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DO UCZESTNIKÓW KURSU

dr Anna Okoñska-Walkowicz

Szanowni Pañstwo

Uczestnicy projektu SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓ£

Jeste�cie Pañstwo uczestnikami powa¿nego przedsiêwziêcia szkoleniowego, które odbywa siê rów-

nocze�nie w siedmiu województwach w Polsce i dotyczy 9374 pracowników o�wiaty. S¹ to wojewódz-

twa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, ma³opolskie, podkarpackie, �wiêtokrzyskie, warmiñsko-

-mazurskie i zachodniopomorskie. Dlaczego wybrali�my te obszary kraju? Bo nale¿¹ one do najs³ab-

szych ekonomicznie: na tych terenach PKB w przeliczeniu na jednego mieszkañca nale¿y do najni¿-

szych. Dla podniesienia poziomu ¿ycia na terenach wiejskich wspomnianych województw, zmniejsze-

nia ró¿nic w jako�ci kszta³cenia, jakie wystêpuj¹ miêdzy miastami a szkolnictwem na wsiach oraz lep-

szego ni¿ do tej pory wykorzystania posiadanego przez wiejskie szko³y potencja³u, Bank �wiatowy

udzieli³ rz¹dowi RP po¿yczki. W ten sposób stali�cie siê Pañstwo beneficjentami szeroko zarysowane-

go Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w komponencie B2. Program Aktywizacji

Obszarów Wiejskich ma za zadanie przyczyniæ siê do rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich,

a komponent B2 dotyczy edukacji i stanowi 8,19% po¿yczonej kwoty.

Dlaczego zdecydowano siê przeznaczyæ powa¿n¹ czê�æ po¿yczki na doskonalenie zawodowe na-

uczycieli? Bo w podniesieniu jako�ci pracy nauczycieli i dyrektorów szkó³ pracuj¹cych na obszarach

wiejskich dostrze¿ono wielk¹ szansê dla mieszkañców wsi, a szko³a wiejska jako przedmiot troski

i aspiracji spo³eczno�ci lokalnej, centrum ¿ycia kulturalnego i miejsce ciep³ych relacji miêdzyludzkich

ci¹gle mo¿e byæ czynnikiem rozwi¹zywania powa¿nych problemów spo³ecznych wsi. Profesjonalnie

dzia³aj¹cy, maj¹cy du¿e poczucie sprawstwa, obdarzony pozytywnym obrazem samego siebie nauczy-

ciel mo¿e sprawiæ, ¿e jego uczniowie, ufaj¹c mu, obudz¹ w sobie odwagê do zmagania siê z trudnymi

warunkami, a sta³e uczenie siê stanie siê ich ¿yciow¹ szans¹.
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U podstaw projektu �Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów szkó³� tkwi marzenie o tym, aby nauczy-

ciele i dyrektorzy szkó³ wiejskich stali siê liderami przemian o�wiatowych na wsi, bo g³ównie one oraz

têsknota za obudowaniem wiejskich szkó³ wspieraj¹cymi j¹, stale ucz¹cymi siê spo³eczno�ciami mog¹

byæ dro¿d¿ami przemian ekonomicznych i spo³ecznych.

Zamówione szkolenia obejmuj¹ nastêpuj¹ce tematy:

� Nauczanie zintegrowane w klasach I-III

� Nauczanie przyrody w klasach IV-VI

� Dokszta³canie w zakresie edukacji w dziedzinie wychowania obywatelskiego i historii w klasach

IV-VI

� Nowe zasady oceniania uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych

� Stosowanie aktywizujacych metod nauczania

� Tworzenie programów nauczania na poziomie klasy

� Rozwijanie umiejêtno�ci wychowawczych

� Nauczanie w klasach integracyjnych

� Edukacja elementarna w przedszkolu

� Zarz¹dzanie szko³¹ w czasie reformy edukacji i po reformie

W wyniku d³ugotrwa³ej procedury przetargowej realizacja projektu przypad³a Spo³ecznemu Towa-

rzystwu O�wiatowemu. Jest to zas³u¿ona ogólnopolska organizacja spo³eczna, która dzia³a na o�wia-

towej niwie od 1987 roku. Jej statutowym celem jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw spo³ecznych

zmierzaj¹cych do wzbogacania mo¿liwo�ci edukacji i wychowania dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Dekla-

racja Programowa stowarzyszenia, uchwalona w 1989 roku, g³osi: �Naczelnym zadaniem Towarzystwa

jest prowadzenie wszechstronnych dzia³añ na rzecz poprawy mo¿liwo�ci edukacji dzieci i m³odzie¿y, na

rzecz uspo³ecznienia polskiego systemu o�wiatowego oraz stworzenia mo¿liwo�ci wyboru ró¿nych dróg

kszta³cenia i wychowania.�

Dla realizacji tego celu Towarzystwo zak³ada i prowadzi przedszkola, szko³y wszystkich szczebli

oraz szko³y wy¿sze. Zgodnie ze statutem wspiera wszelk¹ dzia³alno�æ obywatelsk¹, w szczególno�ci

finansowan¹ ze �rodków spo³ecznych. Wspó³pracuje z instytucjami i organizacjami, których dzia³anie

jest zbli¿one do celów Towarzystwa. Wreszcie inspiruje organizuje szkolenia edukacyjne dla nauczycie-

li i rodziców oraz popularyzuje wiedzê dotycz¹c¹ o�wiaty i wychowania.

 Stowarzyszenie prowadzi oko³o 200 niepublicznych szkó³ non profit w ca³ym kraju i jedn¹ uczelniê

wy¿sz¹ � Wszechnicê Mazursk¹ w Olecku. Od pocz¹tku swego istnienia, obok zak³adania szkó³, sto-

warzyszenie prowadzi³o aktywn¹ dzia³alno�æ w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dy-

rektorów szkó³.

Szkolenia organizowane by³y zarówno dla szkó³ publicznych, jak i niepublicznych. �rodki na szkole-

nia czêsto pozyskiwane by³y z og³aszanych przez MEN lub CODN konkursów grantowych. Szkolenia i

wizyty studyjne liderów Towarzystwa w krajach UE powodowa³y, ¿e zarówno szko³y Towarzystwa, jak i
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organizowane przez STO szkolenia by³y zwiastunami zmian o�wiatowych w kraju jeszcze przed wpro-

wadzaniem reformy systemu edukacji narodowej. Stowarzyszenie opracowa³o ró¿norodne sposoby

ewaluacji wdra¿anych programów oraz posiada sta³y system monitorowania efektów szkoleñ. Najlep-

sze efekty pracy w zakresie szkoleñ STO uzyskiwa³o, stosuj¹c metody warsztatowe. Takimi metodami,

zgodnie z wol¹ zamawiaj¹cego niniejszy projekt, bêd¹ Pañstwo objêci.

Dla lepszego zrozumienia sytuacji dydaktycznych, których bêd¹ Pañstwo do�wiadczaæ w czasie

kursów, chcia³abym zaprezentowaæ warsztat jako metodê pracy z nauczycielami na tle po¿¹danych

przez wspó³czesn¹ szko³ê nauczycielskich kompetencji.

Wspó³czesna szko³a wymaga posiadania przez nauczycieli umiejêtno�ci zwi¹zanych z prac¹ w gru-

pie, miêdzy innymi organizowania pracy zespo³owej. Rada pedagogiczna ka¿dej szko³y powinna byæ

dobrze skoordynowanym, wspieraj¹cym swoich cz³onków zespo³em, w którym miejsce rywalizacji zajê-

³aby wspó³praca. Dla nabywania przez uczniów umiejêtno�ci wspó³pracy nauczyciele powinni zdobyæ

umiejêtno�æ analizowania procesów grupowych, diagnozowania ról grupowych i wykorzystywania ich

do budowania kreatywnych i wspieraj¹cych zespo³ów. Winni te¿ staæ siê mistrzami w aran¿owaniu

sytuacji wychowawczych lub wykorzystywaniu zdarzeñ rzeczywistych s³u¿¹cych æwiczeniom umacnia-

nia wiêzi grupowych i akceptowaniu warto�ci i norm wspó³¿ycia spo³ecznego. Powinni znaæ i stosowaæ

techniki wspó³pracy i posiadaæ umiejêtno�ci zarz¹dzania zespo³em i kierowania procesem grupowym.

Wspó³dzia³anie wymaga umiejêtno�ci interpersonalnych, takich jak negocjacje, komunikacja, rozwi¹zy-

wanie konfliktów, diagnozowanie potrzeb uczniów, ich rodziców czy innych nauczycieli.

Niektórzy autorzy zwracaj¹ uwagê na kompetencje interpretacyjne nauczyciela jako warunek rozu-

mienia �wiata i siebie oraz nadawania sensu temu wszystkiemu, co dzieje siê w otaczaj¹cej rzeczywi-

sto�ci. Dla nich porozumiewanie siê nauczycieli z uczniami jest wynikiem ustawicznych interpretacji,

podobnie jak wybieranie kierunków dzia³ania. Zwracaj¹ w ten sposób uwagê na konieczno�æ kompe-

tencji teoretycznych.1)  Czynnikiem, który wiêkszo�æ wspó³czesnych badaczy wskazuje jako znacz¹cy

w budowaniu motywacji do uczenia siê, a tym samym wp³ywaj¹cym na efektywno�æ pracy szko³y, jest

samopoznanie i samoocena.

Planuj¹c pracê szko³y, która ma staæ siê miejscem uczenia siê ucznia i miejscem inspirowania go do

pracy nad w³asnym rozwojem, nie sposób pomin¹æ tych dzia³añ, które pozwol¹ uczniom budowaæ wy-

sok¹ samoocenê i pomog¹ im w samopoznaniu. Wysoka samoocena w wiêkszo�ci badañ nad ucze-

niem siê wymieniana jest jako licz¹ce siê �ród³o motywacji. Czêsto wskazywana jest jako czynnik, od

którego zale¿y sukces b¹d� niepowodzenie wszelkich ludzkich przedsiêwziêæ oraz jako niezwyk³e �ró-

d³o energii. �Szko³a mog³aby siê staæ miejscem, gdzie uczniowie zaczêliby ceniæ samych siebie, gdzie

rozwijaliby wiarê w samych siebie i poczucie w³asnej warto�ci. Mog³aby tworzyæ sytuacje, w których

zarówno uczniowie, jak i nauczyciele w coraz wiêkszym stopniu odkrywaliby �ród³o warto�ci w samych

sobie, u�wiadamiaj¹c sobie, ¿e �dobre ¿ycie� tkwi w nich i nie jest zale¿ne od �róde³ zewnêtrznych�.2 )

1) R. Kwa�nica, �Ku pytaniom o psychopedagogiczne kszta³cenie nauczycieli�, [w:] Z. Kwieciñski, L. Witkowski (red), Ku peda-
gogii pogranicza, Toruñ 1991 oraz H. Kwiatkowska, �Edukacja nauczycieli szkó³ zawodowych�, [w:] Kszta³cenie zawodowe w
warunkach gospodarki rynkowej (red.)  S. Kwiatowski,  Instytut Badañ Edukacyjnych, Warszawa 1994.

2) C.R. Rogers, Sposób bycia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznañ 2002, str. 215.
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Jak sprawiæ, aby nauczyciele zechcieli i umieli owe sytuacje aran¿owaæ? Jak spowodowaæ, by ucznio-

wie mogli mo¿liwie czêsto ich do�wiadczaæ? W jaki sposób wyposa¿yæ nauczycieli we wszystkie po-

trzebne do wype³nienia wspomnianych zadañ umiejêtno�ci? Jednym ze sposobów inspirowania wspo-

mnianego kierunku zmiany w szkole jest odpowiednie doskonalenie zawodowe nauczycieli i unowocze-

�nienie procesu nauczania w zak³adach kszta³cenia nauczycieli. Dla nabycia przez nauczycieli w³a�ci-

wych kompetencji oraz dla wypracowania w nich, przez nich samych, po¿¹danych postaw, zasadne jest

stosowanie metod warsztatowych. Co rozumiem przez to okre�lenie?

Kilkugodzinne sekwencje zajêæ, bogate w aktywizuj¹ce metody nauczania, przeplatane miniwyk³a-

dami, pe³ne sytuacji uczenia siê we wspó³pracy czy uczenia siê od siebie nawzajem. Grupa szkolonych

pracuj¹ca przez d³u¿szy czas w tym samym sk³adzie, podzielona zwykle na 3-5-osobowe zespo³y,

stawiana jest w sytuacji zadaniowej czy problemowej. Prowadz¹cy, stosuj¹c ró¿norodne metody akty-

wizuj¹ce, stwarza warunki do rozwi¹zywania problemu lub przygotowania projektu przez ma³e zespo³y.

Czêsto rozwi¹zanie problemu czy przygotowanie projektu wymaga skorzystania ze sporz¹dzonej przez

prowadz¹cego instrukcji i przygotowanych materia³ów. Kolejnym elementem warsztatów jest prezenta-

cja wytworów ma³ych zespo³ów (projekt, rozwi¹zanie problemu) ca³ej grupie i dyskusja nad zasadno-

�ci¹ proponowanych rozwi¹zañ, mo¿liwo�ci¹ zastosowania ich w warunkach szkolnych etc. Praca me-

tod¹ warsztatow¹ powinna byæ poprzedzona treningiem integracyjnym. Scalenie grupy, która ma siê

wspólnie uczyæ, umo¿liwia budowanie korzystnej do uczenia siê atmosfery. Odpowiedniego poziomu

bezpieczeñstwa, bezpo�rednio�ci, otwarto�ci i zaufania.

W przypadku planowania d³u¿szych szkoleñ w tym samym zespole celowe jest zorganizowanie

warunków do wypracowania przez grupê kontraktu grupowego, czyli ustalenia zasad wspó³pracy, spo-

sobu bycia, sposobu zwracania siê do pozosta³ych cz³onków grupy itp.

Praktyka pokazuje, ¿e w czasie pracy uczestnicy szkolenia rzadko otwarcie siê odwo³uj¹ do kontrak-

tu grupowego. Mimo to uwa¿am, ¿e jego opracowanie w czasie szkolenia jest doskona³¹ okazj¹ do

ujawnienia siê pogl¹dów uczestników szkolenia w sprawie zasad wspó³¿ycia, w sprawie hierarchii war-

to�ci etc., co przyspiesza proces grupowy, buduje grupê i ustala kierunki jej rozwoju. Stanowi te¿ jeden

ze sposobów g³êbszego poznawania siê i integracji jej cz³onków. Czêsto burzliwe dyskusje tocz¹ce siê

w czasie ustalania kontraktu znakomicie s³u¿¹ wzajemnemu poznaniu siê.

Jakich warunków wymaga warsztat? Mój pogl¹d na temat optymalnych warunków do uczenia siê we

wspó³pracy i atmosfery sprzyjaj¹cej uczeniu siê, �ci�le siê wi¹¿e z humanistycznym podej�ciem Carla

R. Rogersa. Koncepcja C.R. Rogersa opiera siê na za³o¿eniu, ¿e w cz³owieku tkwi¹ ogromne mo¿liwo-

�ci rozwojowe, wyra�ne zdolno�ci do rozumienia siebie i do konstruktywnych zmian w sposobie bycia

i zachowania.3 )

Powstaje pytanie, w jakich sytuacjach ten potencja³ realizuje siê optymalnie. C.R. Rogers zwraca

w tym miejscu uwagê na rolê relacji z drugim cz³owiekiem i atmosferê, która tej relacji musi towarzyszyæ.

Najwa¿niejsze dla tego typu relacji s¹:

3) C.R .Rogers, Terapia nastawiona na klienta, Thesaurus-Press Juniorzy Gospodarki, Wroc³aw 1991.
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Wnikliwe, empatyczne zrozumienie, które polega na wej�ciu w �wiat prze¿yæ drugiego cz³owieka,

wczuciu siê w jego sytuacjê, u³atwieniu mu zrozumienia znaczenia pewnych swoich do�wiadczeñ. Po-

czucie, ¿e jest siê dobrze rozumianym b¹d� przynajmniej, ¿e kto� stara siê zrozumieæ, ma ogromn¹

warto�æ rozwojow¹, pomaga wnikn¹æ w siebie i lepiej siebie rozumieæ.

Troska, czyli postawa bezwarunkowej akceptacji, wi¹¿e siê z tym, ¿e druga osoba (uczestnik

doskonalenia) do�wiadcza g³êbokiego i autentycznego zainteresowania jej losem. A przekonuje siê, ¿e

naprawdê nam na niej zale¿y, kiedy dajemy jej odczuæ nasz¹ o ni¹ troskê. Tej relacji nie mo¿e zatruwaæ

os¹dzanie ani ocenianie jej my�li, uczuæ czy pomys³ów. Nie mo¿na pochwalaæ jednych uczuæ czy za-

chowañ, a nie aprobowaæ innych. Akceptacja musi dotyczyæ ca³ej osoby, takiej, jak¹ ona jest, a nawet

takiej, za jak¹ chcia³aby uchodziæ. Akceptacja to obdarowanie drugiej osoby naszym przekonaniem, ¿e

cenimy j¹ tak¿e jako cz³owieka.

Autentyczno�æ albo zgodno�æ z samym sob¹, wewnêtrzna spójno�æ. Osoba prowadz¹ca sku-

teczne warsztaty, czyli pomagaj¹ca uczestnikowi doskonalenia zawodowego nauczycieli w jego rozwo-

ju, musi byæ w zgodzie z sam¹ sob¹, co znaczy, ¿e jej uczucia i doznania bêd¹ w pe³ni u�wiadomione.

W kontaktach musi naprawdê byæ sob¹, a nie udawaæ kogo� innego. Autentyczno�æ jest jednym

z warunków nawi¹zania osobistego kontaktu, ten za� mo¿e wywo³aæ po¿¹dan¹ zmianê postawy i przy-

spieszyæ wystêpowanie oczekiwanych umiejêtno�ci.4)

Powy¿sze wymogi powinny towarzyszyæ ka¿demu warsztatowi edukacyjnemu. Wierzê, ¿e stan¹ siê

tak¿e Pañstwa udzia³em.

Pocz¹tki tej owocnej metody szkolenia siêgaj¹ drugiej po³owy lat czterdziestych, kiedy to Carl Rogers

wraz ze swymi wspó³pracownikami z Uniwersytetu w Chicago prowadzi³ pierwsze szkolenia w grupach5) .

Uczestnikami byli doradcy zajmuj¹cy siê osobistymi problemami weteranów II wojny �wiatowej.

W tym samym czasie w Massachusetts Institute of Technology pod wp³ywem Kurta Lewina rozpo-

czêto szkolenie grupowe dla managerów i wysokich urzêdników pañstwowych. To pocz¹tki metody

warsztatowej, inaczej warsztatu edukacyjnego.

Czy celem stosowania metody warsztatowej w edukacji jest wy³¹cznie nabywanie umiejêtno�ci?

M. Grondas  zwraca uwagê na towarzysz¹ce stosowaniu warsztatu edukacyjnego g³êbsze efekty

emocjonalne. Wynikaj¹ one, wed³ug niego, z faktu d³ugotrwa³ego przebywania w niezbyt licznej grupie,

w której dziêki profesjonalizmowi prowadz¹cych bezpieczne kontakty cz³onków grupy owocuj¹ wzro-

stem samoakceptacji i zaufania do innych, wiêksz¹ otwarto�ci¹ w kontaktach, ekspresyjno�ci¹, sk³on-

no�ci¹ do zmian i nastawieniem na rozwój. Postawy te s¹ niezwykle po¿¹dane u nauczycieli. Tylko

wtedy, kiedy nauczyciele bêd¹ je posiadaæ, mog¹ one siê staæ udzia³em uczniów. Bêd¹ dla nich podsta-

w¹ budowania przysz³ego godnego i dostatniego ¿ycia.

 David Jaques6)  sugeruje, ¿e jest to nie tylko cenna metoda zdobywania wiedzy i umiejêtno�ci, ale

tak¿e sposób zdobywania wiedzy o funkcjonowaniu grupy i rozwijaniu predyspozycji do wspó³dzia³ania.

4) za: J. Grochulska-Stec, Rozszerzanie granic mo¿liwo�ci edukacyjnych cz³owieka, Kraków 1997.
5) za: M. Grondas, �Program czê�ci warsztatowo-treningowej�,  Podyplomowe Studia Doskonalenia Umiejêtno�ci Edukato-

rów, materia³ kserowany, AGH 1999.
6) D. Jaques, Uczenie siê w grupach, Suplement do programu TERM, wyd. MEN, Warszawa 1997.



Spo³eczne Towarzystwo O�wiatowe � Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów PAOW

10

Dla okre�lenia warsztatu edukacyjnego u¿ywa terminu uczenie siê w grupie. Fundamentem szko³y XXI

wieku jest niew¹tpliwie wspó³dzia³anie, a dobra szko³a to organizacja ucz¹ca siê.

Wierzê, ¿e w czasie szkoleñ uda siê Pañstwu do�wiadczyæ przyjemno�ci uczenia siê od siebie

nawzajem i ¿e  spotkaj¹ Pañstwo w�ród prowadz¹cych warsztaty osoby, które pozwol¹ Pañstwu doce-

niæ omówion¹ metodê doskonalenia i nabywania umiejêtno�ci.

Wa¿nym elementem Pañstwa spotkañ bêdzie ewaluacja, czyli szacowanie warto�ci wdro¿onego

programu, szczególnie w aspekcie jego skuteczno�ci. Proponujê przyj¹æ poni¿sze okre�lenie pojêcia

ewaluacji.

