciele wyciągają Cię na imprezę, choć jest środek 

tygodnia, a Ty masz do wykonania kilka ważnych rzeczy, od dawna już zaplanowanych. 

Mimo to, ulegasz ich namowom, wychodzisz i powtarzasz sobie, że to już ostatni raz. Jeśli 

takie lub podobne sytuacje zdarzają Ci się bardzo często oraz powodują, że odczuwasz presję 

i dyskomfort, może to być znak, że nie jesteś asertywny. 

Ale co to jest asertywność? Według Słownika Języka Polskiego jest to „umiejętność 

wyrażania własnych uczuć, opinii, pragnień w sposób adekwatny, otwarty i pozbawiony lęku, 

a zarazem respektujący uczucia i postawy innych osób”. Asertywność w ujęciu 

psychologicznym to sposób, umiejętność, wyrażania siebie w otwarty sposób, zarówno 

swoich oczekiwań, jak i niezgody na określone zachowania innej osoby bądź grupy osób. 

Prawa asertywności 

    Mam prawo wyrażać własne myśli i opinie, nawet jeśli różnią się one od poglądów innych 

ludzi. 

    Mam prawo wyrażać własne uczucia i być za nie odpowiedzialnym. 

    Mam prawo mówić ludziom „tak”. 

    Mam prawo powiedzieć „nie” bez poczucia winy. 

    Mam prawo powiedzieć „nie wiem”. 

    Mam prawo powiedzieć „nie rozumiem”. 

    Mam prawo zmieniać zdanie bez konieczności i usprawiedliwiania się. 

    Mam prawo do popełniania błędów i do tego, by czuć się odpowiedzialnym za nie. 

    Mam prawo prosić o to, czego chcę. 

    Mam prawo do szacunku innych ludzi oraz do tego, by ich szanować. 

    Mam prawo do tego, by mnie wysłuchano i traktowano poważnie. 

    Mam prawo do niezależności. 

    Mam prawo odnieść sukces. 

    Mam prawo zdecydować się na brak asertywności. 



Zachowanie asertywne – polega głównie na reprezentowaniu własnych interesów, ale w 

przemyślany i odpowiedzialny sposób -z uwzględnieniem interesów drugiej strony. 

Zachowanie asertywne nie narusza praw innych. Osoby zachowujące się w sposób asertywny, 

zazwyczaj mają zbalansowaną samoocenę, akceptują innych oraz siebie takimi jakimi są. 

Charakteryzują się uczciwością, dużą motywacja do pracy i podejmowania wciąż nowych 

wyzwań. Stawiają sobie realistyczne cele, dzięki czemu udaje im się je osiągać. Potrafią 

opanować swoje emocje i wiedzą co w danej sytuacji będzie im się najbardziej opłacać – 

uwzględniając korzyści zarówno emocjonalne jak i racjonalne. 

Jak nauczyć się bycia asertywnym? Jak być asertywnym? Kilka pomysłów i sposobów 

na naukę. 

Krok I – Moje doświadczenie – Przypomnij sobie sytuacje związaną z brakiem Twojej 

asertywności. 

– przypomnij sobie sytuację, w której wiesz że mogłeś postąpić inaczej i zachowałeś się mało 

lub wcale-asertywnie. – zapisz na kartce wszystkie wspomnienia i emocje jakie Ci wtedy 

towarzyszyły. 

Krok II – Uświadomienie – Zastanów się co ograniczało Cię we wspomnianej sytuacji w tej 

sytuacji? Dlaczego podjąłeś taką a nie inną decyzję? 

– Pomyśl jak zmienić / usunąć ograniczenia, które to Tobie nie pozwalały się zachować w 

podobny sposób w odniesieniu do tej sytuacji. 

Krok III. Asertywność. Na kartce papieru wypisz wszystkie korzyści, jeśli postąpiłbyś inaczej 

(asertywnie) 

– Stwórz listę korzyści, które idą za wprowadzeniem takiego zachowania w praktykę w 

przyszłości. Powinny one obejmować takie obszary jak życie prywatne, kariera, relacje itd. 

Krok IV. – Utrwalanie Wdrażaj asertywność w życie. 

– Zastanów się, czego możesz nauczyć się z tej sytuacji, wyciągnij wnioski i pomyśl kiedy 

jeszcze może Ci się przydać asertywność w przyszłości. Stwórz cały schemat i proces 

postępowania w formie dostępnych ścieżek (strzałek) na kartce. Na końcu każdej strzałki, 

czekają zawsze inne następstwa w przyszłości. Weź to pod uwagę i powtórz proces, 

analizując inną sytuacje z którą miałeś do czynienia. 

