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� Regularnaabsencja szkolnamoże (nie jest regułą)
przyczynić się do wykluczenia społecznego zarówno na
etapie szkoły jak również po jej ukończeniu, może
utrudnić proces przygotowania do wyboru zawodu,
a takżeopóźnić podjęciezatrudnienianarynkupracy.a takżeopóźnić podjęciezatrudnienianarynkupracy.

� Absencje szkolne uczniówsą „zmorą” wielu szkół na
wszystkich szczeblach kształcenia i wychowania.

� Absencje szkolne przyczyniają się do przedwczesnego
wypadnięcia z systemu edukacji lub nagłego
porzucenia szkoły.



� trudności w relacjach z rówieśnikami, nauczycielami
i rodzicami

� brak umiejętności rozwiązywania konfliktów
� niska samoocena z uwagi na przekonanieo braku

akceptacji ze strony rówieśników, nauczycieli i rodziców
� nieuczestniczeniew integracji rówieśniczej, niemożność� nieuczestniczeniew integracji rówieśniczej, niemożność

nawiązania pozytywnych znajomości, pozyskania
przyjaciół (poszerzenia grona znajomych osób
w realnymświecie),

� utrata szansy na pozytywne współzawodnictwo w nauce
� utrata szansy na uczenie się od innych, brak możliwości

konsultowania zdobytej wiedzy, niemożność utrwalania
wiedzy i doskonalenia umiejętności



� nawarstwiające się zaległości w nauce
� braki w wiedzy, niskie umiejętności szkolne
� niskie wyniki i osiągnięcia
� odbieranie sobie szansy na osiąganie sukcesów edukacyjnych
� utrwalanie postawy biernej (nie chcę, nie potrafię, nie ma sensu!)
� uciekanie od problemów, niechęć do przezwyciężania 

niepowodzeń szkolnych
� uciekanie od problemów, niechęć do przezwyciężania 

niepowodzeń szkolnych
� nieradzenie sobie ze stresem
� brak motywacji do działania
� ogólne zniechęcenie (malkontenctwo)
� brak wiary we własne możliwości
� obawy przed podejmowaniem życiowych decyzji
� przerzucanie odpowiedzialności za osobiste niepowodzenia na 

innych (nauczycieli, rodziców i rówieśników)
� utrata okazji do konsultacji swoich zasobów interpersonalnych 

z doradcą zawodowym



�nieznajomość własnych preferencji i predyspozycji 
edukacyjno – zawodowych

�niskie wyniki szkolne a za tym niskie wyniki na 
świadectwie szkolnym lub dyplomie potwierdzającym 
kwalifikacje w zawodzie
brak wiedzy o możliwościach i perspektywach �brak wiedzy o możliwościach i perspektywach 
zatrudnienia na krajowym i zagranicznym rynku pracy

�brak możliwości kształtowania kompetencji miękkich 
(kreatywność, decyzyjność, inicjatywa, współpraca i zarządzanie czasem)

�nieporadnie skonstruowane dokumenty aplikacyjne 
(CV i list motywacyjny)

�niekompletna wiedza o zawodach i specjalnościach



� niskie umiejętności praktyczne w ramach wyuczonego 
zawodu a za tym mniejsze szanse na zatrudnienie

� luki  w wiedzy teoretycznej dotyczącej wyuczonego 
zawodu

� nieumiejętność opanowania stresu podczas rozmowy 
z pracodawcąz pracodawcą

� nieumiejętność współpracowania a za tym popadanie 
w konflikty, porzucanie pracy

� brak nawyku punktualnego rozpoczynania pracy
� przerywanie pracy oraz inicjowanie konfliktów 

z pracodawcą i pozostałymi pracownikami
� większe prawdopodobieństwo bezrobocia



�problemy zdrowotne 
�niechęć do środowiska szkoły (nauczycieli 

i rówieśników a nawet samego budynku szkoły)
�nietrafiony kierunek kształcenia, źle wybrany zawód
�niemożność sprostania wymaganiom stawianych przez �niemożność sprostania wymaganiom stawianych przez 

nauczycieli
�zniechęcenie, brak motywacji, problemy 

psychologiczne i wychowawcze, niechęć do uczenia 
się, powierzchowne traktowanie obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki

� „lenistwo” po prostu czasami się nie uczniom nie chce 
☺



� toksyczne i nieodpowiednie towarzystwo rówieśników
�złożone problemy okresu dorastania (postawy

opozycyjno – buntownicze„..a ja pokażę wszystkim,że
nie będę chodził(a) i już..”

�niewydolność wychowawczarodzicówucznia�niewydolność wychowawczarodzicówucznia
�zaniedbania pedagogiczne ze strony nauczycieli
�stereotypy dotyczące wagarów, przyzwolenie społeczne



� program profilaktyczny dla absencji szkolnej 
� weryfikacja przedmiotowego systemu oceniania (konsultacja z 

Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim)
� dbanie o przyjazną atmosferę w środowisku szkolnym 
� zajęcia lekcyjne powinny być prowadzone 

w sposób ciekawy, aktywny i motywujący uczniów do w sposób ciekawy, aktywny i motywujący uczniów do 
poszerzenia zasobu wiedzy z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii, (nauczyciel nie może ograniczać się do prowadzenia 
zajęć lekcyjnych metodą „papier – ołówek”), 