�Dokonywaæ ewaluacji znaczy � starannie rozwa¿aæ, jak dalece jest u¿yteczna lub warto�ciowa

pewna dzia³alno�æ, jej plan lub pomys³, zw³aszcza by decydowaæ czy j¹ podj¹æ, czy nie, albo czy j¹

kontynuowaæ�7) . Istniej¹ dwa aspekty ewaluacji. W czasie kursu bêd¹ Pañstwo dokonywaæ ewaluacji

ka¿dego dnia, udzielaj¹c informacji zwrotnej prowadz¹cemu o jego pracy. Bêd¹ Pañstwo �szacowaæ

warto�æ� ka¿dego modu³u, wypowiadaj¹c siê o skuteczno�ci, czyli zgodno�ci z za³o¿onymi celami po-

szczególnych czê�ci szkoleñ.

Na koñcu kursu wype³ni¹ Pañstwo przygotowan¹ przez sponsora ankietê, w której ocenicie po¿ytki

przebytego szkolenia. Pozwoli to nie tylko ustaliæ jako�æ wykonania przez STO zadania, ale tak¿e �

mam nadziejê � zachêci Pañstwa do sta³ej refleksji nad mo¿liwo�ci¹ doskonalenia dokonywanych przez

Pañstwa przedsiêwziêæ, opieraj¹cej siê na uzyskanych w wyniku ewaluacji informacjach.

dr Anna Okoñska-Walkowicz
kierownik programu

7) B. Niemierko (red.), Ewaluacja Nowej Matury. Zbiór studiów teoretycznych, s. 14, Wroc³aw 1999.
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S³owo od autora

Skrypt ten jest w moim zamierzeniu zaproszeniem do nauki przez do�wiadczenie, prze¿ywanie, odkry-

wanie, rozumienie. Ma s³u¿yæ jako przewodnik w trakcie szkolenia nastawionego na naukê raczej umiejêt-

no�ci ni¿ zawarto�ci podrêczników oraz na wykorzystywanie w nauczaniu wiedzy, do�wiadczeñ i osobi-

stego potencja³u pojedynczych uczestników i grupy jako ca³o�ci (czêsto okazuje siê, ¿e to nie to samo!),

który przejawia siê w efektach pracy zespo³owej, wzajemnym stymulowaniu siê i motywowaniu.

W uczeniu siê pracy wychowawczej najwa¿niejszy jest rozwój naszych osobistych kompetencji. Je�li

nad nimi zaczynamy pracowaæ, to okazuje siê na ogó³, ¿e najtrafniej nawet dobrana literatura i najciekaw-

sze narzêdzia schodz¹ na drugi plan wobec wagi do�wiadczenia wynikaj¹cego z konkretnych prze¿yæ

osobistych. Szkolenie ma nas zatem przede wszystkim wyposa¿yæ (lub raczej byæ wstêpem do samowy-

posa¿ania siê) w umiejêtno�ci u¿yteczne w rozmaitych, niedaj¹cych siê z góry przewidzieæ sytuacjach,

jakie mog¹ nam siê w pracy przydarzyæ, a których (niestety!) nie opisano w ¿adnych poradnikach.

Proponowane przeze mnie materia³y s¹ zapisem 6-dniowego warsztatu, podczas którego, pracuj¹c

nad ró¿nymi aspektami pracy z uczniami, przygotowujemy siê do roli wychowawcy. Materia³y te s¹

efektem do�wiadczeñ w bezpo�redniej pracy warsztatowej i treningowej z uczniami, nauczycielami,

psychologami i pracownikami s³u¿b spo³ecznych. Zgodnie z moim osobistym nastawieniem wiêkszo�æ

propozycji koncentruje siê na bezpo�rednim do�wiadczeniu i ma stwarzaæ przestrzeñ dla analizy osobi-

stych umiejêtno�ci i perspektyw ich poszerzania. Nie znajdziecie w nim wiele tre�ci podaj¹cych lub

porz¹dkuj¹cych wiedzê teoretyczn¹ z wybranych tematów � istnieje wszak¿e wiele publikacji, które to

zadanie porz¹dnie spe³niaj¹ i niektóre z nich wymieniam w przypisach.

Materia³y s¹ przeznaczone do uczenia siê w grupie. Krótkie partie wyk³adów, przyk³ady, instrukcje

do æwiczeñ, narzêdzia � maj¹ byæ nade wszystko wprowadzeniami do æwiczeñ � prostych spotkañ,

podczas których ludzie maj¹ co� sobie powiedzieæ, a przez to czego� siê od siebie nauczyæ. Wynika to

z mojego g³êbokiego przekonania, ¿e nie warto mno¿yæ z³o¿onej wiedzy i wyrafinowanych technik, gdy¿

skupiaj¹ uwagê odbiorców na metodzie ze szkod¹ dla autentyczno�ci kontaktu.

Marek Grondas
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CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia ROZWIJANIE UMIEJÊTNO�CI WYCHOWAWCZYCH jest jak najlepsze przy-

gotowanie nauczyciela do pe³nienia roli wychowawcy w zreformowanej szkole, a wiêc: nabycie

umiejêtno�ci  komunikowania siê miêdzy lud�mi, diagnozowania, planowania, projektowania

i ewaluowania swojej pracy oraz u�wiadomienie potrzeby ci¹g³ego doskonalenia.

Modu³ I. Praca z wychowankiem

a. Porozumiewanie siê miêdzy lud�mi

uczestnik:

� bêdzie aktywnie s³ucha³ wychowanka

� bêdzie u¿ywa³ komunikatu �JA� w kontakcie z wychowankiem

� bêdzie stosowa³ komunikaty wspieraj¹ce

� zadba o swoje prawa i prawa innych

� bêdzie udziela³ informacji zwrotnych wychowankom

� rozpozna i nazwie relacje miêdzy lud�mi

� okre�li i zrozumie zachowania ludzi w ró¿nych sytuacjach

� zdiagnozuje potrzeby wychowanka

� udzieli wychowankom wsparcia psychologicznego

b. Planowanie pracy wychowawczej

uczestnik:

� opracuje za³o¿enia pracy wychowawczej

� sformu³uje cele pracy wychowawczej

� okre�li mierniki sukcesu i spodziewane efekty planowanej pracy wychowawczej

� okre�li sposoby realizacji za³o¿onych celów

� oceni, wyci¹gnie wnioski, zmodyfikuje dzia³ania wychowawcze

� zaprogramuje zadanie w ca³okszta³cie celów wychowawczych szko³y

c. Praca z uczniem wymagaj¹cym wiêkszej uwagi wychowawczej

uczestnik:

� sformu³uje problemy i rozpozna ich przyczyny

� opracuje strategiê dzia³ania z uczniem wymagaj¹cym wiêkszej uwagi wychowawczej

� podejmie dzia³ania profilaktyczne i (lub) resocjalizacyjne w stosunku do dziecka o specyficz-

nych potrzebach wychowawczych
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Modu³ II. Praca z rodzin¹ wychowanka

uczestnik:

� oceni rodzinê wychowanka pod wzglêdem spójno�ci, zdolno�ci adaptacyjnej, komunikacji w rodzinie

� zdiagnozuje potrzeby rodziny

� udzieli informacji zwrotnych rodzinie

� udzieli rodzinie wsparcia

Modu³ III. Praca z zespo³em klasowym

a. Integracja zespo³u klasowego

uczestnik:

� zawrze kontrakt z wychowankami

� okre�li strukturê grupy (wyodrêbnianie siê podgrup, ich sk³ad osobowy, relacje miêdzy pod-

grupami), role i statusy grupowe uformowane wewn¹trz grupy (sympatie i antypatie w gru-

pie, liderzy emocjonalni i zadaniowi, inne wa¿ne role grupowe), strukturê komunikowania siê

w grupie, system warto�ci i norm, którym grupa siê kieruje

� wykorzysta proces grupowy do realizacji za³o¿onych celów pracy wychowawczej z zespo-

³em klasowym

b. Wspó³praca w klasie

uczestnik:

� stworzy warunki do wspó³pracy, a nie rywalizacji przez odpowiedni dobór metod oddzia³ywa-

nia wychowawczego

� zaprojektuje dzia³ania zespo³owe w klasie

� dokona ewaluacji tych dzia³añ w odniesieniu do procesu grupowego i relacji w klasie

c. Rozwi¹zywanie konfliktów

uczestnik:

� okre�li pod³o¿e konfliktu

� wska¿e adekwatny do rodzaju konfliktu sposób rozwi¹zania

� rozwi¹¿e konflikty w zespole klasowym, mediuj¹c i oddzielaj¹c ludzi od problemu

� ukierunkuje energiê grupy w kierunku po¿¹danych zmian

Modu³ IV. Klasa w �rodowisku szkolnym

a. Samorz¹dno�æ w szkole

uczestnik:

� bêdzie animatorem dzia³añ samorz¹dowych w szkole
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� zadba o swoje prawa i prawa innych

� wykorzysta istniej¹ce prawo w oddzia³ywaniu wychowawczym

b. Wspó³praca z innymi nauczycielami

uczestnik

� stworzy warunki do wspó³pracy z innymi nauczycielami

� zaprojektuje dzia³ania zespo³owe

� wzmocni i nada kierunek oddzia³ywaniom wychowawczym na terenie szko³y

� zaplanuje, zdiagnozuje i zaprogramuje dzia³ania wychowawcze bêd¹ce podstaw¹ programu

wychowawczego szko³y, bêdzie wspó³pracowa³ z zespo³em wychowawców i nauczycieli

c. Rodzice, instytucje, stowarzyszenia jako partnerzy w pracy wychowawczej szko³y

uczestnik

� pozyska rodziców do wspólnych dzia³añ w szkole

� pozyska zasoby na dzia³alno�æ pozalekcyjn¹ i �rodowiskow¹ szko³y, w³¹czy �rodowisko lo-

kalne w dzia³alno�æ wychowawcz¹ szko³y
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RAMOWY PLAN SZKOLENIA

Modu ³ Obszar tematyczny Temat sesji Liczba
godzin

I. Praca z
wycho-
wankiem

A. Porozumiewanie siê
miêdzy lud�mi

1. Kontakt i komunikacja 2

2. Blokady komunikacyjne i jêzyk �ja� 2

3. Asertywno�æ 2

4. Informacja zwrotna 1

5. Diagnoza wychowanka 2

6. Wspieranie i wzbudzanie motywacji 1

B. Planowanie pracy
wychowawczej

7. Opracowanie za³o¿eñ pracy
wychowawczej

2

C. Praca z uczniem
wymagaj¹cym wiêkszej
uwagi wychowawczej

8. Praca z uczniami o g³êbokich
problemach emocjonalnych

3

9. Praca z uczniami zagro¿onymi
uzale¿nieniem

3

II. Praca z rodzin ¹ wychowanka 1. Rodzina jako system 2

2. Rodzina a szko³a 6

3. Postawy wychowawcze rodziców wobec
dzieci.

2

4. Udzielanie rodzinie informacji zwrotnych 4

III. Praca
z zespo ³em
klasowym

A. Integracja zespo³u
klasowego

1. Integracja klasy i budowanie poczucia
bezpieczeñstwa

2

2. Diagnoza grupy klasowej 2

3. Klasa w procesie grupowym 2

4. Role indywidualne w klasie 2

B. Wspó³praca w klasie 5. Wychowywanie przez wspó³pracê 2

C. Rozwi¹zywanie
konfliktów

6. Konflikt i negocjacje 4

7. Mediacja 2

D. Relacje wychowawcy
z wychowankami

8. Relacje wychowawcy z wychowankami 2

IV. Klasa w �rodowisku szkolnym 1. Samorz¹dno�æ w szkole 3

2. Wspó³praca z innymi nauczycielami 3

3. Rodzice, instytucje, stowarzyszenia jako
partnerzy w pracy wychowawczej szko³y

3

Podsumowanie szkolenia. Ewaluacja 1

ogó ³em 60



Rozwijanie umiejêtno�ci wychowawczych

Spo³eczne Towarzystwo O�wiatowe � Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów PAOW

17

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Dzieñ I Niedziela

15.30 obiad

16.30�18.00 warsztaty

18.15�19.00 warsztaty

19.15 kolacja

Dzieñ II, III, IV, V, VI, VII Poniedzia³ek, wtorek, �roda

czwartek, pi¹tek, sobota

8.00 �niadanie

9.00�10.30 warsztaty

10.30�11.00 przerwa na kawê

11.00�13.15 warsztaty

13.30�15.30 obiad

15.30�17.00 warsztaty

17.00�17.30 przerwa na kawê

17.30�19.00 warsztaty

19.15 kolacja

Dzieñ VIII Niedziela

8.00 �niadanie

9.00�10.30 warsztaty

10.30�11.00 przerwa na kawê

11.00�11.45 sesja ewaluacyjna

Razem: 60 godzin
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PRACA Z WYCHOWANKIEM

a.  Porozumiewanie siê miêdzy lud�mi
Standardy osi¹gniêæ

Uczestnik:

� bêdzie aktywnie s³ucha³ wychowanka

� bêdzie u¿ywa³ komunikatu �JA� w kontakcie z wychowankiem

� bêdzie stosowa³ komunikaty wspieraj¹ce

� zadba o swoje prawa i prawa innych

� bêdzie udziela³ informacji zwrotnych wychowankom

� rozpozna i nazwie relacje miêdzy lud�mi

� okre�li i zrozumie zachowania ludzi w ró¿nych sytuacjach

� zdiagnozuje potrzeby wychowanka

� udzieli wychowankom wsparcia psychologicznego

Sesja 1.  Kontakt i komunikacja

Miniwyk³ad

Problemy zwi¹zane z poprawn¹ komunikacj¹ s¹ równie wa¿ne w pracy w zespole nauczycielskim, jak i w

kontakcie z uczniami: maj¹ one znaczenia uniwersalne, pojawiaj¹ siê zawsze, gdy przychodzi nam kontak-

towaæ siê, kszta³towaæ relacje i pracowaæ z lud�mi. Sprawna komunikacja jest podstawowym warunkiem

dobrej pracy zespo³u nauczycielskiego i efektywnych oddzia³ywañ wychowawczych.

Naukê umiejêtno�ci porozumiewania siê mo¿na rozumieæ w sposób techniczny, jako interpersonalny

przekaz informacji, przy czym informacj¹ jest ka¿dy sygna³ wysy³any przez nadawcê do odbiorcy: s³owa,

gesty, mimika, ton g³osu, szybko�æ mówienia, pozycja i ruchy cia³a, strój i inne elementy wygl¹du. Skutecz-

no�æ w komunikacji polega na tym, ¿e Nadawca wysy³a informacjê precyzyjnie odpowiadaj¹c¹ jego inten-

cjom, a Odbiorca bezb³êdnie j¹ odczytuje. Na obu tych etapach przekazu informacji mo¿e dochodziæ do

przek³amañ powoduj¹cych nieporozumienia. U�wiadomienie sobie przyczyn tych nieporozumieñ i do�wiad-

czenie mo¿liwo�ci ich eliminowania mo¿e w pewnej mierze polepszyæ nasze funkcjonowanie w relacjach

interpersonalnych, pod warunkiem oczywi�cie, ¿e zechcemy wykorzystaæ nasze do�wiadczenia w praktyce.

Efektywnej komunikacji w sensie technicznym uczymy siê, rozwijaj¹c nastêpuj¹ce umiejêtno�ci:

� uwa¿nego s³uchania

� sprawdzania poprawno�ci zrozumienia (parafrazy)

� wspierania rozmówcy

� odzwierciedlania jego komunikatów osobistymi �rodkami ekspresji

� radzenia sobie z ró¿nicami i sprzeczno�ciami

MODU£ I
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Zajmowanie siê umiejêtno�ciami komunikacyjnymi w grupie (zespole) jest nie tylko æwiczeniem kon-

kretnych kompetencji, ale wspólnym, zespo³owym (grupowym) do�wiadczeniem: zajmuj¹c siê praktyk¹

komunikacji, zaczynamy siê w grupie porozumiewaæ, poznawaæ, odkrywaæ ró¿nice i podobieñstwa,

jakie miêdzy nami zachodz¹. Rozpoczyna siê zatem nasz grupowy proces komunikacji. Ucz¹c siê ko-

munikacji, rozwijamy (niekiedy zmieniamy) wypracowane w toku ¿ycia sposoby kontaktowania siê z

drugim cz³owiekiem. Mo¿e siê okazaæ, ¿e dotychczasowe sposoby uznamy teraz za niewystarczaj¹ce,

¿e bardziej s³u¿y³y nam do zakrywania siê ni¿ do odkrywania.

To, jak wchodzimy w kontakt i jak siê porozumiewamy z innymi lud�mi, �wiadczy o tym, jaki mamy

stosunek do drugiego cz³owieka i jakiego rodzaju relacje chcemy z nim budowaæ.

Eric Berne, twórca analizy transakcyjnej, wyró¿nia nastêpuj¹ce sposoby strukturalizacji

spotkania z innymi lud�mi1 ):

� wycofanie, czyli brak jakiegokolwiek osobistego kontaktu (przyk³adem mog¹ tu byæ zacho-

wania wiêkszo�ci pasa¿erów jad¹cych w jednym przedziale poci¹gu, aczkolwiek przypusz-

czam, ¿e inspiruj¹ce by³oby zastanowienie siê na ile zachowania w niektórych pokojach

nauczycielskich da siê z nimi porównaæ);

� rytua³y i sk³adaj¹ce siê z nich ca³e ceremonie, za pomoc¹ których ludzie przebywaj¹cy ze

sob¹ daj¹ sobie nawzajem do zrozumienia, ¿e siê dostrzegaj¹ i zgadzaj¹ siê ze sob¹ pozo-

stawaæ, ale niczego sobie osobi�cie nie komunikuj¹. Walorem rytua³ów jest ich bezpieczeñ-

stwo wynikaj¹ce z ca³kowitej przewidywalno�ci: pos³uguj¹c siê normami tradycji, obyczajów

i tzw. dobrego wychowania, pokazujemy sobie nawzajem, ¿e równie dobrze je znamy (a

zarazem tylko tyle mamy dla siebie w spotkaniu);

� dzia³anie (praca), wspólna aktywno�æ nastawiona na rzeczywisto�æ zewnêtrzn¹, podczas

której nie musimy siê osobi�cie bli¿ej kontaktowaæ, bo przecie¿ mamy co� do zrobienia;

� rozrywki, wymiany wypowiedzi z ograniczonym, przewidywalnym zbiorem reakcji do wybo-

ru, na ogó³ na akceptowane spo³ecznie tematy i w akceptowany spo³ecznie sposób (np.

rozmowy o sporcie, samochodach, chorobach czy narzekanie na uczniów);

� gry, podczas których ludzie, nie ujawniaj¹c tego przed partnerami, zmierzaj¹ do osi¹gniêcia

ich kosztem okre�lonych korzy�ci psychologicznych2 )

� i wreszcie, bliski kontakt, intymno�æ � �intymno�æ dwustronna definiowana jest jako stosu-

nek miêdzyludzki niewykorzystuj¹cy gier, otwarty, uczciwy i charakteryzuj¹cy siê wzajem-

nym, wolnym od wykorzystywania, niewymuszonym dzieleniem siê�;

W toku ca³ego dotychczasowego ¿ycia wykszta³cili�my indywidualne, oryginalne sposoby kontaktowa-

nia siê z innymi lud�mi. Z nich wynikaj¹ nasze preferencje ulokowane w wy¿ej wymienionych obszarach

czyli równie¿ to, jak konstruujemy nasze relacje w pokoju nauczycielskim, w klasie i na szkolnym koryta-

rzu. Siêgaj¹c pamiêci¹ do lat, kiedy byli�my uczniami, nie bêdziemy mieli zapewne trudno�ci z przypo-

mnieniem sobie nauczycieli, którzy zachowywali siê wobec nas tak, jakby�my byli pasa¿erami przypad-

1) E. Berne, Dzieñ dobry... I co dalej?, s. 40-45, Poznañ 1998.
2) E. Berne, W co graj¹ ludzie, Warszawa 1987.



Spo³eczne Towarzystwo O�wiatowe � Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów PAOW

20

kiem tego samego poci¹gu, albo go�æmi na przypadkiem tym samym przyjêciu dla obcych sobie ludzi.

Przypomnimy sobie te¿ takich, którzy twierdzili, ¿e ucz¹ nas dobrego wychowania, ¿e jedynym ich celem

jest wdro¿yæ nas do solidnej pracy, byæ mo¿e równie¿ takich, którzy utrzymuj¹c, ¿e ich celem jest jedynie

nasze dobro, realizowali swoje ukryte cele. Ale z pewno�ci¹ na d³ugo pozostan¹ w naszej pamiêci peda-

godzy, którzy z pozycji doros³ego cz³owieka mieli ochotê uczciwie dzieliæ siê z uczniami sob¹.

Ten program pisany jest z prze�wiadczeniem, ¿e nie warto koncentrowaæ siê w szkole na na-

uce rytua³ów, ceremonii, rozrywek lub uciekaniu przed osobistym kontaktem w nieosobiste

dzia³ania, gdy¿ ca³e spo³eczne otoczenie uczy tego nasze dzieci z wystarczaj¹c¹ intensywno-

�ci¹. Dzieci (i te siedmio- i te osiemnastoletnie) potrzebuj¹ intymno�ci, a je�li przekonuj¹ siê,

¿e nie mog¹ na ni¹ liczyæ � wycofuj¹ siê.