Techniki asertywności – praktyczny przegląd 

W psychologii od dawna istnieje kilka technik, wielokrotnie opisywanych w literaturze, 

dzięki którym jesteśmy w stanie zbudować swój wizerunek osoby asertywnej. Poniżej 

przedstawiamy (zebrane w jednym miejscu) popularne techniki asertywnej komunikacji z 

partnerem. 

 



1. Technika „ zdartej płyty”.  Jedna najpopularniejszych technik, polega na powtarzaniu tego 

samego komunikatu, mimo np. różnych pytań czy interakcji ze strony partnera. Cały czas 

trzymamy się konsekwentnie swojego zdania i stale odpowiadamy to samo – nie wdając się w 

zbędną dyskusje. 

2. Odroczenie asertywne.  Technika polega na zakończeniu rozmowy w trakcie trwającej 

rozmowy lub negocjacji, widząc że szanse na dojście do porozumienia lub uzyskania 

zaplanowanych celów są nie wielkie. Odraczamy dyskusję, kłótnie na inny termin.  

3. Asertywne uznanie błędu.  Technika w dużej mierze polega na przyznaniu się do błędu 

(oczywiście jeśli go popełniliśmy). W ten sposób pokazujemy drugiej stronie, że zależy nam 

na relacji z drugą strona, deklarujemy chęć poprawy naszego zachowania, pokazujemy że 

jesteśmy szczerzy i uczciwi w relacji z drugą osobą. 

4. Zasłona dymna. W dużym uproszczeniu: akceptujemy krytykę kierowaną pod naszym 

adresem bez kontratakowania partnera – ta techniki wymaga od nas przede wszystkim 

opanowania własnych emocji. Celem jest uśpienie czujności naszego współrozmówcy i 

„zmiana tematu”, po to aby nie eskalować narastających emocji lub konfliktu. 

5. Zmiękczenie odmowy. Technika opiera się na stosowaniu różnych form zmiękczeń, dzięki 

którym nasza odpowiedź, zdanie czy odmowa była „łatwiejsza” do zrozumienia przez drugą 

stronę.  
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 Cechy prawdziwego przyjaciela?  

Jaki jest prawdziwy przyjaciel? Co go wyróżnia? Czego na pewno nigdy nie robi? Oto 

jego cechy: 

1. Umie wybaczyć. 

2. Rozumie czyjeś – czasem odmienne – zdanie. 

3. Wspiera. 

4. Nie wyśmiewa i nie obraża drugiej osoby. 

5. Pomaga w zadaniach domowych, a gdy czegoś nie rozumiemy proponuje, że może 

nam wytłumaczyć. 

6. Umie dochować tajemnicy. 

7. Dotrzymuje słowa i nie okłamuje. 

8. Zawsze obroni. 

9. Można się mu wyżalić. 

10. Motywuje i dodaje odwagi. 

Komputer nie zastąpi Ci prawdziwego przyjaciela!!! Wyjdź do ludzi!!! 
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Fonoholizm 

 

 

Fonoholizm – problem patologicznego używania smartfona – realnie istnieje i stanowi 

poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Dotyczy ono nie tylko dzieci i młodzieży, ale 

również osób urodzonych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. 

Kiedy zaczynamy mieć problem 

Kiedy zaczyna się fonoholizm? Na tak postawione pytanie trudno jest odpowiedzieć w sposób 

zdecydowany. Istnieją jednak co najmniej trzy grupy zachowań, które należy obserwować, by 

zdiagnozować problem. Są to widoczne zachowania użytkowników, odczucia psychiczne 

towarzyszące (nie)używaniu mediów cyfrowych oraz negatywne skutki z tym związane. 

Symptomy nadużywania telefonu komórkowego – ZACHOWANIE: 

- nierozstawanie się ze swoim telefonem, 

- ciągłe sprawdzane urządzenia i uruchamiane telefonu (np. częste sięganie po telefon, częste  

używanie go, sprawdzanie, trzymanie w dłoni bądź blisko siebie, przed sobą), 

- przerywanie spotkań/rozmów w celu odebrania bądź nawiązania połączenia/ wiadomości,  

- wychodzenie z sali szkolnej w celu odebrania bądź nawiązania połączenia/ wiadomości,  

- częste robienie zdjęć typu selfie i dzielenie się nimi z innymi użytkownikami sieci, 

- korzystanie z urządzeń w miejscach i sytuacjach, w których nie powinno się tego robić (np. 

prowadzenie samochodu, przechodzenie przez jezdnię), 

- ukrywanie przed innymi (na przykład przed rodzicami) czynności związanych z używaniem 

smartfona, 



- realizacja czynności ze smartfonem w ręku. 