� sposób prowadzenia przez nauczyciela zajęć lekcyjnych nie 
powinien wywoływać w uczniach lęku (strachu), który z 
założenia nie sprzyja efektywnemu przyswajaniu wiedzy

� warto wprowadzić warsztaty umiejętności interpersonalnych 
zarówno dla nauczycieli jak i uczniów



� warto wprowadzić warsztaty pozytywnej i skutecznej 
komunikacji zarówno dla nauczycieli jak i uczniów

� należy wprowadzić ankiety oceniające współpracę 
rodziców i uczniów z nauczycielami

� uściślić współpracę z rodzicami np. ustalić zasady, 
usprawiedliwiania nieobecnościusprawiedliwiania nieobecności

� na początku roku przedstawić uczniom kontrakt 
zawierający informację na temat konsekwencji notorycznej 
i nieuzasadnionej absencji szkolnej, każdy uczeń powinien 
złożyć w tym kontrakcie podpis

� warto przekazać uczniom informacje na temat prawnych 
konsekwencji (również finansowych) nieusprawiedliwionej 
absencji szkolnej zarówno dla ucznia jak i jego rodziców



� likwidacja „niezapowiedzianych” kartkówek lub 
wprowadzenie możliwości poprawiania ich do skutku

� rezygnacja z wyrywkowego odpytywania na ocenę na 
forum klasy według metody: „… a teraz do odpowiedzi 
proszę numer..”proszę numer..”

� rezygnacja z tzw. terroru jedynkowego (jedynka za brak 
zeszytu, pracy domowej, stroju do ćwiczeń na w-f, ) lepiej 
nagradzać tych, którzy tę pracę domową odrobili

� notoryczne nieodrabianie prac domowych, zeszytu lub 
zapominania o „stroju do ćwiczeń” na w - f warto 
uwzględnić podczas wystawiania oceny z zachowania



� nie kumulować sprawdzianów z różnych przedmiotów 
w tym samym terminie

� wprowadzić więcej narzędzi nagradzania:
� ustne pochwały nawet za drobne osiągnięcia
� plusy za aktywność i np. frekwencję na lekcjach
� plus za każdą odrobioną pracę domową (pięć plusów ocena    � plus za każdą odrobioną pracę domową (pięć plusów ocena    

bardzo dobra)

� zapowiadanie wszystkich sprawdzianów wiedzy zarówno 
ustnych jak pisemnych

� możliwość poprawienia wszystkich ocen ze  sprawdzianów 
w ściśle określonym czasie dogodnym dla nauczyciela na 
wniosek ucznia



�szkoła polska powinna stać się bardziej przyjazna 
i przystępna dla ucznia tak, aby nie przyszło mu do 
głowy opracowywać strategii unikania szkoły lub 
porzucania jej na rzecz atrakcyjniejszych aktywności

�skuteczna profilaktyka absencji szkolnej przyczyni się �skuteczna profilaktyka absencji szkolnej przyczyni się 
nie tylko do podwyższenia frekwencji szkolnej, ale 
także do aktywniejszego uczestnictwa w zajęciach 
lekcyjnych a za tym mniejszego prawdopodobieństwa 
wykluczenia społecznego.



„Dziecko chce, potrafi samodzielnie się 
uczyć, jeżeli tylko stworzy się mu 
warunki sprzyjające rozwojowi.”

Celestyn Freinet



�Tajski systemedukacji jest nastawiony na zupełnie inne
cele niż system edukacji na zachodzie. Szkoła nie
definiuje systemu kar i nagród, co na dłuższą metę
może być bardzo frustrujące i męczące dla nauczycieli.

�Trzeba być naprawdę cierpliwym człowiekiem żeby
pracować w tajskiej szkole państwowej, bo jakopracować w tajskiej szkole państwowej, bo jako
Europejczycy znamy szkołę, w której wiemy za co
dostaniemy nagrodę, a za co możemy ze szkoły
wylecieć lub powtórzyć klasę.

� W Tajlandii panuje zasadano fail policy, czyli każdy
uczeń przechodzi dalej.



� Nacisk kładzie się tu bardziej na zadowolenie ucznia
i obowiązkiem nauczyciela jest prowadzenie lekcji w
sposób wesoły iśmieszny co ma ułatwiać przyswajanie
wiedzy.

� Nauczyciel w Tajlandii ma przedewszystkim zapewniać� Nauczyciel w Tajlandii ma przedewszystkim zapewniać
sanuk, czyli dobrą zabawę w klasie i to jest niedościgniony
wzór.

� Ktoś surowy, stawiający poprzeczkę wysoko, jednocześnie
chcący przekazać jak najwięcej wiedzy – i owszem, będzie
szanowany, ale niekoniecznie lubiany, bo tylko stresuje
uczniów, co oznacza niskie stopnie.



� w szczególności dotyczy to szkół podstawowych
i liceów, czyli systemu przez który musi przejść
niemalże każdy tajski uczeń.

� uniwersytety wymagają więcej od studentów
i przypominato bardziejzachodnisystemedukacji.i przypominato bardziejzachodnisystemedukacji.

� uczniowie w Tajlandii osiągają dobre wyniki w nauce.
� tajska szkoła dla przeciętnego ucznia jest o wiele

bardziej bezstresowymmiejscemniż szkoła w Polsce
� tajskie szkoły nie borykają się z problemami absencji

szkolnej tak jak szkoły zachodnie
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