Otwarto�ci i uczciwo�ci w kontakcie i komunikacji nie naka¿e siê dyrektorskim dekretem czy uchwa-

³¹ Rady Pedagogicznej ani te¿ nie osi¹gniemy ich, wykonuj¹c najlepiej nawet pomy�lane æwiczenia.

Podstawowym warunkiem zmierzania w kierunku lepszej komunikacji jest gotowo�æ do osobistego za-

anga¿owania w relacjach z uczniami. Taka decyzja mo¿e oznaczaæ niekiedy konieczno�æ podjêcia

niema³ej pracy nad sob¹. Jednak¿e przygotowuj¹c siê do jej podjêcia, albo gdy siê to ju¿ sta³o � warto

przyswoiæ sobie pewien nieskomplikowany katalog zasad dobrej komunikacji, które je�li siê do nich

przyzwyczaiæ i zacz¹æ stopniowo wprowadzaæ w ¿ycie � daj¹ szansê na szybszy postêp.

Nasze osobiste deficyty manifestuj¹ siê w praktyce codziennych kontaktów z innymi lud�mi w³a�nie

w ten sposób, ¿e stosowanie tych zasad przychodzi nam z trudno�ci¹, wydaje siê niemo¿liwe, albo �

je�li pozwolimy dzia³aæ mechanizmom obronnym � niepotrzebne.

 Tabela 1. Destrukcyjne i konstruktywne i zachowania w komunikacji

 Zachowania destrukcyjne  Zachowania konstruktywne
 – krytykowanie, ocenianie
 – niespójno�æ komunikatów werbalnych i

niewerbalnych
 – brak uwagi (zniecierpliwienie, zajmowanie siê

innymi sprawami podczas rozmowy)
 – brak akceptacji dla problemów i uczuæ partnera
 – wypowiedzi nieosobiste (w imieniu grupy, klasy

spo³ecznej, narodu, ludzko�ci)
 – przerywanie, „wchodzenie ze swoim materia³em�
 – zmienianie tematu
 – unikanie kontaktu wzrokowego lub jego narzucanie
 – d¹¿enie do dominacji lub uleg³o�ci
 – nadmierne wypytywanie
 – nadmierne analizowanie, stawianie diagnozy
 – dawanie dobrych rad, natychmiastowe

sugerowanie rozwi¹zañ
 – brak empatii
 – nieadekwatny ton g³osu
 – przedmiotowe traktowanie
 – chaotyczno�æ, dygresyjno�æ
 – manipulacja

 – uwa¿ne s³uchanie
 – sprawdzanie, czy partner dobrze zrozumia³
 – akceptacja dla partnera, jego uczuæ, spostrze¿eñ,

problemów
 – wypowiadanie siê w sposób osobisty (jêzyk �JA”)
 – mówienie o emocjach
 – adekwatny kontakt wzrokowy
 – mowa cia³a
 – empatia
 – odpowiadaj¹ca stronom tre�æ
 – niewchodzenie w s³owo
 – otwarto�æ i tempo rozmowy
 – ton g³osu
 – gotowo�æ do zmiany
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Znamienne, ¿e aby doj�æ do tego katalogu, nie musimy przekopywaæ siê przez sterty literatury.

Intuicyjnie znamy ten katalog, je�li zale¿y nam na tym, aby ludzie, z którymi siê kontaktujemy, traktowali

nas powa¿nie, uczciwie i z szacunkiem. Gdy zasady katalogu s¹ ³amane � koñczymy spotkanie z obu-

rzeniem, smutkiem lub poczuciem winy.

Æwiczenie: �Trzy sfery �wiadomo�ci� (wprowadzenie)

Warto sobie u�wiadomiæ, ¿e postrzegamy otoczenie wieloaspektowo, przez ró¿ne kana³y percepcyj-

ne. Pozostaj¹c w kontakcie z drug¹ osob¹:

➯ postrzegamy j¹ zmys³ami, przede wszystkim widzimy i s³yszymy;

➯ my�limy o niej, snujemy na jej temat fantazje i wyobra¿enia;

➯ pojawiaj¹ siê w nas emocje zwi¹zane z kontaktem

Te trzy sfery mieszaj¹ siê w naszej �wiadomo�ci i nak³adaj¹ siê na siebie, co utrudnia tzw.

obiektywny ogl¹d. W efekcie zdarza siê, ¿e �widzimy� to, co sobie wyobrazili�my, interpretujemy

wypowiedzi i zachowania partnera przez pryzmat prze¿ywanych emocji, a z kolei mówi¹c o uczu-

ciach � fantazjujemy na temat partnera itd. W efekcie komunikaty odbierane od innych czêsto

bywaj¹ produktem naszych wyobra¿eñ. Zamieszanie panuj¹ce w naszych umys³ach wymaga wiele

uwagi w kontakcie z innymi lud�mi,  warto te¿ zachowaæ pewien dystans do tego, co sobie nawza-

jem mówimy i co z tego rozumiemy. St¹d te¿ potrzeba sprawdzania: czy rzeczywi�cie zrozumia³em

to, co chcia³e� mi powiedzieæ?

Sesja 2. Blokady komunikacyjne i jêzyk �JA�

Miniwyk³ad

Istnieje mnóstwo sposobów, aby nie dopu�ciæ drugiej osoby do zbyt bliskiego kontaktu. Ka¿dy z nas

ma dobre prawo do wycofania siê, samotno�ci, odpoczynku od bycia z innymi lud�mi. Je�li nasz¹

potrzebê wycofania siê na prywatne terytorium realizujemy �wiadomie i otwarcie, komunikacja na tym

nie traci, kontakt nie ulega zerwaniu. Problem w tym, ¿e taki uczciwy komunikat w brzmieniu np.:  �Nie

chcê teraz z Tob¹ rozmawiaæ, potrzebujê trochê spokoju i samotno�ci. Umówmy siê na jutro� � jest na

ogó³ odbierany jako akt odrzucenia czy egoizmu. Zdecydowanie bardziej popularne s¹ rozmaite mani-

pulacyjne sposoby, tzw. blokady komunikacyjne. Stosujemy je zw³aszcza wówczas, gdy w wyniku

wieloletniego treningu spo³ecznego przyzwyczaili�my siê w kontaktach z innymi lud�mi do strategii

nastawionych na unikanie osobistego kontaktu. Stosujemy je automatycznie, czêsto omal nie zdaj¹c

sobie z tego sprawy i uwa¿aj¹c nawet, ¿e w gruncie rzeczy intensywnie siê z kim� porozumiewamy.

Dlatego tak wa¿ne jest do�wiadczenie tych blokad w praktyce i u�wiadomienie sobie, które z nich

nawykowo stosujemy.

Blokady komunikacyjne wystêpuj¹ szczególnie wyra�nie w kontakcie doros³ych z dzieæmi. Doro�li

czêsto s¹dz¹, ¿e lepiej znaj¹ uczucia i problemy dzieci ni¿ one same, zw³aszcza wówczas gdy, potrak-

towane powa¿nie, te uczucia czy problemy mog³yby im sprawiæ k³opot.
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Wiarygodne przyk³ady mo¿na znale�æ w pracy E. Faber, A. Mazlish, Jak mówiæ, ¿eby dzieci

nas s³ucha³y, jak s³uchaæ, ¿eby dzieci do nas mówi³y,s. 14, Poznañ 1992.

DZIECKO: � Mamo, jestem zmêczona.

JA: � Nie jeste� zmêczona, tylko zaspana.

DZIECKO (g³o�niej) � Ale ja jestem zmêczona.

JA: � Nie jeste�. Jeste� tylko trochê senna. Ubie-

ramy siê.

DZIECKO (p³acz¹c): � Nie, ja jestem zmêczona.

DZIECKO: � Mamo, tutaj jest gor¹co.

JA: � Jest zimno. Nie zdejmuj swetra.

DZIECKO: � Ale mnie jest gor¹co.

JA: � Powiedzia³am, nie zdejmuj swetra.

DZIECKO: � Mnie jest gor¹co.

DZIECKO: � Ten program telewizyjny by³ nudny.

JA: � Nie, by³ bardzo interesuj¹cy.

DZIECKO: � By³ g³upi.

JA: � By³ pouczaj¹cy.

DZIECKO: � By³ do kitu.

JA: � Nie wyra¿aj siê tak.

Praktyka ta przenosi siê na kontakty z doro-

s³ymi:

KOLEGA: � Mam ostatnio k³opoty z �drug¹ A�.

Kiedy do nich wchodzê, od razu czujê siê spiêty.

JA (a): � Nie jeste� spiêty, tylko zmêczony. Po-

winiene� odpocz¹æ.

JA (b): � Co tam �druga A�... ja to mam dopiero

problem!

Ja (c): � Wyolbrzymiasz. Prêdzej czy pó�niej ci

przejdzie.

Rodzaje blokad komunikacji interpersonalnej

A. Decydowanie za innych

Rozkazywanie, kierowanie, komenderowanie

Musisz to zrobiæ

Nie mo¿esz tego zrobiæ

Skoñcz z tym

Id� i przepro� j¹

Ostrzeganie, namawianie, gro¿enie

Lepiej, ¿eby� to zrobi³, bo inaczej...

Je�li tego nie zrobisz, to...

Ostrzegam ciê, je�li to zrobisz...

Moralizowanie, mówienie kazañ, pro�by

Powiniene� to zrobiæ

Jeste� odpowiedzialny za zrobienie tego

To twój obowi¹zek

¯yczê sobie, ¿eby� to zrobi³

Pospiesz siê z tym, bardzo proszê

Badanie, wypytywanie, przes³uchiwanie

Dlaczego to zrobi³e�?

Kiedy, o której, z kim, (szczegó³owe, nic nie wno-

sz¹ce pytania)

Kto wp³yn¹³ na ciebie?

Doradzanie, sugerowanie rozwi¹zañ

My�lê, ¿e powiniene� to zrobiæ

Pozwól mi podpowiedzieæ ci...

By³oby dla ciebie najlepiej, je�liby�...

Dlaczego nie podejdziesz do tego inaczej?

Najlepsze rozwi¹zanie to...

B. Uciekanie od cudzych problemów

Upewnianie, uspokajanie, wyra¿anie wspó³czu-

cia, pocieszanie, podtrzymywanie na duchu

Jutro bêdziesz czu³ siê inaczej

Sprawy u³o¿¹ siê lepiej

Najciemniej jest przed �witem

Nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o

Nie martw siê o to tak bardzo

Nie jest a¿ tak �le
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Odwracanie uwagi, zmiana tematu rozmowy,

zabawianie

My�l o stronie pozytywnej

Próbuj nie my�leæ o tym, a¿ odpoczniesz

Chod�my na lunch i zapomnijmy o tym

My�lisz, ¿e masz problemy!

Przekonywanie za pomoc¹ argumentów logicz-

nych, wyk³adu, udowadniania

Czy zdajesz sobie sprawê, ¿e...

Fakty przemawiaj¹ za...

Teoretycznie to zupe³nie zrozumia³e

Do�wiadczenie mówi nam, ¿e...

Ludzie na ogó³ tak postêpuj¹...

C. Os¹dzanie

Chwalenie, aprobowanie, ocena pozytywna,

pochlebstwo

Twój s¹d jest zawsze bardzo dobry

Jeste� taki inteligentny

Masz tak du¿o mo¿liwo�ci

Zrobi³e� du¿e postêpy

I tak jeste� �wietny

Obrzucanie wyzwiskami, wy�miewanie, zawsty-

dzanie

Jeste� rozlaz³ym uczniem

Masz mêtny sposób my�lenia

Co ty wyprawiasz? Jak mog³e�? Wstyd� siê!

Mówisz jak urzêdas!

Filozof siê znalaz³!

S¹dzenie, krytykowanie, potêpianie, strofowanie

Postêpujesz g³upio

Nie my�lisz uczciwie

To jakie� dyrdyma³y!

To bezsensowne tak mówiæ

Interpretowanie, analizowanie, stawianie dia-

gnozy

Mówisz tak, bo jeste� z³y

Jeste� zazdrosny

Czego naprawdê potrzebujesz, to...

Masz problemy z w³adz¹

Chcesz robiæ dobre wra¿enie

Jeste� trochê paranoiczny

Miniwyk³ad: Jêzyk �JA�

Kiedy czujemy siê sfrustrowani sytuacj¹ lub czyim� zachowaniem, reagujemy najczê�ciej oskar¿enia-

mi lub innymi negatywnymi komunikatami, które wzmagaj¹ konflikt i zazwyczaj nie prowadz¹ do konstruk-

tywnych rozwi¹zañ. Formu³owane s¹ one zazwyczaj w ten sposób, ¿e utrudnia to dialog i budzi negatyw-

ne reakcje. Mo¿na powiedzieæ, ¿e u¿ywamy specyficznych form wypowiedzi, niejako �jêzyków�:

JÊZYKA �TY� � w którym formu³owana jest wiêkszo�æ wypowiedzi zwi¹zanych z barierami komuni-

kacyjnymi, np. oskar¿anie, diagnozowanie, pouczanie itp., np. TY jeste� niesolidny, (TY) chcia³by� wszyst-

kimi rz¹dziæ, (TY) powiniene� to zrobiæ zupe³nie inaczej. Pos³uguj¹c siê tym jêzykiem przerzucamy

odpowiedzialno�æ na drug¹ osobê, co na ogó³ powoduje spontaniczn¹ reakcjê obronn¹.

JÊZYKA �MY� � w którym wypowiadamy siê (na ogó³ bez pe³nomocnictw) w imieniu grupy, �rodowi-

ska, klasy spo³ecznej, nauki, teorii lub rodzaju ludzkiego. Komunikaty formu³owane w tym jêzyku s¹

nieosobiste (�to nie ja � to wszyscy tak my�l¹, odczuwaj¹, robi¹),

JÊZYKA �SIÊ�� którego u¿ywamy, mówi¹c o sobie i o tym, co siê z nami dzieje tak, aby nie braæ za to

odpowiedzialno�ci (cz³owiek taki przemêczony�, tak siê z³o¿y³o�). Jêzyk �siê� wystêpuje te¿ w formach ukry-

tych � mówiê:  �nie mogê�, ¿eby nie wzi¹æ odpowiedzialno�ci za to, ¿e nie chcê; mówiê: �nie mam czasu�, choæ

mam go tyle, ile wszyscy ludzie na planecie, tyle ¿e decydujê siê przeznaczyæ go na co� innego.

Dobrym sposobem na stopniowe odchodzenie od nawykowego stosowania barier komunikacyjnych

i zapobieganie negatywnym reakcjom odbiorców jest u¿ywanie JÊZYKA �JA�.
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Jêzyk ten to taki sposób wypowiadania siê, w którym wyra¿amy siebie � swoje reakcje, prze¿y-

cia, my�li, opinie � i wyra�nie zaznaczamy, ¿e wypowiadamy siê na swój temat i w swoim imieniu.

Jêzyk �JA� pozwala unikaæ zak³óceñ w komunikowaniu siê, a przez to u³atwia zaspokajanie potrzeb

w relacjach z innymi, dziêki niemu jeste�my odbierani jako ludzie otwarci, uczciwi, autentyczni � i naj-

czê�ciej sami te¿ siê tak czujemy. Ogranicza on � przynajmniej na poziomie werbalnym � mo¿liwo�ci

stosowania takich zabiegów, jak narzucanie innym swoich pomys³ów, decydowanie za nich czy rozma-

ite formy os¹dzania. Mówi¹c o sobie i w swoim imieniu, mogê wyra¿aæ pogl¹dy, opinie, s¹dy krytyczne

� ale (1) za wszystko to biorê osobist¹ odpowiedzialno�æ; (2) to, co mówiê, jest bardziej realistyczne i

nie tworzy szumu informacyjnego charakterystycznego dla innych jêzyków.

Na przyk³ad:

Zamiast: � Wkurzasz mnie! � Z³oszczê siê, kiedy to robisz

Zamiast: � Zawsze siê spó�niasz. Chyba w ogóle ci nie zale¿y na wspó³pracy. � Kiedy nie przychodzisz

punktualnie na spotkanie, ja siê denerwujê, poniewa¿ mam ograniczon¹ ilo�æ czasu na za³atwienie

naszych spraw.

Zamiast: � TY jeste� niesolidny. � Czujê siê bezradny, gdy tu jest taki ba³agan

Zamiast: � (TY) chcia³by� wszystkimi rz¹dziæ. � Mam wra¿enie, ¿e chcesz mi to narzuciæ i nie zgadzam

siê na to

Zamiast: � (TY) powiniene� to zrobiæ zupe³nie inaczej. � Zrobi³bym to inaczej

Jêzyka �JA� u¿ywamy przy formu³owaniu informacji zwrotnej i je�li chcemy zachowaæ siê asertyw-

nie, bywa on te¿ szczególnie u¿yteczny w sytuacjach krytycznych.  Nie jest on oczywi�cie remedium na

zaburzenie w kontaktach interpersonalnych. Sam z siebie nie wyeliminuje agresji i chêci do³o¿enia

komu�, je�li tak¹ prze¿ywam, podobnie jak dobre wychowanie nie przeszkadza w tym osobom z tzw.

towarzystwa (jêzykiem mo¿na wszak zabijaæ, u¿ywaj¹c s³ów niezmiernie wyszukanych). Mo¿e jednak

stanowiæ u¿yteczne, stopniowo zmieniaj¹ce nasze nawyki narzêdzie.

Æwiczenie:  Komunikaty do przekszta³cenia w jêzyku �JA�

➯ (Ty) absolutnie nie masz racji� �

➯ Inne rodziny chodz¹ w niedzielê na spacer �

➯ Skoñcz z tym g³upim gadaniem �

➯ By³oby dla ciebie najlepiej, je�liby� w koñcu zaj¹³ siê solidn¹ prac¹ �

➯ Ludzie czêsto przesadzaj¹ i wyolbrzymiaj¹ problemy. Nie martw siê o to tak bardzo �

➯ My�lisz, ¿e masz problemy! Co ty wiesz o prawdziwych problemach! �

➯ My�la³em, ¿e w koñcu znajdziesz dla mnie trochê czasu! �

➯ Teoretycznie to zupe³nie zrozumia³e, ¿e ci siê nie udaje. Nie przejmuj siê �

➯ Do�wiadczenie mówi nam, ¿e dzieci czêsto buntuj¹ siê przeciw rodzicom� �

➯ Jeste� taki inteligentny, na pewno zrozumiesz, ¿e mam racjê �

➯ Masz mêtny sposób my�lenia �
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➯ Co ty wyprawiasz? jak mog³e�? wstyd� siê! �

➯ Masz problemy z w³adz¹. chcia³by� rz¹dziæ wszystkimi tylko nie sob¹ �

➯ Chcesz robiæ dobre wra¿enie �

➯ Ty masz chyba paranojê, przecie¿ nikt nie chce ci zaszkodziæ �

Sesja 3. Asertywno�æ

Miniwyk³ad

Zachowania asertywne to zespó³ zachowañ interpersonalnych, wyra¿aj¹cych uczucia, postawy, ¿y-

czenia, opinie lub prawa danej osoby w sposób bezpo�redni, stanowczy i uczciwy, a jednocze�nie respek-

tuj¹cy uczucia, postawy, ¿yczenia, opinie i prawa innej osoby (osób). Zachowanie asertywne mo¿e obej-

mowaæ ekspresjê takich uczuæ, jak: gniew, strach, zaanga¿owanie, nadzieja, rado�æ, rozpacz, oburzenie,

zak³opotanie itd., ale w ka¿dym z tych przypadków uczucia te wyra¿ane s¹ w sposób, który nie narusza

praw innych� Zachowanie asertywne odró¿nia siê od zachowania agresywnego, które wyra¿aj¹c uczu-

cia, postawy, ¿yczenia, opinie, lub prawa � nie respektuje tych samych elementów u innych osób.

(definicja Association for Advancement of Behavior Therapy, cyt. za: Maria Król-Fijewska, Trening aser-

tywno�ci. Scenariusz i wyk³ady, Warszawa 1991, s. 13).

Przeciwieñstwem asertywno�ci jest uleg³o�æ � ustêpowanie, t³umienie swoich d¹¿eñ, uczuæ i warto-

�ci. Cz³owiek uleg³y nie potrafi powiedzieæ �nie� i czuje siê krzywdzony przez innych, przy czym nie daje

tym innym szansy dowiedzenia siê, jakie s¹ jego potrzeby i warto�ci.

Asertywno�æ bywa czêsto mylona z agresj¹. W zachowaniach agresywnych równie¿ bronimy w³a-

snych praw, ale lekcewa¿ymy przy tym prawa innych, dominujemy nad nimi, nie s³uchamy ich, czêsto

ich upokarzamy. Zachowania asertywne to zachowania maj¹ce na celu realizacjê osobistych praw w

relacjach interpersonalnych.

Fundamentem definiuj¹cym te prawa jest w koncepcji asertywno�ci tzw. 5 praw Fensterheima:

1. Masz prawo do robienia tego, co chcesz � dopóty, dopóki nie rani to kogo� innego.

2. Masz prawo do zachowania swojej godno�ci poprzez asertywne zachowania � nawet je�li

rani to kogo� innego � dopóty, dopóki Twoje intencje nie s¹ agresywne, lecz asertywne.

3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich pró�b � dopóty, dopóki uznajesz, ¿e

druga osoba ma prawo odmówiæ.

4. Istniej¹ takie sytuacje miêdzy lud�mi, w których prawa nie s¹ oczywiste. Zawsze jed-

nak masz prawo do przedyskutowania tej sprawy z drug¹ osob¹ i wyja�nienia jej.