Symptomy nadużywania telefonu komórkowego – PSYCHIKA 

- odczuwanie silnej potrzeby lub wręcz poczucia przymusu korzystania z telefonu, 

- ciągła gotowość na odpisanie na e-mail, sms, 

-odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia, gorszego samopoczucia przy próbach 

przerwania/ograniczenia korzystania z Internetu, komputera, 

- wyraźna niezgoda i niezadowolenie z powodu ograniczenia możliwości korzystania z 

telefonu, 

- odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia w sytuacjach zabronienia korzystania z telefonu 

komórkowego, 

- podkreślanie ważności wpływu bycia on-line na dziejące się wydarzenia, 

- wysokie poczucie bezpieczeństwa związane z byciem on-line, 

- przeżywanie strachu (lęku) z powodu niebycia w głównym nurcie informacji, 

- przeżywanie negatywnych emocji związanych z niemożnością połączenia się z Internetem 

(np. szukanie zasięgu za wszelką cenę). 

Symptomy nadużywania telefonu komórkowego – NEGATYWNE SKUTKI 

- zaniedbywanie innych aktywności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz korzystania 

z telefonu, 

- wycofanie się z dotychczasowych relacji z innymi i zamykniecie się w świecie wirtualnym,  

- korzystanie z Internetu/urządzeń pomimo szkodliwych następstw (niewyspanie, 

nieodpowiednie i nieregularne żywienie, zaniedbany wygląd, niewywiązywanie się ze swoich 

szkolnych, zawodowych, rodzinnych obowiązków), 

- nadmierne rozproszenie i dekoncentracja np. na zajęciach lekcyjnych i poza nimi, 

- problem z właściwym gospodarowaniem własnym czasem wolnym,  

- częste nudzenie się i nic nie robienie, brak wyraźnej pasji w życiu, niski poziom 

angażowania się w sprawy szkolne, 

- niska aktywność ruchowa, brak spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, 

- przejawianie tendencji do autoizolacji, pozostawanie na uboczu grupy, 

- ogólne przemęczenie organizmu, przeciążenie informacyjne. 

Źródło: dr Maciej Dębski 



Poradnik dla ucznia – jak nie stać się ofiarą przemocy. 

W każdej szkole dochodzi do przemocy, jednak nie wszyscy wiemy, jakie zachowania należy 

uważać za przemoc. Przemoc to nie tylko uderzanie, szczypanie, bicie, czy popychanie.  

Pamiętaj, że jesteś ofiarą przemocy także wtedy gdy: 

 jesteś przezywany  

 ktoś opowiada innym nieprawdziwe historie na Twój temat  

 jesteś ośmieszany przez swoich kolegów i koleżanki  

 ktoś niszczy lub zabiera Twoje rzeczy  

 ktoś kradnie Twoje pieniądze  

 w Internecie publikowane są obraźliwe informacje o Tobie  

 dostajesz obraźliwe sms-y lub telefony  

 nie chcesz iść do szkoły, bo boisz się spotkać swoich prześladowców  

Sprawcy najczęściej dobrze wiedzą, w jaki sposób mogą cię zranić. Gdy chcą Ci sprawić 

przykrość, złośliwie komentują: 

 Twój wygląd: wagę, kolor włosów, sposób ubierania  

 to, że dobrze się uczysz  

 to, że uczysz się gorzej  

 to, że nie masz pieniędzy  

 Twoją popularność w szkole  

 jeśli masz inną religię  

 nosisz okulary lub aparat słuchowy  

 masz wadę wymowy lub dysleksję  

Pamiętaj - niezależnie od tego, czego dotyczy prześladowanie i dokuczanie, to nie Twoja 

wina. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec innych osób.  

Co możesz zrobić?  

Jeśli jesteś prześladowany, koniecznie powiedz o tym komuś. Możesz powiedzieć 

przyjacielowi, nauczycielowi albo rodzicom. Pamiętaj, że prześladowanie samo się nie 

skończy, jeśli nikomu o tym nie powiesz. Nie jest to łatwe. Możesz się wstydzić lub obawiać, 

że zmartwisz tym rodziców lub sprawisz im kłopot. Jeśli nie chcesz sam opowiedzieć o 

problemie poproś np. kolegę, koleżankę, rodzeństwo, babcię lub dziadka, aby pomogli Ci o 

wszystkim opowiedzieć rodzicom. Jeśli zamiast mówić o problemie wolisz o tym napisać - 

przygotuj list do rodziców i opisz jak się czujesz. 