5. Masz prawo do korzystania ze swoich praw

Zachowania asertywne maj¹ na celu adekwatne wyra¿anie siebie bez naruszania granic i praw

innych ludzi. Opieraj¹ siê one na asertywnej postawie cz³owieka wobec samego siebie � przekonaniu,

¿e �jestem w porz¹dku�, czemu towarzyszy podobne zdanie nt. otoczenia � �Ty jeste� w porz¹dku�.



Spo³eczne Towarzystwo O�wiatowe � Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów PAOW

26

��Je¿eli masz w¹tpliwo�ci, czy dane zachowanie jest asertywne, sprawd�, czy choæby odrobinê

zwiêksza ono Twój szacunek do samego siebie. Je¿eli tak, to jest to zachowanie asertywne. Je¿eli nie

� nie jest ono asertywne.�3)

Nale¿y dodaæ jeszcze dwa wyja�nienia:

1. Asertywno�ci mo¿na siê uczyæ. Tzw. trening asertywno�ci to specyficzna forma edukacji psy-

chologicznej opieraj¹ca siê na za³o¿eniu, ¿e stopniowo zmieniaj¹c swoje zachowania w rela-

cjach interpersonalnych, jeste�my w stanie zmodyfikowaæ równie¿ g³êbsze pod³o¿e tych zacho-

wañ (np. moje trudno�ci z asertywnym odmawianiem mog¹ wynikaæ z rozmaitych lêków, je�li

jednak w bezpiecznych warunkach bêdê stopniowo æwiczy³ odmawianie i osi¹gnê w tym pewne

sukcesy, to wielce prawdopodobne, ¿e lêki strac¹ na sile). Trening asertywno�ci jest zatem

nastawiony na naukê konkretnych umiejêtno�ci, A. Salter, jeden z twórców treningu asertywno-

�ci, wskazuje sze�æ rodzajów umiejêtno�ci, które mog¹ pomóc æwicz¹cemu w przezwyciê¿eniu

jego problemów. S¹ to:

� werbalna ekspresja uczuæ,

� niewerbalna ekspresja uczuæ,

� przeciwstawienie siê komu�, z kim siê nie zgadzam,

� u¿ywanie jêzyka �JA�

� chwalenie samego siebie i przyjmowanie pochwa³ od innych

� spontaniczno�æ i zdolno�æ do ¿ycia tera�niejszo�ci¹

2. Z tego, ¿e warto uczyæ siê asertywno�ci nie, wynika, i¿by�my w ka¿dym wypadku musieli za-

chowywaæ siê asertywnie, ani te¿ ¿e �poziom asertywno�ci� w naszych codziennych zachowa-

niach jest wa¿nym wska�nikiem tego, na ile jeste�my �rozwiniêci�, na ile dajemy sobie radê z

naszymi problemami. Pojêcie asertywno�ci sta³o siê obecnie do�æ popularne; trening asertyw-

no�ci jest atrakcyjn¹ form¹ szkoleñ oferowanych przez ró¿nego rodzaju o�rodki. Jak czêsto

bywa, ilo�æ �le wp³ywa na jako�æ. Adepci efektywnie prowadzonych treningów asertywno�ci

wracaj¹ do swoich naturalnych �rodowisk ze sporym baga¿em nowych umiejêtno�ci, jednak

próby ich wykorzystywania wobec nieprzygotowanych do tego osób z najbli¿szego otoczenia

prowadz¹ niekiedy do op³akanych skutków. Oczekiwanie, ¿e wszyscy dooko³a g³adko zaakcep-

tuj¹ zmiany w naszych zachowaniach,  jest nierealistyczne, a w wielu sytuacjach asertywno�æ

okazuje siê bezu¿yteczna, np. w kontakcie z osobami, które mog³yby poczuæ siê nadmiernie

ura¿one, odrzucone czy choæby w konfrontacji z agresywnym napastnikiem. Reasumuj¹c: z

wa¿nych powodów mo¿emy zawieszaæ nasz¹ asertywno�æ, jednak jest istotne, aby rezygnacja

z zachowañ asertywnych by³a efektem dojrza³ego wyboru, a nie jego braku.

3) (tam¿e)
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Æwiczenie: Asertywne przyjmowanie krytyki i pochwa³ (wprowadzenie)

Na co dzieñ spotykamy siê czêsto z rozmaitymi wypowiedziami (pogl¹dami) innych na swój temat.

Trudno�ci z ich asertywnym przyjmowaniem wynikaj¹ z dwóch powodów:

1) Nieodró¿nianie opinii i informacji zwrotnych od faktów.

Wypowiedzi innych ludzi na nasz temat maj¹ w istocie status (a) opinii lub (b) informacji zwrotnych.

➯ Ka¿dy ma prawo do wyra¿ania prywatnych opinii na temat innych ludzi. Opinie te s¹ wyra-

zem jego subiektywnego odbioru rzeczywisto�ci, ilu ludzi � tyle opinii; ka¿dy ma prawo do

swojej w³asnej, konstruowanej w odniesieniu do indywidualnego systemu przekonañ, warto-

�ci i przyzwyczajeñ, którego nie muszê podzielaæ.

➯ Ka¿dy te¿ ma prawo do indywidualnych odczuæ i wra¿eñ w spotkaniu ze mn¹ i do powiedze-

nia mi o tym.

W obu przypadkach � tzn. zarówno wówczas, gdy chodzi o subiektywne opinie, jak i o informa-

cje nt. odczuæ innych ludzi w kontakcie z nami � mamy do czynienia w gruncie rzeczy z infor-

macjami dotycz¹cymi tego, jak nas inni ludzie odbieraj¹. S¹ to zatem informacje bardziej

o nich, ni¿ o nas.

Trudno�æ polega na tym, ¿e przyzwyczaili�my siê traktowaæ tego typu wypowiedzi nie jako ma-

nifestacjê czyich� odczuæ lub opinii, lecz jako bezapelacyjne orzeczenia o faktach.

Je�li np. kolega mówi mi, zagl¹daj¹c do wspólnej szafki: jeste� okropnie nieporz¹dny, a ja

potraktujê to jako bezapelacyjny wyrok na siebie (czyli us³yszê komunikat typu: ca³e twoje

¿ycie jest nieuporz¹dkowane, nigdy nie potrafisz zachowaæ porz¹dku lub nie mogê z tob¹

wytrzymaæ, mam ciê do�æ) � to niew¹tpliwie poczujê siê dotkniêty i w³o¿ê du¿o energii w

udowodnienie, ¿e opinie lub odczucia kolegi s¹ g³êboko nies³uszne. Jest to zadanie do�æ

beznadziejne, gdy¿ nie sposób dyskutowaæ z odczuciami; koledze mo¿e byæ rzeczywi�cie

trudno z ba³aganem w naszej szafce, gdy¿ ma np. zupe³nie inne standardy tzw. porz¹dku lub

odczuwa moje wyczyny we wspólnej szafce jako naruszenie osobistego terytorium. Komuni-

kat kolegi nale¿y zatem rozumieæ albo jako jego opiniê nt. porz¹dku w szafce: nie podoba mi

siê tu, jest to niezgodne z moimi przyzwyczajeniami, albo jako informacjê zwrotn¹: denerwuje

mnie sposób, w jaki korzystasz z naszej szafki, poniewa¿�  W obu przypadkach jest to wa¿-

na informacja (i warto z niej skorzystaæ, je�li zale¿y mi na dalszej wspó³pracy z koleg¹), jed-

nak¿e nie jest to wyrok na mnie jako na osobê (w wiêkszo�ci przypadków dajê sobie przecie¿

radê z organizacj¹ otoczenia).

2) Informacje, które do nas docieraj¹, czêsto maj¹ postaæ zgeneralizowan¹ (jeste� okropnie nie-

porz¹dny, � czyli: zawsze i wszêdzie, choæ przecie¿ powinno byæ: nie utrzymujesz w tej szafce

takiego porz¹dku, na jakim mi zale¿y).
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Æwiczenie: �Wypowiedzi zgeneralizowane�

Przypomnijcie sobie wypowiedzi na swój temat ze strony nauczycieli, z którymi zetknêli�cie siê pod-

czas w³asnej kariery szkolnej  � wypowiedzi, które w konkretnych sytuacjach odpowiada³y rzeczywisto-

�ci, by³y jednak tak zgeneralizowane, ¿e odczuwali�cie je jako zdecydowanie niesprawiedliwe.

Wypiszcie takie wypowiedzi na kartkach. Nastêpnie spróbujcie tak je przetworzyæ, aby odpowiada³y

prawdzie.

Przyk³ady:

a) �masz okropny charakter pisma� � �kiedy piszê szybko czasem trudno mnie odczytaæ�.

b) �nie uwa¿asz na lekcji� � �czasem trudno mi skupiæ uwagê, zw³aszcza kiedy lekcja jest nudna�

b) �jeste� spó�nialski� � �kilka razy spó�ni³em siê na pani lekcjê z wa¿nych powodów, na ogó³

jednak udaje mi siê przychodziæ punktualnie�.

(Warto mo¿e przy okazji siê przyjrzeæ, jak czêsto my sami jako nauczyciele ferujemy podobnie zgene-

ralizowane opinie pod adresem naszych uczniów.)

Æwiczenie: �Odmawianie�  (komentarz)

W treningu asertywno�ci proponuje siê uczestnikom odwo³anie do realnych, znanych im z do�wiad-

czenia sytuacji i próbê æwiczenia zachowañ odmiennych od tych, które stosuj¹ na co dzieñ, a które nie

przynosz¹ im satysfakcji, na przyk³ad:

a) Kolega z pracy ci¹gle po¿ycza od Ciebie kartê magnetyczn¹ do telefonu, obiecuje ¿e wkrótce

odda i nigdy tego nie robi. Przy nastêpnej takiej sytuacji chcesz mu stanowczo odmówiæ�

b) Serdeczna kole¿anka prosi Ciê o towarzyszenie jej w wyprawie do miasta na wa¿ne dla niej

zakupy. Tymczasem Ty zaplanowa³a� ju¿ sobie co� innego na to popo³udnie�

c) Kolega z pracy prosi Ciê o zastêpstwo, bardzo mu na tym zale¿y. Tymczasem Ty jeste� bardzo

zmêczony (albo ¿ona prosi³a o jak najwcze�niejszy powrót z pracy)�

Mimo prostej z pozoru instrukcji (�masz stanowczo odmówiæ, powiedzieæ nie�) uczestnicy maj¹ z

tymi scenkami na ogó³ spore k³opoty. Sens asertywnego odmawiania polega na tym, ¿e mam prawo nie

chcieæ i nie muszê tego niczym usprawiedliwiaæ. W naszej kulturze odmowa kojarzy siê z odrzuceniem

lub z egoistyczn¹ koncentracj¹ na w³asnej osobie. Dlatego uczestnicy podczas odgrywania tych scenek

pope³niaj¹ charakterystyczne b³êdy polegaj¹ce g³ównie na nadmiernym usprawiedliwianiu siê:

�nie mam czasu�, co przecie¿ jest semantycznym nonsensem � masz czasu tyle, ile wszyscy inni,

tylko ¿e decydujesz siê go na co innego po�wiêciæ, a tego w³a�nie nie umiesz otwarcie powiedzieæ;

�nie mogê� � co natychmiast otwiera pole do przekonywania Ciê, ¿e jednak mo¿esz.

Wiêkszo�æ uczestników zrobi wszystko, aby tylko ich odmowa nie by³a odebrana jako efekt ich

w³asnej decyzji, za któr¹ musz¹ wzi¹æ odpowiedzialno�æ � warto zachêcaæ ich, aby to w³a�nie próbo-

wali zmieniæ. Jedynym naprawdê poprawnym sposobem realizacji tych scenek jest stanowcza odpo-

wied� NIE z krótkim uzasadnieniem (co ma na celu pokazaæ partnerowi, ¿e nie odrzucam go jako

osoby, lecz mam po prostu inne, wa¿niejsze w tej chwili dla mnie sprawy) i ewentualnie, je�li bardzo

zale¿y nam na podtrzymaniu ciep³ego kontaktu z dan¹ osob¹, propozycja pomocy w inny sposób,

bez zmiany naszych planów.
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Sesja 4. Informacja zwrotna

Miniwyk³ad

Informacja zwrotna to osobista, formu³owana w jêzyku �JA� wypowied�, w której jedna osoba komu-

nikuje drugiej o swoich spostrze¿eniach, odczuciach, reakcjach emocjonalnych, my�lach i wyobra¿e-

niach dotycz¹cych adresata, jego zachowañ i postaw

Umiejêtno�æ udzielania informacji zwrotnej, odbierania i korzystania z niej ma fundamentalne zna-

czenie dla rozwoju umiejêtno�ci osobistych i zawodowych.

W pracy wychowawczej w szkole jej dodatkowym aspektem o kapitalnym znaczeniu jest udzielanie

informacji uczniom � w relacjach wychowawczych, ale tak¿e w ca³ym procesie komunikowania im o

tym, jak postrzegamy ich naukê, aktualny stan wiedzy i umiejêtno�ci, osobiste funkcjonowanie. Je�li

sami nauczymy siê udzielaæ informacji zwrotnych  i je przyjmowaæ,  mamy szansê uniezale¿niæ siê od

lêku przed ocen¹ w relacjach z wiêkszo�ci¹ osób w naszym otoczeniu, a w konsekwencji w tym samym

kierunku oddzia³ywaæ na naszych wychowanków.

Za pomoc¹ informacji zwrotnej nauczyciel mo¿e:

� wyraziæ swoj¹ akceptacjê i potwierdzenie dla pracy ucznia, jego sposobu uczenia siê, funkcjo-

nowania w klasie itp.;

� wskazaæ uczniowi, co jeszcze powinien zrobiæ, aby osi¹gn¹æ lepsze wyniki, opanowaæ nowe

umiejêtno�ci, zmieniæ postawy;

� korygowaæ te zachowania, których nie akceptuje, albo które s¹ jego zdaniem dla ucznia i jego

otoczenia destrukcyjne.

Przede wszystkim jednak nauczyciel ma szansê wykszta³ciæ w uczniu otwarto�æ i odwagê nie-

odzowne do tego, by braæ na siebie odpowiedzialno�æ za proces osobistego rozwoju i uczyæ siê

na b³êdach.

Aby wypowied� mia³a charakter konstruktywnej informacji zwrotnej i zosta³a tak przyjêta, adresat

musi byæ pewien, ¿e jest ona:

� formu³owana i przekazywana dla jego dobra;

� nie jest kar¹, wyrazem emocji NADAWCY, jego stosunku do adresata lub gry, jak¹ nadawca

prowadzi, aby osi¹gn¹æ jakie� swoje cele osobiste.

Informacja zwrotna powinna byæ adekwatna (zgodna ze stanem faktycznym na tyle, na ile nadawca

ten stan rozpoznaje) i odpowiednio (poprawnie) sformu³owana i przekazana. �le sformu³owana czy

nieodpowiednio podana mo¿e byæ bardzo szkodliwa � wp³ynie negatywnie na obraz w³asnej osoby

odbiorcy, zaburzy relacje pomiêdzy nim a nadawc¹. Nie spe³ni swojego zadania � o niczym nie poinfor-

muje, bo nie bêdzie wiarygodna dla odbiorcy lub uruchomi jego mechanizmy obronne.

W pracy nad rozwojem umiejêtno�ci zawodowych warto�æ informacji zwrotnej mo¿na rozpatrywaæ w

zale¿no�ci od stopnia zaawansowania kompetencyjnego odbiorcy. Odwo³uj¹c siê do popularnego po-

dzia³u na 4 poziomy kompetencji:
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1. Na poziomie nie�wiadomej niekompetencji (nie wiem, ¿e czego� nie potrafiê) � dziêki informa-

cji zwrotnej mogê sobie u�wiadomiæ, ¿e muszê zacz¹æ siê uczyæ, a zarazem dowiedzieæ siê, jakie

s¹ moje potencjalne mo¿liwo�ci i stworzyæ sobie samodzielnie now¹ perspektywê rozwoju.

2. Na poziomie �wiadomej niekompetencji � (wiem, czego nie potrafiê, chcê siê tego nauczyæ)

� dziêki informacji zwrotnej mogê siê dowiedzieæ, jakie pope³niam b³êdy, czym zw³aszcza mu-

szê siê zaj¹æ, mogê te¿ uzyskaæ nowe wzorce do na�ladowania, a tak¿e potwierdzenie, ¿e

czego� siê ju¿ nauczy³em � czyli wzmocnienie, stymulacjê do dalszej pracy.

3. Na poziomie �wiadomej kompetencji (jestem w stanie dobrze wykonywaæ okre�lone dzia³a-

nia, wiem, co i jak robiê, wiem te¿, ¿e mogê wykonywaæ to lepiej) � informacja zwrotna mo¿e

potwierdziæ mi posiadanie kompetencji, wzmocniæ zaufanie do w³asnej fachowo�ci (i samo�wia-

domo�ci!), wskazaæ kierunki pracy nad dalszym rozwojem.

4. Na poziomie najwy¿szym � nie�wiadomej kompetencji (wykonujê okre�lone dzia³ania bar-

dzo dobrze bez namys³u) � mogê to potwierdziæ, a tak¿e dowiedzieæ siê, w jaki sposób z moich

umiejêtno�ci korzystaj¹ lub mogliby korzystaæ inni.

Jednak najtrudniej udzielaæ i przyjmowaæ informacje zwrotne, dotycz¹ce funkcjonowania

osobistego, w oderwaniu od konkretnych czynno�ci zawodowych. Z regu³y bêdzie mi prze-

cie¿ ³atwiej przyj¹æ informacjê, ¿e np.:

� materia³y przygotowywane przeze mnie s¹ trudne w odbiorze, gdy¿ u¿ywam w nich wielu

obcych s³ów i budujê skomplikowane zdania z³o¿one;

� zbyt ma³o czasu po�wiêcam na podsumowanie dyskusji (bo wszystko wydaje mi siê oczywiste);

� moje kryteria oceniania uczniów s¹ zbyt skomplikowane�

�ni¿ ¿e:

� mój sposób prowadzenia rozmowy irytuje lub odstrêcza rozmówców;

� na lekcji zachowujê siê tak, ¿e uczniowie siê mnie boj¹;

� ludzie maj¹ w kontakcie ze mn¹ wra¿enie, ¿e zajmujê siê bardziej sob¹ ni¿ nimi, nawet

wtedy, kiedy tego potrzebuj¹.

Zawód nauczycielski w du¿ej mierze polega na wykorzystywaniu zasobów osobistych. Granica

pomiêdzy tym, jak wykonujê konkretne dzia³ania, a kim jestem, jest p³ynna. St¹d szczególna koniecz-

no�æ uczenia siê przyjmowania i nadawania informacji zwrotnych na poziomie osobistym.

Przyjmowanie informacji zwrotnej wi¹¿e siê z naturalnymi trudno�ciami, które tkwi¹ g³êboko w ka¿-

dym z nas. Przedmiotem informacji zwrotnej s¹ dwa drogie nam na ogó³ obrazy samego siebie: obraz
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uformowany na mój w³asny u¿ytek i ten, który przedstawiam otoczeniu. Oba te wizerunki s¹ istotnym

elementem poczucia naszej to¿samo�ci � dlatego tak trudno ryzykowaæ ich zmiany.

Ka¿dy z nas ma ponadto ustalone (wypracowane) wzorce kontaktowania siê z innymi lud�mi, a w

naszej kulturze nie ma w�ród nich naturalnego wzorca udzielania informacji zwrotnych.

Informacja zwrotna jest zawsze subiektywna � nie jest wyrokiem, nie jestem �taki�, a jedynie kto�

�tak mnie widzi, tak na mnie reaguje� i mówi nam o swoich odczuciach, my�lach, wyobra¿eniach. Mówi

mi o sobie.

Warunkiem korzystnego oddzia³ywania informacji zwrotnej jest poczucie bezpieczeñstwa w rela-

cjach z osob¹, od której te informacje otrzymujê. Je�li mam do tej osoby zaufanie, je�li wierzê w jej ¿ycz-

liwo�æ i w to ¿e jestem dla niej celem, a nie �rodkiem do osi¹gniêcia jej osobistych celów, je�li jestem

przekonany, ¿e podstawowym celem jej informacji jest moja osobista korzy�æ � wówczas jestem gotów

przyj¹æ nawet najtrudniejsze informacje nt. mojego funkcjonowania i rzeczywi�cie z nich skorzystaæ.

Nauczyciel powinien w praktycznych sytuacjach nauczyæ siê udzielania i przyjmowania informa-

cji zwrotnych (mo¿na siê tego uczyæ na warsztatach dotycz¹cych komunikacji lub umiejêtno�ci

wychowawczych), a nastêpnie nauczyæ tego uczniów.

Oto kilka podstawowych zasad udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych:

� zaczynaj od informacji pozytywnych, rozpoczynaj¹c od informacji krytycznych mo¿esz urucho-

miæ mechanizmy obronne ucznia;

� przekazuj konkretne informacje zwi¹zane z konkretnym zachowaniem (zdarzeniem), tak, aby

uczeñ dowiedzia³ siê, co Twoim zdaniem robi dobrze, a co móg³by zmieniæ; uczeñ nie skorzysta

z informacji zbyt ogólnej;

� mów o tym, co uczeñ mo¿e zmieniæ � informacja zwrotna powinna dotyczyæ tych spraw, na które

uczeñ ma wp³yw;

� mów o tym, co zdarzy³o siê �tu i teraz� � najlepiej je�li informacja zwrotna dotyczy zdarzeñ,

których nie musimy wydobywaæ z pamiêci, co mo¿e byæ powodem nieporozumieñ; Natychmia-

stowe przekazanie swoich odczuæ, zw³aszcza negatywnych, daje te¿ mo¿liwo�æ rozwi¹zania

trudnej sytuacji;

� unikaj ocen, nakazów, moralizowania, diagnozowania � na rzecz opisu. Informacja zwrotna

powinna skupiaæ siê na odczuciach i opiniach na temat konkretnych zachowañ danej osoby, a

nie na ocenie tej osoby lub interpretacji jej zachowañ.

� pozostawiaj wybór uczniowi � powinno unikaæ siê przekazywania rad i narzucania swoich po-

mys³ów; uczeñ powinien sam zdecydowaæ, czy i jak chce skorzystaæ z naszych spostrze¿eñ;

� skupiaj siê na potrzebach ucznia � informacja zwrotna powinna przynie�æ mu korzy�æ, a nie byæ

sposobem na uwolnienie nagromadzonych emocji nauczyciela;

� zadbaj o okoliczno�ci przekazywania informacji zwrotnych � informacje (zw³aszcza trudne) po-

winny byæ przekazywane w okoliczno�ciach umo¿liwiaj¹cych uczniowi ich spokojne wys³ucha-
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nie. Chodzi zw³aszcza o to, aby by³o wystarczaj¹co du¿o czasu na ich wys³uchanie i przemy�le-

nie, aby otoczenie zapewnia³o poczucie bezpieczeñstwa (np. nie przed ca³¹ klas¹) a stan emo-

cjonalny ucznia umo¿liwia³ przyjêcie informacji, np. informacje nie przynios¹ korzy�ci, je�li uczeñ

jest zdenerwowany, zaaferowany, przygnêbiony.

Przyjmuj¹c informacje zwrotne:

� Wys³uchaj informacji bez natychmiastowego odrzucania, usprawiedliwiania siê lub innych form

obrony. Obrona, zw³aszcza przed informacjami krytycznymi, jest naturalnym odruchem. Po¿y-

tek jednak z niej niewielki, skoro naszym celem jest skorzystanie z tego, ¿e inni ludzie widz¹ nas

lub sytuacjê inaczej ni¿ my. Natychmiastowa obrona mo¿e tylko zniechêciæ nadawcê do dziele-

nia siê swoimi spostrze¿eniami.

� Upewnij siê, czy dobrze zrozumia³e� komunikat; w razie w¹tpliwo�ci warto sprawdziæ, np. stosu-

j¹c parafrazê, co nadawca ma na my�li.

� Nie poprzestawaj na informacji z jednego �ród³a � rozmaite osoby odbieraj¹ nasze zachowanie

w odmienny sposób; porównanie ich spostrze¿eñ mo¿e siê okazaæ bardzo warto�ciowe.

� Przemy�l informacjê i sam podejmij decyzjê, jak j¹ wykorzystaæ. Z niektórymi spostrze¿eniami

mo¿esz siê nie zgadzaæ, inne wolno uznaæ za ma³o wa¿ne. Zale¿y to tylko od Ciebie.

� Pro� o informacjê zwrotn¹ � je�li ci na niej zale¿y, a z jakich� powodów jej nie otrzymujesz (np.

uczniowie lub wspó³pracownicy nie s¹ pewni Twojej reakcji na uwagi krytyczne), to warto otwar-

cie o ni¹ poprosiæ.

� Podziêkuj za udzielenie informacji zwrotnej � oka¿esz w ten sposób, ¿e informacje s¹ dla ciebie

wa¿ne i ¿e doceniasz postawê osób, które zdecydowa³y siê na taki typ wspó³pracy, a te¿ upewnisz

je, ¿e nie czujesz siê ura¿ony i ¿e jeste� gotów przyjmowaæ informacje zwrotne w przysz³o�ci.

Sesja 5. Diagnoza wychowanka

Miniwyk³ad: Diagnozowanie wychowanków

Praca wychowawcza bêdzie efektywna, je�li oddzia³ywania wychowawcze zostan¹ odpowiednio,

�wiadomie i precyzyjnie zaadresowane, czyli bêd¹ siê odnosiæ do konkretnego, poznanego ucznia lub

do konkretnej, zdiagnozowanej uprzednio grupy uczniów i zostan¹ zaprogramowane stosownie do ich

specyfiki. Bez dokonania tych operacji cele wychowawcze s¹ jedynie wyrazem pogl¹dów nauczycieli,

ale niewiele mówi¹ o sensowno�ci ich dzia³añ.

Celem diagnozy jest uzyskanie mo¿liwe pe³nej informacji o funkcjonowaniu uczniów w rozmaitych

obszarach. Diagnoza stanowi punkt wyj�cia do okre�lenia stosunku wychowawcy dostwierdzonego

stanu i zastanowienia siê nad kierunkami dzia³añ zmierzaj¹cych do jego zmiany oraz nad mo¿liwo�cia-

mi i kosztami uzyskania odpowiednich efektów.
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Nie mo¿na zdiagnozowaæ wszystkiego. Mo¿liwe s¹ rozmaite podej�cia do diagnozowania

✔✔✔✔✔ wstêpna diagnoza psychologiczna � potrzeby emocjonalne uczniów w kontakcie z na-

uczycielami;

✔✔✔✔✔ diagnoza psychologiczna (podstawowa indywidualna diagnoza potrzeb i deficytów wychowanka);

✔✔✔✔✔ diagnoza socjologiczna (badanie funkcjonowania spo³ecznego klasy);

✔✔✔✔✔ diagnoza perspektywiczna (badanie potrzeb i mo¿liwo�ci uczniów ze wzglêdu na ich przewi-

dywane perspektywy ¿yciowe), co sprowadza siê na ogó³ do zestawienia listy potrzebnych umie-

jêtno�ci i dokonania na jej podstawie diagnozy aktualnego stanu osi¹gniêæ i deficytów uczniów.

Podej�cie do diagnozowania uczniów bêdzie zapewne odbiciem naszych pogl¹dów wychowaw-

czych i naszego poczucia kompetencji i mo¿liwo�ci. Nie zechcemy badaæ tego, co naszym zdaniem

nie ma znaczenia, ani te¿ tego, na co nie mamy poczucia wp³ywu. W konsekwencji zachodzi niebezpie-

czeñstwo, ¿e nie zauwa¿ymy, albo nie zechcemy siê zaj¹æ problemami, które s¹ naprawdê wa¿ne dla

naszych wychowanków. Dlatego przedstawiaj¹c mo¿liwe podej�cia do diagnozowania chcê silnie podkre-

�liæ, ¿e w przypadku konkretnej zbiorowo�ci uczniów ka¿de z nich mo¿e siê okazaæ u¿yteczne.

Wstêpna diagnoza psychologiczna; potrzeby emocjonalne uczniów w kontakcie z nauczycielami

Uczniowie prze¿ywaj¹ w swoim ¿yciu (w tym oczywi�cie tak¿e w szkole, w kontakcie z nauczyciela-

mi) potrzeby, których zaspokojenie w powa¿nej mierze warunkuje mo¿liwo�æ wchodzenia z nimi w efek-

tywny wychowawczo kontakt i osi¹ganie zaplanowanych efektów. Dobrym sposobem na u�wiadomie-

nie sobie, jakie to s¹ potrzeby i jak mo¿na próbowaæ je zaspokajaæ, jest dla nauczycieli powrót do

w³asnych do�wiadczeñ szkolnych.

Oto zestawienie wypracowane przez grupê nauczycieli na warsztacie nt. umiejêtno�ci wychowawczych.

Zachowania umieszczone w pierwszej kolumnie tabeli wyznaczaj¹ podstawowe warunki, które musz¹ zo-

staæ spe³nione, aby relacje miêdzy nauczycielem a uczniem umo¿liwia³y prawid³owy kontakt wychowawczy.

 Tabela 2. Zachowanie nauczyciela a potrzeby ucznia

 Zachowanie nauczyciela  Potrzeby ucznia

 Akceptacja, zrozumienie, wyrozumia³o�æ  – bezpieczeñstwa
 – akceptacji

 Wyra¿anie ciep³ych uczuæ  – bezpieczeñstwa
 – kontaktu emocjonalnego
 – autentyczno�ci

 Chwalenie, docenianie  – wa¿no�ci
 – sukcesu

 Dawanie prawa do niepowodzeñ  – akceptacji
 – samoakceptacji

 Wspieranie w potrzebie  – wsparcia

 Zainteresowanie, aktywno�æ w kontakcie  – kontaktu emocjonalnego
 – budowania wiêzi

 Ujawnianie w³asnych uczuæ, osobisty sposób
komunikowania siê i kontaktowania

 – kontaktu emocjonalnego
 – budowania wiêzi
 – autentyczno�ci

 Okazywanie zaufania – np. przez pozwalanie na
dokonywania w³asnych wyborów, dawanie wa¿nych zadañ

 – wiary we w³asne si³y
 – wolno�ci
 – godno�ci
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Oczywi�cie nie wszystkie potrzeby uczniów mog¹ byæ w szkole zaspokajane. Dlatego jest szczegól-

nie wa¿ne, aby obserwuj¹c ucznia rozumieæ jego potrzeby osiowe, do zaspakajania których przede

wszystkim � najczê�ciej nie�wiadomie � zmierza. Diagnozie potrzeb emocjonalnych powinna towarzy-

szyæ analiza zdolno�ci i umiejêtno�ci ich zaspakajania. Silne prze¿ywanie dominuj¹cej potrzeby przy

niezdolno�ci do konstruktywnego ich zaspokojenia oznacza w efekcie powa¿ne dysfunkcje, które mo-

¿emy w szkole w pewnej mierze rozpoznaæ i zaplanowaæ dzia³ania korekcyjne, a przynajmniej po-

wstrzymaæ siê od pog³êbiania deficytów.

Orientuj¹c siê w potrzebach ucznia mo¿emy wspieraæ go w ich konstruktywnym zaspakajaniu.

Æwiczenie: Oddzia³ywania nastawione na zaspokajanie potrzeb

Uzupe³nij poni¿sz¹ tabelê.

 Zachowanie nauczyciela  Potrzeby ucznia

 Rozpoznawanie naszych potrzeb
i rozumienie ich

 – opieki
 – wsparcia

 Szacunek dla prywatno�ci  – bezpieczeñstwa
 – szacunku dla osoby i granic
 – godno�ci

 Zachêcanie, pokazywanie perspektyw  – rozwoju
 – sukcesu
 – nadziei
 – sensu w ¿yciu

 Atrakcyjna osobowo�æ � ale tylko wówczas, je�li nauczyciel
jej wobec uczniów „u¿ywa³�

 – kontaktu z „mistrzem”, „przewodnikiem”

 Tabela 3. Oddzia ³ywania nastawione na zaspokajanie potrzeb

 Potrzeby ucznia  Zachowania wskazuj ¹ce na
okre�lon¹ potrzebê

 Wspieraj ¹ce zachowania
nauczyciela

 – bezpieczeñstwa   

 – wsparcia   

 – kontaktu emocjonalnego   

 – budowania wiêzi   

 – nadziei   

 – wiary we w³asne si³y   

 – godno�ci   

 – autentyczno�ci   

 – wa¿no�ci   

 – sukcesu   

 – akceptacji

 – samoakceptacji

  

 – wolno�ci   

 – poczucia sprawczo�ci   

 – rozwoju   

 – sensu w ¿yciu   

 – kontaktu z „mistrzem”,
„przewodnikiem”
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Miniwyk³ad: Diagnoza psychologiczna

Ten typ diagnozy polega na zebraniu informacji na temat dyspozycji psychicznych poszczegól-

nych wychowanków: cech osobowo�ci i charakteru, problemów emocjonalnych, nawyków, po-

staw, zdolno�ci. Wielu nauczycieli mo¿e to podej�cie kwestionowaæ, wychodz¹c z przekonania, ¿e w

szkole bardzo trudno pracowaæ z uczniem indywidualnie: nauczyciel spêdza czas raczej ze zbiorowo-

�ci¹ ni¿ z jednostk¹, musi rozliczyæ siê g³ównie z efektów dydaktycznych; nie posiada odpowiednich

kwalifikacji �terapeutycznych�4).

W¹tpliwo�ci te s¹ zrozumia³e w obliczu bezradno�ci wielu nauczycieli: nikt nie uczy ich pracy indywi-

dualnej, a warunki szkolnej codzienno�ci czyni¹ kontakt osobisty rzeczywi�cie trudnym. Niemniej jest

oczywiste, ¿e uczniowie prze¿ywaj¹ wiele potrzeb i trudno�ci emocjonalnych, których zaspokoje-

nie i rozwi¹zanie w powa¿nym stopniu warunkuje ich funkcjonowanie, a zarazem jest mo¿liwe tylko w

pracy polegaj¹cej na kontakcie indywidualnym, nawet je�li jest on bardzo ograniczony. Natomiast w

kwestii terapii w szkole zachodzi wyra�ne nieporozumienie: myli siê terapiê w rozumieniu specjali-

stycznej interwencji lub procesu terapeutycznego ze �wiadczeniem opieki, wsparcia emocjonalne-

go i doradztwa oraz indywidualnych zabiegów wychowawczych, co jest mo¿liwe i nie wymaga bardzo

specjalistycznego przygotowania.

Poni¿ej przedstawiam narzêdzie diagnostyczne stosowane w XLIV LO w £odzi w przypadkach,

które tego wymagaj¹5 ).

4) K. Konarzewski, dz. cyt., s. 252-254.
5) Schemat u¿ywany w placówkach wychowawczych Towarzystwa Psychoprofilaktycznego.

 I. Podstawowe dane

� Wiek

� Typ rodziny (pe³na, niepe³na, rekonstruowana, za-

stêpcza)

� Okres i przebieg destrukcji

II. Uwarunkowania rodzinne

� Liczba osób w rodzinie

� Ró¿nice wiekowe miêdzy rodzeñstwem

� Charakterystyka poszczególnych cz³onków rodziny

� Relacje miêdzy poszczególnymi osobami w rodzinie

III. Historia oddzia³ywañ na dziecko w rodzinie

� Kto dominowa³ (ojciec, matka, inni)

� Typ oddzia³ywañ (otwarte relacje oparte na blisko-

�ci i zaufaniu, zaanga¿owanie emocjonalne, od-

ciêcie od kontaktu, zastraszanie, znêcanie siê,

traktowanie przedmiotowo, wykorzystywanie emo-

cjonalne, manipulowanie, uwodzenie, wywo³ywa-

nie wstydu i poczucia winy, tresura)

� Istnienie i przestrzeganie systemu norm

� Wa¿ne wydarzenia, zmiany (�mieræ cz³onka rodzi-

ny, rozstanie, zmiana miejsca zamieszkania, d³u-

gotrwa³a choroba itp.)

� Zmiany w relacjach i oddzia³ywaniach

� Mity (np. �nasza rodzina zawsze by³a porz¹dna") i skryp-

ty osobiste wdrukowane dziecku (�Twoim przeznacze-

niem jest wielka kariera", �Nic ci siê w ¿yciu nie uda")

IV. Podstawowe problemy emocjonalne

� Dominuj¹ce potrzeby

� Konflikty w obszarze potrzeb

� Poczucie warto�ci osobistej

� Blokady emocjonalne i radzenie sobie z emocjami

� funkcjonowanie w kontaktach

SCHEMAT DIAGNOZY WYCHOWANKA
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V. Konstruktywne i destrukcyjne sposoby radze-

nia sobie z problemami

� Konstruktywne sposoby radzenia sobie z proble-

mami (np. podejmowanie konstruktywnych dzia-

³añ i relacji, wyra¿anie uczuæ, proszenie o pomoc)

� Mocne strony (np. ambicje, odpowiedzialno�æ,

pracowito�æ, uczciwo�æ, odwaga, inteligencja,

kreatywno�æ)

� Destrukcyjne sposoby radzenia sobie z problema-

mi. (np. t³umienie potrzeb i uczuæ; roz³adowywanie

napiêcia przy u¿yciu �rodków psychoaktywnych lub

przez agresjê i destrukcjê, unikanie ryzyka zwi¹za-

nego z wchodzeniem w kontakty interpersonalne,

zamykanie siê w sobie, uciekanie od rzeczywisto-

�ci w fantazje, �wiat gier komputerowych, przerzu-

canie odpowiedzialno�ci na otoczenie itp)

� Deficyty (np. s³aba koncentracja, ma³a sprawno�æ

zadaniowa, niesystematyczno�æ, manipulacyjno�æ

w kontaktach interpersonalnych, niska tolerancja

na frustracjê, tchórzliwo�æ)

VI. Gotowo�æ do zmiany

VII. Planowane postêpowanie

� Co nale¿y uzyskaæ

� Jak to osi¹gn¹æ

Pytania

✗ Czy jeste� w stanie pracowaæ indywidualnie z uczniami, którzy tego potrzebuj¹?

✗ Czy w klasie, z któr¹ pracujesz, znajduj¹ siê uczniowie wymagaj¹cy Twoim zdaniem indywidu-

alnej opieki?

✗ Czy potrafisz w odniesieniu do nich odpowiedzieæ na pytania powy¿szej ankiety?

✗ Czy w przypadku braku odpowiednich informacji potrafisz je uzyskaæ?

✗ Czy potrafisz wyci¹gn¹æ wnioski z zebranych informacji � okre�liæ cel pracy indywidualnej z

uczniem i sposoby jego realizacji?

✗ Czy � je�li masz z tym trudno�ci � pracuje w szkole kto�, kto móg³by Ci udzieliæ wsparcia?

✗ Czy mo¿esz liczyæ na wspó³dzia³anie innych nauczycieli w realizacji planu indywidualnej pracy

z uczniem?

Je�li wydaje Ci siê mo¿liwe oparcie programu wychowawczego na diagnozie wychowanków, mo-

¿esz siê pos³u¿yæ nastêpuj¹c¹ procedur¹:

� opracuj diagnozê wychowanków: analizê ich mo¿liwo�ci, potrzeb i deficytów

� na tej podstawie sformu³uj cele zmierzaj¹ce do zaspokojenia potrzeb i eliminacji deficytów

� zaplanuj metody s³u¿¹ce realizacji tych celów

Diagnoza socjologiczna

polega na badaniu klasy jako grupy, dlatego zostanie szczegó³owo przedstawiona w materia³ach do

modu³u o pracy wychowawczej z klas¹.

Diagnoza perspektywiczna

uwzglêdnia dwa wymiary: wymiar osobistych do�wiadczeñ nauczyciela-wychowawcy i wymiar �futurologiczny�.

Odwo³uj¹c siê do osobistych do�wiadczeñ wychowawcy, odpowiadamy na pytania:

� Jakie umiejêtno�ci, postawy wyniesione ze szko³y przyda³y mi siê w doros³ym ¿yciu?
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� Jak oceniam w tym obszarze stan moich wychowanków: czym ju¿ dysponuj¹, czego im brakuje?

� Jakich umiejêtno�ci i postaw szko³a we mnie nie wykszta³ci³a, choæ potem okaza³o siê, ¿e s¹ w

¿yciu bardzo potrzebne?

� Jak oceniam w tym obszarze stan moich wychowanków: czym ju¿ dysponuj¹, czego im brakuje?

Wymiar �futurologiczny� to próba wyobra¿enia sobie, z jakimi problemami bêd¹ mieli do czynienia

nasi wychowankowie po ukoñczeniu nauki i jakie postawy, umiejêtno�ci, dyspozycje bêd¹ im potrzebne

do tego, aby sobie z tymi problemami poradziæ. Bior¹c pod uwagê dynamikê zmian ¿ycia spo³ecznego,

wolno podejrzewaæ, ¿e nasze osobiste do�wiadczenia znacz¹co odbiegaj¹ od rzeczywisto�ci, z jak¹

przyjdzie siê mierzyæ naszym uczniom. Edward C. Wragg, wybitny brytyjski pedagog, zachêcaj¹c na-

uczycieli do wyobra¿enia sobie przysz³o�ci obecnych uczniów, wskazuje nastêpuj¹ce okoliczno�ci, któ-

re mog¹ decydowaæ o ich losach 6) :

� spadek zatrudnienia w produkcji na rzecz przyrostu stanowisk pracy w sektorze us³ug, turystyki,

wypoczynku, opieki, co oznacza wzrost znaczenia umiejêtno�ci spo³ecznych: komunikacji, aser-

tywno�ci, wspó³dzia³ania;

� zmienno�æ rynku pracy, co bêdzie wymagaæ elastyczno�ci, nastawienia na ci¹g³e, czêsto sa-

modzielne, uczenie siê nowych umiejêtno�ci;

� zmiany w organizacji pracy spowoduj¹, ¿e coraz wiêksze znaczenie bêd¹ mia³y samodzielno�æ,

zdolno�æ do przystosowania siê, zaradno�æ;

� poziom komplikacji ¿ycia spo³ecznego bêdzie wymaga³ coraz lepszej znajomo�ci w³asnych praw

i obowi¹zków wobec innych ludzi;

� jest wielce prawdopodobne, ¿e ¿ycie rodzinne i czas wolny stan¹ siê dla cz³owieka wa¿niejsze,

ale i jeszcze trudniejsze ni¿ obecnie. Dlatego wielkie znaczenie bêd¹ mia³y: umiejêtno�æ budo-

wania zwi¹zków ¿yciowych, dbania o siebie i utrzymywania aktywno�ci w czasie wolnym od

pracy, konstruktywnego funkcjonowania spo³ecznego w �rodowisku s¹siedzkim.