Pamiętaj, że w szkole zawsze jest Twój wychowawca lub inny nauczyciel, który powinien 

wiedzieć, jeśli dzieje się coś złego. Spróbuj znaleźć taki moment, kiedy będziesz mógł 

powiedzieć mu o tym tak, aby nikt się nie zorientował. Możesz np. zostać po lekcji prosząc o 

wyjaśnienie jakiegoś tematu. Jeśli masz większe zaufanie do innego nauczyciela lub 

pracownika szkoły (pedagog lub psycholog szkolny, pielęgniarka) - porozmawiaj z wybraną 

przez Ciebie osobą. Masz prawo do tego, aby poczuć się bezpiecznie. 

Możesz wybrać także inną dorosłą osobę, której ufasz np. lekarza. Osoba taka powinna 

znaleźć odpowiedni sposób, aby skontaktować się ze szkołą i Twoimi rodzicami, by ci 

pomóc. 



Jak sobie radzić z prześladowaniem?  

Sprawcy przemocy najczęściej działają bez świadków i dlatego potrafią przez dłuższy czas 

unikać konsekwencji. 

 Podczas przerw staraj się przebywać w bezpiecznych miejscach w szkole, gdzie jest 

wiele innych osób. Sprawcy nie lubią świadków.  

 Jeśli pobiją Cię w szkole, natychmiast powiedz o tym nauczycielowi. Powiedz też 

rodzicom.  

 Nie staraj się im oddawać - możesz zostać pobity lub wpaść w kłopoty. Bicie to 

napaść.  

 W trudnej sytuacji zawsze proś o pomoc i wsparcie; nie obawiaj się wołać o pomoc do 

postronnych osób, mówiąc np. "oni mi grożą".  

 Jeśli spotkasz osoby, które prześladują Cię, staraj się przede wszystkim spokojnie 

opuścić to miejsce tak szybko, jak to jest możliwe.  

 W kontakcie ze sprawcami przemocy staraj się zachowywać pewnie i spokojnie, patrz 

im w oczy, bądź wyprostowany, unikaj gestów lub min, które mogłyby ich 

sprowokować.  

 Gdy ktoś zachowuje się wobec Ciebie w sposób, jakiego sobie nie życzysz, powiedz 

mu o tym jasno i wprost np. " Nie lubię, gdy to robisz. Chciałbym żebyś przestał".  

 Próbuj opierać się, gdy Ci grożą lub namawiają do czegoś, czego nie chcesz zrobić. 

Stosuj w tym celu technikę "zdartej płyty", powtarzając przez cały czas jedno zdanie 

np. "Nie, nie zrobię tego".  

 Gdy Ci dokuczają lub przezywają Cię, możesz reagować na to za pomocą jakiegoś 

zdania, które ma pokazać, że to Cię nie dotyka w sposób, w jaki by chcieli np. ""tak? 

no to co" lub " możesz tak uważać" czy " to możliwe".  

 

 

Źródło: szkołabezprzemocy.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ważne telefony 

Kim jest Rzecznik Praw Dziecka? 

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z 

poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. 

Rzecznik przy wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod 

uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina. 

Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności: 

  prawa do życia i ochrony zdrowia 

  prawa do wychowania w rodzinie 

  prawa do godziwych warunków socjalnych 

  prawa do nauki 

Rzecznik podejmuje działania zamierzające do ochrony dziecka przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.  

Rzecznik szczególną troską i pomocą otacza dzieci niepełnosprawne. 

Kadencja Rzecznika trwa 5 lat, licząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem. 

Kontakt z Rzecznikiem: 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

ul. Śniadeckich 10 

00-656 Warszawa 

 

 



Telefon zaufania. Telefon jest  dla dzieci i ma służyć pomocą, dzwoniąc pod numer 

800121212 każdy młody człowiek może uzyskać wsparcie w trudnych chwilach, a porady 

specjalistów pomogą rozwiązać wiele ważnych problemów najmłodszych.. Telefon działa w 

godzinach 8:15-20:00. 

Połączenia z numerem 800 12 12 12 są bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz 

komórkowych orange.  

 

 