Diagnoza perspektywiczna dotyczy przewidywanych potrzeb, a polega na zestawieniu listy potrzeb-

nych umiejêtno�ci � tych, które wynikaj¹ z celów szko³y, je�li ju¿ zosta³y sformu³owane, i tych, które

stawia sobie sam nauczyciel. Nastêpnie nale¿y siê zastanowiæ:

� które umiejêtno�ci uwa¿asz za najbardziej potrzebne Twoim uczniom?

� z którymi maj¹ najwiêksze trudno�ci?

� których potrafisz ich efektywnie uczyæ?

� których zechc¹ i bêd¹ potrafili ich uczyæ inni nauczyciele? � czy jest mo¿liwa wspó³praca na

terenie ca³ej szko³y w obszarze kszta³cenia pewnych umiejêtno�ci?

6) E.C. Wragg, Trzy wymiary programu,  s. 17-30, WSiP, Warszawa 1999.
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Sesja 6.  Wspieranie i wzbudzanie motywacji

Miniwyk³ad

Jedn¹ z najwa¿niejszych potrzeb prze¿ywanych przez ka¿dego cz³owieka jest poczucie w³asnej

warto�ci lub samoakceptacja. Psychologia humanistyczna opiera siê na przekonaniu, ¿e bezpieczeñ-

stwo w relacjach interpersonalnych, samoakceptacja i mo¿liwo�æ samodzielnego decydowania o sobie

� to warunki wystarczaj¹ce do prawid³owego rozwoju ka¿dego cz³owieka. Wiara w siebie (selfconfiden-

tion) to najwa¿niejszy cel systemów edukacyjnych wiêkszo�ci krajów Unii Europejskiej. Uczniowie ma-

j¹cy nisk¹ samoocenê s¹ niezdolni do traktowania siebie samych jako akceptowanych i znacz¹cych

cz³onków spo³eczno�ci, borykaj¹ siê z poczuciem nieadekwatno�ci, beznadziejno�ci, nie doceniaj¹

zarówno swoich mo¿liwo�ci, jak i opinii, jakie na ich temat wydaj¹ inni.

Uczeñ o wysokiej samoocenie ¿yje w zgodzie z samym sob¹, realistycznie, a zarazem pozytywnie

postrzega samego siebie i swoje mo¿liwo�ci. Uczniowie o wysokiej samoocenie stawiaj¹ sobie wy¿sze i

bardziej realistyczne cele.  Poniewa¿ nie przera¿a ich perspektywa pora¿ki, s¹ o wiele bardziej sk³onni do

podejmowania ryzykownych prób i wyzwañ, nawi¹zywania wspó³pracy i wyra¿ania uczuæ. Adekwatnie

reaguj¹ na krytykê lub niepowodzenie � ucz¹ siê na b³êdach, ale nie obni¿a to ich poczucia warto�ci.

Im mniejsza samoocena ucznia, tym bardziej jest on konformistyczny, mniej sk³onny do podejmowa-

nia prób i ryzyka, bardziej uzale¿niony od akceptacji otoczenia.

Uczniowie o bardzo niskiej samoocenie s¹ wyizolowani, wycofani, obawiaj¹ siê braæ w czymkolwiek

udzia³, nadmiernie reaguj¹ na krytykê, osi¹gaj¹ na ogó³ wyniki poni¿ej swoich mo¿liwo�ci, wydaj¹ siê nie-

zdolni do koncentracji na zadaniu, gdy¿ zajmuj¹ siê g³ównie problemami, jakie maj¹ sami ze sob¹. Pora¿ki

(czêsto nawet drobne) postrzegaj¹ jako jeszcze jeden cios w ich w¹t³e poczucie w³asnej warto�ci. Maj¹

tendencjê do asekuranctwa i stawiania sobie zani¿onych celów. Niekiedy odwrotnie � stawiaj¹ sobie cele

nierealistycznie wysokie, aby nikt nie móg³ ich obwiniaæ za to, ¿e ponosz¹ pora¿ki, lub w celu samoukarania

siê. Boj¹ siê niepowodzenia i krytyki, ale te¿ nie potrafi¹ przyjmowaæ komunikatów i ocen pozytywnych, gdy¿

s¹ one sprzeczne z negatywn¹ opini¹ o samych sobie, jak¹ ju¿ w sobie ukszta³towali.

Przyczyn¹ ró¿nic w samoocenie s¹ relacje z rodzicami. Dzieci przyjmuj¹ i uwewnêtrzniaj¹ taki

wizerunek siebie, jaki � na ogó³ nie�wiadomie � przekazuj¹ im rodzice. Wysoka samoocena wynika z

tego, ¿e dziecko jest akceptowane, traktowane w domu rodzinnym jako osoba wa¿na, interesuj¹ca, z

której  potrzebami i opiniami siê licz¹. Rodzice takich dzieci ceni¹ wy¿sze i bardziej trwa³e standardy, a ich

metody dyscyplinowania s¹ bardziej sta³e (brak kar cielesnych � raczej nagradzanie dobrego zachowania

i nieaprobowanie z³ego). Rodzice wiedz¹ du¿o o swoich dzieciach (znaj¹ ich zainteresowania, imiona

przyjació³, sposób spêdzania czasu wolnego), okazuj¹ im du¿o mi³o�ci i daj¹ im poczucie znaczenia.

W domach uczniów o niskiej samoocenie dyscyplina nie jest utrzymywana w sposób stabilny. Rodzice

oscyluj¹ miêdzy nadmiern¹ surowo�ci¹ a nadmiern¹ pob³a¿liwo�ci¹, w konsekwencji dzieci nie s¹ pewne,
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☞ pochwal mnie

☞ nie oceniaj mnie publicznie

☞ mów ¿yczliwie, spokojnie

☞ oceniaj zaanga¿owanie, efekt, wysi³ek, rezultat

☞ we� pod uwagê moje mo¿liwo�ci!

☞ daj szansê poprawy

☞ oceniaj moj¹ pracê, a nie mnie

☞ proponuj pomoc

Ocena wspieraj¹ca ucznia
Nauczyciel mo¿e wiele zrobiæ, aby zwiêkszyæ samoocenê ucznia. Oto apel do nauczyciela, który

wypracowa³a mieszana, nauczycielsko-uczniowska grupa na jednym z warsztatów:

☞ doceniaj, zauwa¿aj drobiazgi

☞ wzmacniaj, zachêcaj, wspieraj psychicznie

☞ nie zani¿aj wymagañ

☞ dostrzegaj, na co mnie staæ

☞ nie ciesz siê z moich niepowodzeñ

☞ we� pod uwagê moje deficyty

☞ oceniaj ró¿ne aktywno�ci

czego siê od nich wymaga, za co mog¹ liczyæ na karê, a za co na nagrodê. Rodzice niewiele wiedz¹ o

swoich dzieciach. Dzieci czêsto dostaj¹ rozmaite sygna³y, ¿e s¹ dla rodziców niewa¿ne.

Dla zwiêkszenia samooceny warto pomagaæ dzieciom w wyra¿aniu ich obrazu siebie: uczyæ je

odkrywania przekonañ, jakie maj¹ o sobie i wyra¿ania ich wobec innych. Je�li dziecko nauczy siê wyra-

¿ania w¹tpliwo�ci i trudnych obaw na swój temat � mo¿na mu pomóc w sprostaniu im i w przekonaniu

siê co do ich przynajmniej czê�ciowej bezpodstawno�ci. Nauczyciel powinien byæ gotów do prowadze-

nia z uczniami rozmów dotycz¹cych tego, jak postrzegaj¹ i prze¿ywaj¹ swoje sukcesy i pora¿ki.

Uczniowie czêsto do�æ skutecznie ukrywaj¹ swoje uczucia i nauczyciel mo¿e pozostawaæ w b³êd-

nym przekonaniu, ¿e jego komunikaty, zachowania wobec nich i oceny nie maj¹ dla nich wiêkszego znacze-

nia, a przynajmniej, ¿e siê nimi szczególnie nie przejmuj¹. Mo¿e byæ nawet tym zawiedziony lub zirytowany

i bêdzie jeszcze wzmacnia³ krytycyzm swoich wypowiedzi w nadziei, ¿e do ucznia �co� dotrze�. Rezultatem

jest wzrost urazu, obrona samooceny przez ignorowanie nauczyciela i jego opinii lub przekonanie, ¿e �siê

uwzi¹³� (bo jego krytycyzm, obiektywnie rzecz bior¹c, rzeczywi�cie przestaje byæ adekwatny).

Nie znaczy to, ¿e nauczyciel powinien siê powstrzymywaæ przed informowaniem ucznia o jego

b³êdach lub brakach � musi to jednak robiæ tak, aby nie podwa¿aæ jego samooceny:

� przydzielaæ uczniom zadania odpowiednie do ich mo¿liwo�ci (nie nara¿aæ na oczywiste niepo-

wodzenia);

� zwracaæ uwagê raczej na sukcesy ni¿ pora¿ki i zachêcaæ do dalszej pracy w przypadku braków

i b³êdów � uczeñ musi wiedzieæ, jakie dok³adnie b³êdy pope³ni³, za co konkretnie zosta³ ocenio-

ny, z czego wynikaj¹ b³êdy, jak mo¿e ich w przysz³o�ci unikn¹æ. W innym przypadku nie bêdzie

potrafi³ z informacji skorzystaæ nauczyciela.

Adekwatna wysoka samoocena to nie to samo co pró¿no�æ czy wywy¿szanie siê. Wysoka

samoocena wynika nie z przesadzonego obrazu siebie, ale z realistycznej �wiadomo�ci, ¿e mam zna-

czenie dla innych, staram siê jak najlepiej wykorzystywaæ swoje mo¿liwo�ci, a otoczenie nie patrzy

krytycznie na ka¿dy mój ruch, aby mnie zniszczyæ przy najmniejszym b³êdzie.
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A. Wzbudzanie motywacji

Kiedy na warsztatach prowadzonych z grupami nauczycieli i innych osób zaanga¿owanych w pracê

szko³y przypominamy sobie nasze w³asne do�wiadczenia uczniowskie, czêsto dochodzimy do wniosku, ¿e

wzbudzanie motywacji wychowanków jest rodzajem sztuki, ¿e nie da siê dok³adnie wyja�niæ,  �jak to siê robi�.

Jednak¿e o pewnych zasadach i wskazówkach warto pamiêtaæ i próbowaæ je stosowaæ.

Wzrost motywacji mo¿na uzyskaæ:

� skupiaj¹c uwagê uczniów na tych aspektach pracy, któr¹ s¹ dla nich interesuj¹ce, dotycz¹ ich

aktualnych potrzeb;

� uruchamiaj¹c ciekawo�æ uczniów, ich instynkt eksploracji (je�li nie bêdzie t³umiony karami czy

niezadowoleniem nauczyciela spowodowanym �nie takimi� pytaniami lub odpowiedziami);

� stwarzaj¹c mo¿liwo�æ zaspokojenia podstawowych potrzeb prze¿ywanych przez uczniów w szko-

le: akceptacji, pochwa³y nauczyciela, zaistnienia, pokazania siê, sukcesu, potwierdzenia wa¿-

no�ci, bycia potrzebnym, a tak¿e zwyciêstwa w rywalizacji (je�li nie jest zbyt intensywna);

� uprzedzaj¹c o mo¿liwych trudno�ciach i od razu wskazuj¹c mo¿liwo�ci poradzenia sobie z nimi

lub uzyskania wsparcia (m.in. mo¿liwo�æ konsultacji).

Demotywuje natomiast:

� przekonanie, ¿e siê nie uda, lub lêk przed pora¿k¹;

� zbyt d³ugi okres oczekiwania na efekty pracy;

� nadmierna mobilizacja do wykonania zadania.

Destrukcyjne style wzbudzania motywacji

Szczególnie wa¿ny w �wietle powy¿szego jest sposób, styl, w jakim nauczyciel konstruuje swoje

relacje z uczniami i zwraca siê do nich, przedstawiaj¹c im wymagania. Poni¿ej przedstawiam cztery

takie style, które daj¹ na ogó³ efekty przeciwne do zamierzonych:

✔✔✔✔✔ Styl katastroficzny
Niektórzy nauczyciele uwa¿aj¹, ¿e osi¹gn¹ wysoki poziom motywacji uczniów, je�li przekonuj¹co przed-

stawi¹ im negatywne konsekwencje niewykonania zadañ: z³e stopnie, utratê szansy na promocjê do na-

stêpnej klasy, niezdanie egzaminu, powiadomienie rodziców, ich dezaprobatê czy inne kary z ich strony.

Uczniowie odbieraj¹ takie komunikaty nauczyciela jako gro�by (nawet je�li nauczycielowi wydaje siê, ¿e

przedstawia jedynie logiczny wywód) i zachowuj¹ siê wobec niego, jak ka¿dy cz³owiek zachowa³by siê w

sytuacji zagro¿enia. Taka strategia jest nie tylko nieprzyjemna, ale te¿ w gruncie rzeczy rzadko motywuje

do rzeczywi�cie samodzielnej i efektywnej pracy. Styl katastroficzny przydaje siê, oczywi�cie, w przypad-

ku pewnych uczniów i niektórych dzia³añ. Jednak sta³e bazowanie na tego typu motywacji ³¹czy siê z

poczuciem przymusu, licznymi stresami i negatywnymi emocjami. Koncentruj¹c siê na negatywach, nie

dajemy uczniom (ani sobie) szansy na cieszenie siê pozytywnymi aspektami wspólnej pracy.

Pozytywne odwrócenie tej strategii to przedstawienie uczniom satysfakcji, jak¹ mo¿e przynie�æ

zakoñczona praca i korzy�ci, jakie mog¹ z niej wynikn¹æ.
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✔✔✔✔✔ Styl dyrektywny
Pos³uguj¹cy siê tym stylem, nauczyciel wychodzi z za³o¿enia, ¿e uczniowie nie bêd¹ pracowaæ bez

jego sta³ej kontroli i ci¹g³ego wydawania rozkazów. Dzia³a z pozycji formalnego autorytetu: jest na ogó³

nie tylko stanowczy i konsekwentny, ale równie¿ niezwykle normatywny (mówi, �jak byæ powinno�), co

nie jest dla uczniów przyjemne. Osoby pos³uguj¹ce siê t¹ strategi¹ czêsto zwracaj¹ siê do uczniów,

u¿ywaj¹c takich s³ów, jak �musicie!� lub �powinni�cie!�. Reakcj¹ jest na ogó³ rozmaicie manifestowany

odruch buntu i niechêæ do robienia czegokolwiek.

Pozytywna zmiana tego stylu mo¿e polegaæ na przekszta³ceniu surowych rozkazów w stymulu-

j¹ce, otwarte propozycje.

✔✔✔✔✔ Styl przyt³aczaj¹cy
Niektórzy nauczyciele uwa¿aj¹, ¿e zmotywuj¹ uczniów, zapowiadaj¹c im, ¿e do wykonania zadania

niezbêdny bêdzie ogromny nak³ad pracy, co te¿ niezwykle plastycznie uczniom przedstawiaj¹. Uczniowie

naturalnie czuj¹ siê tym przyt³oczeni, co powoduje, ¿e maj¹ trudno�ci nawet z rozpoczêciem dzia³añ.

Antytez¹ tego stylu jest przedstawianie zadañ we w³a�ciwych proporcjach. Wa¿ne te¿, aby pracê

przedstawiæ w podziale na mniejsze etapy, których wykonanie ³atwiej mo¿na sobie wyobraziæ. Wyra�ne

oddzielenie etapów pracy rozpisane w semestralnym harmonogramie lub choæby w przedmiotowym

systemie oceniania powinno wystarczaj¹co spe³niaæ to zadanie.

✔✔✔✔✔ Styl manipulacyjny
Styl ten wynika z za³o¿enia, ¿e z uczniami nie da siê rozmawiaæ uczciwie, gdy¿ konflikt interesów,

jaki zachodzi w szkole miêdzy nimi a nauczycielem, zawsze spowoduje, ¿e uczciwe komunikaty na-

uczyciela zostan¹ wykorzystane przeciw niemu. W efekcie nauczyciel stosuje rozmaite zabiegi manipu-

lacyjne, by osi¹gn¹æ odpowiedni¹ motywacjê uczniów : wy�miewa ich i zawstydza, porównuje z innymi

klasami, nadmiernie chwali. Je�li przyjrzeæ siê bli¿ej takim sytuacjom na warsztacie, to okazuje siê, ¿e

uczniowie do�æ szybko wychwytuj¹ wszelkie objawy manipulacji: odbiera to im poczucie bezpieczeñ-

stwa w relacjach z nauczycielem i raczej nie motywuje do pracy.

Antytez¹ takich zachowañ by³oby uczciwe przedstawienie uczniom, jak nauczyciel widzi mo¿liwo�ci

klasy, jakie prze¿ywa trudno�ci w pracy z ni¹ i jak chce tym trudno�ciom zaradziæ.

B. Planowanie pracy wychowawczej

Standardy osi¹gniêæ

uczestnik:

� opracuje za³o¿enia pracy wychowawczej

� sformu³uje cele pracy wychowawczej

� okre�li mierniki sukcesu i spodziewane efekty planowanej pracy wychowawczej

� okre�li sposoby realizacji za³o¿onych celów

� oceni, wyci¹gnie wnioski, zmodyfikuje dzia³ania wychowawcze

� zaprogramuje zadanie w ca³okszta³cie celów wychowawczych szko³y
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Sesja 7.  Opracowanie za³o¿eñ pracy  wychowawczej

Miniwyk³ad

W toku dorastania i nauki zawodu nauczycielskiego wypracowywujemy zazwyczaj osobiste idea³y,

cele i praktyki wychowawcze. Na proces ten wp³ywa wiele rozmaitych czynników:

� najwcze�niejsze komunikaty wa¿nych doros³ych w naszym ¿yciu co do tego, jak powinni�my

postêpowaæ, które na ogó³ towarzysz¹ nam potem podczas ca³ego ¿ycia (�ta�my rodzica�� wg

terminologii analizy transakcyjnej);

� postêpowanie rodziców i innych doros³ych wobec nas;

� wiedza pedagogiczna wyniesiona z nauki zawodu;

� do�wiadczenie ¿yciowe, które mówi nam, jakie zachowania s¹ w ¿yciu warto�ciowe i (lub) korzystne;

� jawne i ukryte programy wychowawcze szkó³, w których przysz³o nam pracowaæ.

Czynniki te pomagaj¹, ale te¿ niekiedy przeszkadzaj¹, gdy¿ ograniczaj¹ nasz¹ perspektywê do oso-

bistego punktu widzenia. Aby temu zaradziæ, mo¿na zdystansowaæ siê od naszych aktualnych pogl¹-

dów przez powrót do perspektywy dziecka. W trakcie odpowiednich æwiczeñ przypominamy sobie, jakie

zachowania doros³ych ura¿a³y nas, odpycha³y b¹d� krzywdzi³y, gdy sami byli�my dzieæmi, a jakie spra-

wia³y, ¿e czuli�my siê akceptowani i bezpieczni, korzystali�my z kontaktu z nauczycielem, lubili�my

szko³ê i z w³asnej chêci siê uczyli�my.

Staramy siê dok³adnie przypomnieæ sobie nauczycieli, których lubili�my i darzyli�my zaufaniem,

którzy byli dla nas wa¿nymi osobami, których obecno�æ i oddzia³ywania sprawia³y, ¿e lubili�my

chodziæ do szko³y i uczyæ siê. Przypominamy sobie � bardzo konkretnie, z wszystkimi mo¿liwymi

szczegó³ami � jakie ich zachowania wywo³ywa³y takie nasze reakcje, jak siê do nas odnosili, co

robili i mówili

Na tej podstawie mo¿e powstaæ lista zachowañ korzystnych wychowawczo (z perspektywy

dziecka).

Próbujemy te¿ przypomnieæ sobie wszystkie takie zachowania, postawy, sposoby odnoszenia siê do

nas praktykowane w naszych szko³ach przez nauczycieli, które wywo³ywa³y nasze negatywne reakcje

(utrata zaufania, lêk, strach, poczucie krzywdy, niesprawiedliwo�ci itd.). Po omówieniu powinna po-

wstaæ lista zachowañ niekorzystnych wychowawczo

Lista zachowañ korzystnych wychowawczo

� akceptacja, zrozumienie, wyrozumia³o�æ

� wyra¿anie ciep³ych uczuæ

� chwalenie, docenianie

� dawanie prawa do niepowodzeñ, wspieranie w potrzebie

� zainteresowanie, aktywno�æ w kontakcie

� ujawnianie w³asnych uczuæ, osobisty sposób komunikowania siê i kontaktowania
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� okazywanie zaufania � np. przez pozwalanie na dokonywanie w³asnych wyborów, dawanie wa¿-

nych zadañ

� rozpoznawanie naszych potrzeb i ich rozumienie

� szacunek dla prywatno�ci

� zachêcanie, pokazywanie perspektyw

� atrakcyjna osobowo�æ � ale tylko wówczas, je�li nauczyciel jej wobec uczniów �u¿ywa³�

Lista zachowañ niekorzystnych wychowawczo

� kary cielesne

� krytykowanie, na ogó³ prze¿ywane przez dzieci jako krytyka niszcz¹ca

� krzyczenie, inne formy agresji werbalnej

� o�mieszanie, zw³aszcza wobec innych uczniów

� karcenie

� poni¿anie

� niedocenianie, unikanie pochwa³, nawet je�li w sposób oczywisty na nie zas³u¿yli�my

� niesprawiedliwe traktowanie, wyró¿nianie innych, szczególnie dojmuj¹ce, gdy dokonywane z

powodów nie do zaakceptowania (osobiste sympatie lub korzy�ci nauczyciela)

� wy¿ywanie siê na uczniach, u¿ywanie ich do roz³adowania osobistych emocji

� naruszanie granic prywatno�ci i intymno�ci ucznia, zw³aszcza publiczne, równie¿ naruszanie

tajemnicy korespondencji

� stosowanie ocen jako narzêdzia represji

� wys³ugiwanie siê uczniami

� brak czasu dla ucznia, niechêtne lub nieuwa¿ne s³uchanie

� obojêtno�æ w kontakcie lub unikanie kontaktu, bezosobowe zwracanie siê do uczniów

� podejrzliwo�æ, brak zaufania

� nieprzyznawanie siê do b³êdów lub niewiedzy (zaskakuj¹ce dla jak wielu z nas b³êdy i ignoran-

cja naszych nauczycieli by³y mimo ich usi³owañ ca³kowicie widoczne)

� obojêtne lub niedba³e wykonywanie obowi¹zków

� moralizowanie, prawienie kazañ

� narzekanie, wzbudzanie poczucia winy

Listy te raz jeszcze prowadz¹ nad do potrzeb, jakie prze¿ywaj¹ w kontakcie z nami uczniowie, po-

trzeb, których zaspokojenie wstêpnie warunkuje mo¿liwo�æ wchodzenia z nimi w efektywny wychowaw-

czo kontakt.

Kolumna druga tabeli 4. wyznacza podstawowe warunki, które musz¹ zostaæ spe³nione, aby praca

wychowawcza mog³a byæ w szkole planowana a nastêpnie realizowana.

Kolumna trzecia mo¿e byæ punktem wyj�cia do planowania pracy nauczycieli nad sob¹, zarówno

przy ustalaniu indywidualnych list posiadanych ju¿ zasobów i umiejêtno�ci osobistych, planów pracy,

osobistego rozwoju, jak i w planowaniu pracy szkoleniowej zespo³u nauczycielskiego.
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Pytania

I. Jakie potrzeby uczniów powinny zostaæ zauwa¿one, zdiagnozowane i zaspokojone, aby ucznio-

wie mogli korzystaæ ze szko³y?

II. Jak chcemy osobi�cie funkcjonowaæ w relacjach z uczniami i jak oddzia³ywaæ na uczniów,aby

sprzyja³o to zaspokojeniu tych potrzeb?

III. Jakie efekty chcemy osi¹gn¹æ przez budowanie takich relacji?

Przyk³ad: Odpowiedzi udzielone na powy¿sze pytania w toku dyskusji nad za³o¿eniami pracy wycho-

wawczej 44 LO

I. Jakie potrzeby uczniów powinny zostaæ zauwa¿one, zdiagnozowane i zaspokojone, aby ucznio-

wie mogli korzystaæ ze szko³y?

Za szczególnie wa¿ne uznali�my potrzeby:

Tabela 4. Potrzeby uczniów a zachowania i umiej êtno�ci nauczycieli

 Zachowania  Potrzeby  Umiej êtno�ci

 Akceptacja, zrozumienie, wyrozumia³o�æ  – bezpieczeñstwa
 – akceptacji

 ?

 Wyra¿anie ciep³ych uczuæ  – bezpieczeñstwa
 – kontaktu emocjonalnego
 – autentyczno�ci

 ?

 Chwalenie, docenianie  – wa¿no�ci
 – sukcesu

 ?

 Dawanie prawa do niepowodzeñ  – akceptacji
 – samoakceptacji

 ?

 Wspieranie w potrzebie  – wsparcia  ?
 Zainteresowanie, aktywno�æ w kontakcie  – kontaktu emocjonalnego

 – budowania wiêzi
 ?

 Ujawnianie w³asnych uczuæ, osobisty
sposób komunikowania siê
i kontaktowania

 – kontaktu emocjonalnego
 – budowania wiêzi
 – autentyczno�ci

 ?

 Okazywanie zaufania – np. przez
pozwalanie na dokonywanie w³asnych
wyborów, dawanie wa¿nych zadañ

 – wiary we w³asne si³y
 – wolno�ci
 – godno�ci

 ?

 Rozpoznawanie naszych potrzeb
i rozumienie ich

 – opieki
 – wsparcia

 ?

 Szacunek dla prywatno�ci  – bezpieczeñstwa
 – szacunku dla osoby i

granic
 – integralno�ci
 – godno�ci

 ?

 Zachêcanie, pokazywanie perspektyw  – rozwoju
 – sukcesu
 – nadziei
 – sensu w ¿yciu

 ?

 Atrakcyjna osobowo�æ, ale tylko
wówczas, je�li nauczyciel jej wobec
uczniów „u¿ywa³�

 – kontaktu z „mistrzem”,
„przewodnikiem”

 ?

 ?  ?  ?
 ?  ?  ?
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� bezpieczeñstwa (której zaspokojenie decyduje równie¿ o poczuciu w³asnej warto�ci, godno-

�ci i integralno�ci);

� kontaktu (tworzenia wiêzi, autentycznych relacji i spotkañ z lud�mi, rozumienia innych i bycia

rozumianym);

� przewodnictwa, kontaktu z �mistrzem�;

� aktywno�ci (intelektualnej i spo³ecznej);

� wolno�ci, wolnego wyboru;

� autentyczno�ci (wbrew fikcji ¿ycia spo³eczno�ci szkolnej, fikcji uczenia siê, zafa³szowanym

relacjom nauczyciel � uczeñ, zafa³szowanym intencjom, ukrytym programom);

� samoakceptacji.

II. Jak chcemy osobi�cie funkcjonowaæ w relacjach z uczniami i jak oddzia³ywaæ na uczniów aby

sprzyja³o to zaspokojeniu tych potrzeb?

� bêdziemy szczerzy, bêdziemy ujawniaæ emocje i postawy i modelowaæ podobn¹ otwarto�æ u

uczniów;

� bêdziemy naszym uczniom dawaæ osobist¹ akceptacjê, bez wzglêdu na to, na ile zgadzamy siê z

ich postawami i wyborami (je�li tylko nie przekrocz¹ one granic czyjegokolwiek bezpieczeñstwa)

� bêdziemy d¹¿yæ do empatii i rozumienia sytuacji naszych uczniów

III. Jakie efekty chcemy osi¹gn¹æ przez budowanie takich relacji? Zak³adali�my, ¿e tak budowane

relacje spowoduj¹ daleko id¹ce, prorozwojowe zmiany w naszych uczniach, a przede wszystkim:

� pozwola im na poznanie tych aspektów osobistych, które t³umili, gdy¿ by³y w szkole represjo-

nowane, a to doprowadzi do pe³niejszej samowiedzy, lepszej integracji wewnêtrznej i spraw-

niejszego funkcjonowania;

� rozwija ich poczucie w³asnej warto�ci i zaufanie do siebie i osobistych mo¿liwo�ci, co dopro-

wadzi do umiejêtno�ci ¿ycia w zgodzie z sob¹ i zwiêkszy ich samodzielno�æ;

� naucza ich pe³niejszego wyra¿ania samego siebie, a zarazem lepszego rozumienia innych i

satysfakcjonuj¹cego funkcjonowania w relacjach spo³ecznych.

Miniwyk³ad: Za³o¿enia dotycz¹ce efektywnego �rodowiska wychowawczego

Zasady efektywnego �rodowiska wychowawczego zosta³y praktycznie sprawdzone w wielu wspólno-

tach, grupach i o�rodkach terapeutycznych. Zasady te wywodz¹ siê z do�wiadczenia ¿yciowego, nade

wszystko z do�wiadczeñ naturalnych, dobrze funkcjonuj¹cych grup i rodzin, bo przecie¿ rodzina to grupa

najbardziej naturalna. W latach siedemdziesi¹tych niektórzy psychologowie odkryli, ¿e warto�ciow¹ wie-

dzê mo¿na uzyskaæ, nie tylko badaj¹c zaburzenia i dysfunkcje, ale równie¿ przygl¹daj¹c siê osobom i

grupom bardzo dobrze funkcjonuj¹cym. Jednym z przedmiotów badañ sta³y siê wówczas zdrowe rodziny.

W wyniku tych badañ dopracowano siê listy cech, dziêki którym funkcjonowa³y one tak poprawnie. Podajê

tak¹ listê, poniewa¿ okre�la ona trafnie istotne warunki efektywnego �rodowiska wychowawczego7) .

7) R. Skynner, J. Cleese, ¯yæ w tym �wiecie i przetrwaæ,  s. 31, Warszawa 1997.
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� fundamentalnie pozytywny stosunek do siebie nawzajem, ¿ycia i innych ludzi;

� realizm polegaj¹cy na rozumieniu, ¿e ludzie nie s¹ ani �li, ani dobrzy, mog¹ mieæ ró¿ne zacho-

wania; niezra¿anie siê ani niedzia³anie dla uzyskania akceptacji od innych;

� wsparcie, a zarazem niezale¿no�æ emocjonalna: przyznawanie ka¿demu cz³onkowi prawa do

autonomii, a zarazem �wiadczenie mu autentycznej blisko�ci;

� wyra�ny, niepodwa¿any autorytet rodziców � nie ma w¹tpliwo�ci co do tego, ¿e to oni rz¹dz¹ i

s¹ odpowiedzialni za dzieci;

� otwarta komunikacja � przed podjêciem decyzji ka¿dy ma prawo g³osu (nawet najm³odsi). Ro-

dzice zachêcaj¹ sami do tego, aby swobodnie dyskutowaæ nie tylko nad decyzjami, ale równie¿

nad ich postawami i postêpowaniem;

� maksymalny poziom wspó³pracy miêdzy rodzicami: dzia³aj¹ oni w tak silnym porozumieniu, ¿e

nie jest mo¿liwa manipulacja.

Je�li spróbujemy przenie�æ te do�wiadczenia na obszar funkcjonowania szko³y, dojdziemy do wnio-

sku, ¿e optymalizacjê oddzia³ywañ wychowawczych ma szanse zapewniæ �rodowisko, w którym spe³-

nionych jest kilka podstawowych warunków:

a) poczucie bezpieczeñstwa:

� nauczyciele i uczniowie nie obawiaj¹ siê siebie,

� maj¹ zaufanie do swoich dobrych intencji,

� dziêki temu uczniowie mog¹ korzystaæ ze wsparcia emocjonalnego ze strony nauczycieli;

b) stabilny system norm efektywnie reguluj¹cych funkcjonowanie cz³onków spo³eczno�ci szkolnej:

� normy te powinny byæ sta³e,

� jasne i zrozumia³e dla wszystkich,

� zgodne z podstawowymi zasadami demokratycznego pañstwa prawa,

� konsekwentnie egzekwowane,

� powinny one ustanawiaæ wyra�n¹, akceptowan¹ przez ca³¹ spo³eczno�æ granicê miêdzy

uczniami a nauczycielami, wynikaj¹c¹ z naturalnych ró¿nic (zakresu odpowiedzialno�ci, wie-

dzy, do�wiadczenia), jakie miêdzy nimi zachodz¹,

� poza ró¿nicami wynikaj¹cymi z powy¿szej granicy, normy powinny obowi¹zywaæ w takim

samym stopniu wszystkich cz³onków spo³eczno�ci;

c) otwarta komunikacja, polegaj¹ca na tym, ¿e:

� �rodowisko sprzyja mo¿liwo�ci wypowiadania osobistych opinii i zapewnia tolerancjê i dialog

w sytuacji ich sprzeczno�ci,

� uczniowie i nauczyciele s¹ gotowi ujawniaæ zachodz¹ce miêdzy nimi sprzeczno�ci i kon-

struktywnie pracowaæ nad rozwi¹zywaniem konfliktów;

� �rodowisko zapewnia komunikacjê partnersk¹, w której uczniowie i nauczyciele maj¹ te same

prawa.

Powy¿sze warunki tworz¹ pewien standard �rodowiska wychowawczego, do którego warto zmie-

rzaæ, choæ zapewne w wielu szko³ach nie da siê go zrealizowaæ w pe³ni ani te¿ od razu.
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Ze standardem tym wi¹¿¹ siê te¿ pewne prze�wiadczenia dotycz¹ce tego, co my�limy o naszych

uczniach:

� ¿e to osoby dysponuj¹ce w³asn¹ m¹dro�ci¹ i do�wiadczeniem, które powinny byæ istotnym

czynnikiem procesu wychowania i nauczania;

� ¿e uczniowie s¹ zdolni do dokonywania samodzielnych wyborów i w ten sposób mog¹ efektyw-

nie uczyæ siê osobistej odpowiedzialno�ci;

� ¿e nauczyciel nie zawsze lepiej wie, co jest dobre dla jego uczniów;

� ¿e nie warto narzucaæ uczniom odpowiednich naszym zdaniem sposobów widzenia, odczuwa-

nia i dzia³ania, gdy¿ taki trening ogranicza siê na ogó³ do kontroli zachowañ i ma niewielk¹

efektywno�æ poza murami szko³y;

� ¿e � w konsekwencji � sensem oddzia³ywañ wychowawczych jest samodzielny rozwój jednost-

ki, który nie udaje siê przy zastosowaniu zewnêtrznego przymusu, polega natomiast na organi-

zowaniu sytuacji pobudzaj¹cych i wspomagaj¹cych naturaln¹ aktywno�æ;

� ¿e uczniowie, odpowiednio stymulowani, s¹ w stanie samodzielnie ukszta³towaæ w sobie goto-

wo�æ do aktywnego rozwi¹zywania problemów ¿yciowych, konfliktów pomiêdzy nimi a otocze-

niem, rozwin¹æ kompetencje poznawcze, komunikacyjne i instrumentalne.

b. Planowanie pracy wychowawczej
Dopiero po okre�lenia podstawowych za³o¿eñ dotycz¹cych postaw nauczycieli i cech �rodowiska

wychowawczego mo¿emy przej�æ do planowanie pracy wychowawczej,które powinno siê opieraæ na

zasadzie spójno�ci podstawowych elementów planu:

✔ cele musz¹ odpowiadaæ diagnozie wychowanków, byæ dostosowane do ich potrzeb i mo¿li-

wo�ci;

✔ za³o¿enia pracy wychowawczej powinny pokazywaæ, jak budowaæ �rodowisko wychowaw-

cze, aby umo¿liwia³o realizacjê celów w odniesieniu do konkretnych adresatów;

✔ formy i metody pracy powinny byæ spójne z diagnoz¹, celami i za³o¿eniami;

✔ standardy realizacyjne powinny opisywaæ minimalne warunki, które musz¹ zostaæ spe³nione,

by mo¿na by³o realizowaæ cele za pomoc¹ obranych form i metod.

Nauczyciel mo¿e planowaæ pracê wychowawcz¹, poczynaj¹c od rozmaitych elementów:

✔ mo¿e dokonaæ analizy swojego osobistego rozumienia sensu wychowania, podstawowych prze-

konañ i postaw wychowawczych, a na tej postawie zastanowiæ siê, jakie cele realizuje lub chcia³by

realizowaæ w pracy wychowawczej z uczniami;

✔ mo¿e za punkt wyj�cia obraæ diagnozê wychowanków;

✔ mo¿e zinwentaryzowaæ formy i metody swojej pracy, oceniæ ich efektywno�æ i zastanowiæ siê,

co i dlaczego chcia³by zmieniæ w swojej praktyce;

✔ mo¿e wreszcie zainicjowaæ pracê zespo³ow¹ nauczycieli nad za³o¿eniami pracy wychowaw-

czej, tworzeniem �rodowiska wychowawczego lub standardami pracy zespo³u wychowawców;
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Cele wychowania

Mo¿liwe s¹ rozmaite sposoby formu³owania celów: w postaci funkcji spo³ecznych szko³y, idea³ów

wychowawczych, do których szko³a powinna zmierzaæ, lub w postaci zamierzeñ i celów operacyjnych8).

Cel jako funkcja opisuje zadania, jakie szko³a winna spe³niaæ wobec otoczenia spo³ecznego, czyli

odpowiada na pytanie �Jakich ludzi chcemy dla spo³eczeñstwa przygotowywaæ?�. Wyra¿a in-

tencje administratorów, prawodawców, byæ mo¿e nauczycieli. Jest to sposób uwa¿any za ma³o

wiarygodny, gdy¿ intencje mog¹ mieæ ma³o wspólnego ze skutkami, o których mo¿na siê wypo-

wiadaæ tylko na podstawie obiektywnej analizy socjologicznej efektów pracy szko³y.

Cel jako idea³ opisuje po¿¹dany stan idealny, wizerunek cz³owieka, jakiego chcemy wychowaæ. Taki

sposób konstruowania celów bywa równie¿ krytykowany, je�li jest konstrukcj¹ powziêt¹ z góry,

wprowadzon¹ z zewn¹trz do procesu wychowania, a wychowawcy i wychowankowie staj¹ siê

odbiorcami, a nie wspó³twórcami w³asnych celów.

Cele operacyjne w pracy wychowawczej. W takim sposobie budowania celów wskazujemy pe-

wien stan rzeczy, jaki zamierzamy osi¹gn¹æ, d¹¿¹c do:

� zmian zachowañ i postaw wychowanków,

� kszta³cenia rozmaitych umiejêtno�ci.

Cele formu³ujemy, odnosz¹c siê do opracowanej wcze�niej diagnozy wychowanków.

Postulat operacjonalizacji celów, czyli formu³owanie ich w kategoriach dok³adnie nazwanych postaw

i/lub umiejêtno�ci, których przyrost mo¿emy sprawdziæ � wynika z przekonania, ¿e dopiero taki poziom

konkretyzacji umo¿liwia dostosowanie do postawionych celów odpowiednich dzia³añ wychowawczych.

Najogólniej rzecz ujmuj¹c, cele pracy wychowawczej zoperacjonalizowane w kategoriach umiejêt-

no�ci podzieliæ mo¿na na trzy grupy:

umiejêtno�ci intrapsychiczne � dotycz¹ce obszaru emocji, woli, prze¿yæ duchowych, radzenia

sobie z trudno�ciami i konfliktami wewnêtrznymi;

umiejêtno�ci interpersonalne � dotycz¹ce funkcjonowania w relacjach miêdzyludzkich: w klasie,

w szkole, w zespole zadaniowym, w bliskich zwi¹zkach, w �rodowisku rówie�niczym;

umiejêtno�ci spo³eczne � dotycz¹ce rozumienia mechanizmów ¿ycia spo³ecznego, funkcjonowa-

nia w kontakcie z instytucjami, spe³niania funkcji obywatelskich.

8) K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynno�ci nauczyciela, s. 245-263, Warszawa 1998.
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Przyk³ady

Zapisy Podstawy programowej zobowi¹zuj¹ nauczycieli do kszta³cenia nastêpuj¹cych umiejêtno�ci:

Zestaw umiejêtno�ci kszta³conych w XLIV w £odzi

I. Umiejêtno�ci komunikacyjne

1. Komunikacja werbalna:

a) w jêzyku polskim

b) w jêzykach obcych

2. Umiejêtno�æ poszukiwania i analizowania informacji

3. Umiejêtno�æ pos³ugiwania siê komputerem

II. Umiejêtno�ci interpersonalne i spo³eczne (obywatelskie)

1. Umiejêtno�æ wspó³pracy:

a) w grupie

b) w klasie

2. Odpowiedzialno�æ:

a) branie na siebie odpowiedzialno�ci za wykonanie zadañ

b) umiejêtno�æ ponoszenia konsekwencji

3. Komunikacja interpersonalna:

a) asertywno�æ � wyra¿anie opinii, obrona stanowiska

b) umiejêtno�æ rozwi¹zywania konfliktów

III. Umiejêtno�ci i dyspozycje psychologiczne (intrapsychiczne):

� poczucie w³asnej warto�ci

� samo�wiadomo�æ

� samodyscyplina

� motywacja

� elastyczno�æ: dawanie sobie rady w sytuacjach trudnych i problemowych

 Umiejscowienie
w Podstawie
programowej

 Umiej êtno�ci

 Zadania szko ³y

 w zakresie kszta ³cenia
umiej êtno�ci

 (1) planowanie, organizowanie i ocenianie w³asnego uczenia siê
 (2) skuteczne porozumiewanie siê w ró¿nych sytuacjach, prezentacja swojego

punktu widzenia
 (3) wspó³dzia³anie w zespole i praca w grupie, budowanie wiêzi miêdzyludzkich,

podejmowanie decyzji indywidualnych i grupowych
 (4) twórcze rozwi¹zywanie problemów
 (5) poszukiwanie, porz¹dkowanie i wykorzystywanie informacji z ró¿nych �róde³,

efektywne pos³ugiwanie siê technologi¹ informacyjn¹
 (8) negocjacyjne rozwi¹zywanie konfliktów

 w zakresie nauczania  (5) dostrzeganie zwi¹zków i zale¿no�ci (przyczynowo-skutkowych,
funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.)

 (6) my�lenie analityczne i syntetyczne
 (7) u¿ywanie wiadomo�ci przedmiotowych jako pomocy w rozumieniu �wiata,

ludzi i siebie

 w zakresie
wychowania:

 (6) rozpoznawanie warto�ci moralnych, dokonywanie wyborów i hierarchizacji
warto�ci

 (7) s³uchanie innych, rozumienie ich pogl¹dów, dzia³anie na rzecz tworzenia
w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów
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Zestaw umiejêtno�ci wypracowany w programie KREATOR:

1. Planowanie, organizowanie i ocenianie w³asnego uczenia siê.

2. Skuteczne komunikowanie siê w ró¿nych sytuacjach.

3. Efektywne wspó³dzia³anie w zespole.

4. Rozwi¹zywanie problemów w twórczy sposób.

5. Sprawne pos³ugiwanie siê komputerem.

Oddzia³ywanie na postawy

Przez postawê rozumiemy wzglêdnie trwa³¹ strukturê organizuj¹c¹ dzia³ania jednostki wobec jakie-

go� obiektu lub problemu, na któr¹ sk³adaj¹ siê:

� element poznawczy (wiedza o obiekcie/problemie),

� emocje, uczucia prze¿ywane wobec obiektu/problemu,

� pogl¹dy i oceny,

� tendencje do dzia³ania (wola, motywacje)9)

Istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na pogl¹dy i oceny s¹ warto�ci wyznawane przez cz³owieka.

Postawy i warto�ci wyra¿amy werbalnie w postaci opinii. Dla nauczyciela szczególnie wa¿na jest zgod-

no�æ dzia³añ z opiniami. Pokazuje ona, w jakim stopniu postawy i stanowi¹ce ich fundament warto�ci

s¹ jedynie deklarowane, a na ile uczeñ autentycznie je prze¿ywa i realizuje.

Postawy spe³niaj¹ rozmaite funkcje:

� postawy instrumentalne to takie struktury, które organizuj¹ skuteczne zaspokajanie naszych

bie¿¹cych potrzeb;

� postawy oparte na wiedzy zaspokajaj¹ potrzebê nadawania sensu �wiatu i naszemu ¿yciu;

� postawy wyra¿aj¹ce warto�ci wynikaj¹ z przekonañ moralnych i buduj¹ moralny obraz same-

go siebie;

� postawy spo³ecznie dostosowawcze pozwalaj¹ funkcjonowaæ jednostce w grupach (rodzi-

nie, �rodowisku s¹siedzkim, rówie�niczym itd.).

Oddzia³ywanie na postawy a Podstawa programowa

Postulat kszta³towania postaw znajduje uzasadnienie w wielu zapisach Podstawy programowej. W

poni¿szej tabeli przedstawiono, jakich postaw one dotycz¹.

9) S. Mika, Psychologia spo³eczna, PWN,  s. 115-128, Warszawa 1984; E. Aaronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia
spo³eczna. Serce i umys³, s. 314, Zysk i S-ka, Poznañ 1997; D. Fontana, Psychologia dla nauczycieli, s. 248, Zysk i S-ka,
Poznañ 1998.
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 Zapisy Podstawy programowej  Okre�lenie postawy

 ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKO £Y

 Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej … powinni zmierzaæ do tego, aby uczniowie w
szczególno�ci:

 1. Znajdowali w szkole �rodowisko wszechstronnego rozwoju
osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym,
spo³ecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym,
duchowym).

 – nastawienie na rozwój osobisty

 2. Rozwijali w sobie dociekliwo�æ poznawcz¹, ukierunkowan¹
na poszukiwanie prawdy, dobra i piêkna w �wiecie.

 – d¹¿enie do poszukiwania w
�wiecie podstawowych warto�ci

 4. Stawali siê coraz bardziej samodzielni w d¹¿eniu do dobra
w jego wymiarze indywidualnym i spo³ecznym, godz¹c
umiejêtnie d¹¿enie do dobra w³asnego z dobrem innych,
odpowiedzialno�æ za siebie i odpowiedzialno�æ za innych,
wolno�æ w³asn¹ z wolno�ci¹ innych.

 – autonomia

 – altruizm

 – poczucie odpowiedzialno�ci za
siebie i innych

 – �wiadomo�æ osobistej godno�ci
i podstawowych praw,
gotowo�æ do ich obrony

 – szacunek dla innych ludzi i dla
ich podstawowych praw

 5. Poszukiwali, odkrywali i d¹¿yli na drodze rzetelnej pracy do
osi¹gania wielkich celów ¿yciowych i warto�ci wa¿nych dla
odnalezienia w³asnego miejsca w �wiecie.

 – autonomia

 – rzetelno�æ

 – poszukiwanie w³asnego sensu
¿ycia

 – stawianie sobie dalekosiê¿nych
celów

 6. Uczyli siê szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy
¿ycia spo³ecznego oraz przygotowywali siê do ¿ycia w
rodzinie, w spo³eczno�ci lokalnej i w pañstwie w duchu
przekazu dziedzictwa kulturowego i kszta³towania postaw
patriotycznych.

 – szacunek dla dobra wspólnego

 – szacunek dla rodziny,
spo³eczno�ci lokalnych,
pañstwa i gotowo�æ do
dzia³ania na ich rzecz
(aktywno�æ obywatelska)

 – poczucie wiêzi i zobowi¹zania
wobec tradycji kulturowej,
narodowej i pañstwowej

 7. Przygotowywali siê do rozpoznawania warto�ci moralnych,
dokonywania wyborów i hierarchizacji warto�ci oraz mieli
mo¿liwo�æ doskonalenia siê.

 – autonomia

 – nastawienie na rozwój osobisty

 8. Kszta³towali w sobie postawê dialogu, umiejêtno�æ
s³uchania innych i rozumienia ich pogl¹dów; umieli
wspó³dzia³aæ i wspó³tworzyæ w szkole wspólnotê
nauczycieli i uczniów.

 – tolerancja

 – nastawienie na porozumiewanie
siê i wspó³pracê z innymi

 – szacunek dla szko³y jako
wspólnoty
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Ostateczna operacjonalizacja celów pracy wychowawczej, okre�lanie mierników sukcesu i spo-

dziewanych efektów pracy wychowawczej

Proces operacjonalizacji celów powinien polegaæ na postêpuj¹cym uszczegó³awianiu � od zdiagno-

zowanych potrzeb, przez okre�lanie obszarów umiejêtno�ci i postaw � a¿ do fazy koñcowej, tj. do

� sformu³owania celów w kategoriach czysto operacyjnych, czyli stwierdzeñ opisuj¹cych, co uczeñ

potrafi lub jakie postawy przejawia

� okre�lenia mierników sukcesu, czyli opisu zachowañ ucznia bêd¹cych efektami pracy wycho-

wawczej wskazuj¹cych na opanowanie przezeñ zaplanowanych umiejêtno�ci i uformowanie

postaw w stopniu, który uznamy za co najmniej zadowalaj¹cy.

 Zapisy Podstawy programowej  Okre�lenie postawy

 ZADANIA SZKO £Y W DZIEDZINIE NAUCZANIA
 Szko³a w zakresie nauczania, …, zapewnia uczniom w szczególno�ci:

 4. Prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do
pamiêciowego opanowania przekazywanych tre�ci.

 – nastawienie na rozwój osobisty

 7. Traktowanie wiadomo�ci przedmiotowych, stanowi¹cych
warto�æ poznawcz¹ sam¹ w sobie, tak¿e w sposób
integralny, to znaczy jako pomocy w rozumieniu �wiata,
ludzi i siebie.

 – autonomia
 – d¹¿enie do zrozumienia siebie

i otoczenia

 8. Stopniowe wprowadzanie w dziedzictwo kultury narodowej
postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej oraz w
zasady ¿ycia spo³ecznego.

 – poczucie wiêzi i
 – zobowi¹zania wobec tradycji

kulturowej, narodowej
i pañstwowej

 – szacunek dla zasad ¿ycia
spo³ecznego

 Zapisy Podstawy programowej  Okre�lenie postawy

 ZADANIA SZKO £Y W DZIEDZINIE KSZTA£CENIA UMIEJÊTNO�CI
 (…) Nauczyciele stwarzaj¹ uczniom warunki do nabywania nastêpuj¹cych umiejêtno�ci:

 1. Planowania, organizowania i oceniania w³asnego uczenia
siê, przyjmowania coraz wiêkszej odpowiedzialno�ci za
w³asn¹ naukê oraz nauki rzetelnej pracy.

 – poczucie odpowiedzialno�ci
 – rzetelno�æ

 2. Skutecznego porozumiewania siê w ró¿nych sytuacjach;
prezentacji w³asnego punktu widzenia i brania pod uwagê
pogl¹dów innych ludzi; poprawnego pos³ugiwania siê
jêzykiem ojczystym; przygotowania do publicznych
wyst¹pieñ.

 – autonomia
 – tolerancja
 – nastawienie na porozumienie

i wspó³pracê z innymi

 3. Efektywnego wspó³dzia³ania w zespole i pracy w grupie;
budowania wiêzi miêdzyludzkich; podejmowania
indywidualnych i grupowych decyzji; skutecznego
dzia³ania na gruncie zachowania obowi¹zuj¹cych norm.

 jw.
 – nastawienie na budowanie wiêzi

z innymi

 8. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego
rozwi¹zywania konfliktów i problemów spo³ecznych we
w³asnych �rodowiskach.

 jw.
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Przyk³ad

Okre�lanie mierników sukcesu mo¿e byæ oczywi�cie wypadkow¹ wielu czynników:

� potencja³u rozwojowego ucznia, czyli jego indywidualnych mo¿liwo�ci i deficytów

� �punktu startu� ucznia, np. poziomu jego umiejêtno�ci w momencie podjêcia dzia³añ wycho-

wawczych

� kontekstu pozaszkolnego indywidualnej pracy wychowawczej (�rodowiska rodzinnego i rówie-

�niczego ucznia, których oddzia³ywania mog¹ mieæ na efekty wp³yw porównywalny ze znacze-

niem osobistego potencja³u)

� kontekstu szkolnego � klasy i szko³y w której dokonujemy oddzia³ywañ na wychowanka � praw-

dopodobnie inaczej bêdziemy postrzegaæ efekty osi¹gniête przez tego samego ucznia na tle

klasy, w której uczniowie przewy¿szaj¹ go znacznie osobistym potencja³em, i na tle klasy, w

której wiêkszo�æ osób ma ni¿sze od niego mo¿liwo�ci

� ambicji i wyobra¿eñ nauczyciela

 Umiej êtno�æ/postawa  Cel operacyjny  Spodziewany efekt  Miernik sukcesu

 Skuteczne
porozumiewanie siê

 Uczeñ potrafi
– uwa¿nie i wspieraj¹co

s³uchaæ
– sprawdzaæ rozumienie
– jasno przedstawiaæ

swoje my�li i opinie
– dostosowywaæ �rodki

wyrazu i zachowanie do
partnera

– ?
– ?

 Uczeñ skutecznie
porozumiewa siê
z ró¿nymi osobami
w ró¿nych sytuacjach
spo³ecznych

 Uczeñ
– ma wiele

konstruktywnych
kontaktów z kolegami
i nauczycielami

– aktywnie i
konstruktywnie bierze
udzia³ w dyskusjach

– ?

 Rozwi¹zywanie
konfliktów

– zna techniki negocjacji
i mediacji

– potrafi je stosowaæ
w ró¿nych sytuacjach
spo³ecznych

– asertywnie ujawnia
zaistnia³e konflikty

 Uczeñ bierze aktywny
udzia³ w ujawnianiu
i rozwi¹zywaniu konfliktów
zaistnia³ych
w klasie

 Uczeñ jest wybierany jako
negocjator lub mediator
w sytuacjach konfliktowych

 Tolerancja  Uczeñ potrafi wspó³dzia³aæ
z osobami o innych
obyczajach, postawach i
pogl¹dach

 Bez uprzedzeñ kontaktuje
siê i wspó³dzia³a z ró¿nymi
lud�mi w ró¿nych
sytuacjach spo³ecznych

 Przekonuj¹co dla innych
broni zasad tolerancji w
dyskusji i poprzez dzia³anie

 Nastawienie na rozwój
osobisty

 Uczeñ ceni rozwój
osobisty jako warto�æ
–  potrafi uczyæ siê na

b³êdach
 – okre�laæ swoje potrzeby

i cele rozwojowe w
odniesieniu do
realistycznej samo-
oceny aktualnych
mo¿liwo�ci i deficytów

 Realistycznie planuje
w³asny rozwój i jest
zaanga¿owany w
realizacjê tych planów

 Dokonuje konkretnych
wyborów w zwi¹zku
z planowanymi celami
rozwojowymi
 Podejmuje ryzyko nie-
powodzeñ i b³êdów
w konkretnych sytuacjach
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Poniewa¿ wiêkszo�æ tych czynników do�æ trudno zobiektywizowaæ, najrozs¹dniejsze wydaje siê

ocenianie efektów w kategoriach indywidualnych zmian. Zmiany mog¹ zachodziæ na trzech poziomach:

Okre�lenie sposobów realizacji celów pracy wychowawczej

Okre�laj¹c sposoby realizacji zamierzonych celów, mo¿emy siêgaæ do ca³ego przyswojonego baga-

¿u do�wiadczeñ i umiejêtno�ci, jaki uda³o nam siê zebraæ w toku rozwoju zawodowego � w tym skrypcie

nie sposób ich wymieniæ. Przedstawiam metody dotycz¹ce specyficznego oddzia³ywania na postawy,

gdy¿ te wydaj¹ siê stosunkowo najmniej znane.

Metody oddzia³ywania na postawy

a) prezentowanie wzorców i modelowanie � rola nauczyciela

� postawy uczniów dotycz¹ce konkretnej aktywno�ci czy problemu maj¹ szansê kszta³towaæ siê

wówczas, gdy widz¹ oni, ¿e dzia³anie to jest z sukcesem podejmowane przez innych, zw³asz-

cza przez osoby obdarzone presti¿em. Wynika st¹d, miêdzy innymi, szczególna rola nauczy-

ciela. Powinien on nie tylko prowadziæ uczniów przez materia³, ale te¿ pe³niæ funkcjê wa¿nej

osoby modeluj¹cej w obszarach:

� umiejêtno�ci interpersonalnych i spo³ecznych;

� szacunku wobec podstawowych warto�ci, takich jak: wolno�æ, tolerancja, pluralizm, solidar-

no�æ ogólnoludzka, sprawiedliwo�æ

� postaw nastawionych na realizacjê tych warto�ci.

Modelowanie postaw wymaga od nauczyciela �pracy sob¹�, u¿ywania swoich postaw, pogl¹dów,

dzia³añ jako narzêdzia pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nauczyciele czêsto maj¹ w¹tpliwo�ci, na

ile wolno im wyra¿aæ osobiste pogl¹dy, odwo³ywaæ siê do w³asnych do�wiadczeñ i dzia³añ, zw³aszcza

przy poruszaniu tematów o silnym uwik³aniu ideologicznym. Chcieliby�my zachêciæ realizatorów nasze-

go programu do osobistego zaanga¿owania siê w dyskusje, autentycznego prezentowania osobistych

postaw i przemy�leñ. Wydaje siê nam, ¿e nauczyciel,  który dokonuje specyficznego samoogranicze-

nia, unikaj¹c zajêcia osobistego stanowiska � nie bêdzie dla uczniów przekonuj¹cy.

 Tabela 5. Poziom efektów pracy wychowawczej

 Poziom zmiany  Opis efektów

 Dostosowanie  Uczeñ powierzchownie dostosowuje siê do wymagañ sytuacji szkolnej -
oczekiwañ nauczycieli, norm grupy klasowej. Zmienia swoje zachowanie
tylko na tyle, na ile jest to w szkole wymagane, zmiany nie przenosz¹ siê
na sytuacje pozaszkolne. Rozwija umiejêtno�ci na poziomie czysto
instrumentalnym, nie zmienia postaw

 Zmiana funkcjonowania w rolach  Nauce umiejêtno�ci towarzyszy modernizacja postaw, w wyniku czego
uczeñ zmienia swoje funkcjonowanie w rolach (zaczyna bardziej
konstruktywnie realizowaæ rolê ucznia, uczestnika grupy klasowej, syna)
podejmuje te¿ nowe role (np. lidera grupy klasowej, aktywisty
samorz¹dowego, uczestnika ko³a zainteresowañ itp.)

 G³êbokie zmiany emocjonalne  Zmianie postaw towarzyszy rozwój intrapsychiczny (zmiany poczucia
w³asnej warto�ci, kontaktu, ekspresji i radzenia sobie z emocjami,
wchodzenia w wiêzi emocjonalne z innymi lud�mi)
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b) oddzia³ywanie emocjonalne

� uczniowie (jak wszyscy ludzie) silnie reaguj¹ na zaanga¿owanie i entuzjazm innych. Je�li na-

uczyciel potrafi okazaæ swoje autentyczne zaanga¿owanie i pasjê w kwestiach bêd¹cych przed-

miotem do�wiadczania i nauczania, wzmacnia niepomiernie szansê, ¿e uczniowie bêd¹ chcieli

partycypowaæ w dzia³aniach, które im proponuje.

c) obserwacja

� wa¿nym do�wiadczeniem mo¿e byæ te¿ dla uczniów ka¿da okazja do zaobserwowania ludzi

doros³ych w konkretnym, ujawniaj¹cym rozliczne kunszty i umiejêtno�ci, daj¹cym widoczne re-

zultaty dzia³aniu (wizyty w przedsiêbiorstwach i instytucjach ¿ycia spo³ecznego, ale te¿ film,

teatr, opowie�æ �z ¿ycia wziêta� itd.).

d) przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych

� je�li uczniowie czuj¹ siê w klasie bezpiecznie i s¹ dla siebie wa¿ni, mog¹ przyj¹æ od siebie i

konstruktywnie wykorzystaæ dla osobistej zmiany nawet najbardziej krytyczne uwagi dotycz¹ce

odbioru ich postaw i konkretnych zachowañ. Nasze do�wiadczenie uczy, ¿e takie informacje

udzielane przez kolegów z klasy s¹ na ogó³ zdecydowanie skuteczniejsze od interwencji na-

uczyciela. Warunkiem ich skuteczno�ci jest umiejêtno�æ konstruktywnego udzielania i przyjmo-

wania informacji, któr¹ warto klasie wpoiæ (patrz �Poradnik dla nauczyciela�).

e) planowanie dzia³añ

� postawy wzmacniaj¹ siê, je�li zachêca siê uczniów aby mo¿liwie czêsto wykorzystywali okazje

do dzia³ania w my�l wniosków z lekcji. Dlatego wa¿nym elementem programu s¹ propozycje

koñczenia jednostek lekcyjnych fragmentem dotycz¹cym planowania przysz³ych dzia³añ lub

refleksj¹ nad stosunkiem uczniów wobec omawianego problemu w przysz³o�ci, gdy bêd¹ uczest-

niczyæ w doros³ym ¿yciu.

f) kszta³cenie umiejêtno�ci

� istotnym elementem formowania siê postaw jest kszta³cenie umiejêtno�ci, gdy¿ bez do�wiad-

czenia, ¿e realizacja dzia³añ wynikaj¹cych z przyjmowanej postawy jest mo¿liwa (bo nie tylko

chcê, ale i potrafiê), postawy nie wzmacniaj¹ siê i nie internalizuj¹, skutkiem czego nie dzia³amy

tak, jakby z naszych postaw wynika³o.

Miniwyk³ad: Ewaluacja pracy wychowawczej

Porz¹dne planowanie pracy wychowawczej powinno zawieraæ przewidywany sposób sprawdzenia,

jak plan jest realizowany i jakie s¹ tego efekty. Owo sprawdzenie i ocena efektywno�ci podejmowanych

dzia³añ przyjê³o siê nazywaæ ewaluacj¹. Dla nauczyciela�wychowawcy ewaluacja powinna stanowiæ

porêczne narzêdzie oceny planu na wszystkich etapach jego tworzenia i realizacji. Dane uzyskane w

efekcie ewaluacji maj¹ pos³u¿yæ do wyci¹gania wniosków i wprowadzania korekt w ka¿dym momencie,

kiedy zajdzie taka potrzeba.

Ju¿ na etapie planowania u¿yteczna mo¿e siê okazaæ ewaluacja planu, czyli sprawdzenie, czy plan

jest poprawny i spójny:

� czy plan pracy wychowawczej jest spójny wewnêtrznie?

� czy jest on zgodny z wiedz¹ i koncepcjami wychowawczymi uznawanymi przez autora?
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� czy jest on zgodny z programem szko³y?

� czy nadaje siê on do dalszego stosowania?

Wnioski z tego etapu ewaluacji powinny doprowadziæ do wprowadzenia odpowiednich korekt w sa-

mym planie.

Na etapie realizacji przeprowadzamy ewaluacjê kszta³tuj¹c¹, czyli sprawdzamy, czy nasze dzia³a-

nia s¹ odpowiednio efektywne. Zadajemy sobie pytania:

� czy wszystkie elementy programu zosta³y wykonane?

� czego nie uda³o siê zrobiæ, z jakich powodów?

� co nale¿y zmieniæ w zasadach i warunkach realizacji?

Wnioski mog¹ prowadziæ do stwierdzenia rozmaitych nieprawid³owo�ci, na przyk³ad:

� Na etapie planowania nie przewidziano potrzebnych dzia³añ � nale¿y je wprowadziæ do planu.

� Nie wykonano wszystkich dzia³añ albo te¿ dzia³ania nie przynios³y oczekiwanych rezultatów �

nale¿y zbadaæ przyczyny i wprowadziæ odpowiednie korekty.

Po zakoñczeniu realizacji planu (lub jakiego� jego etapu) zastanawiamy siê nad ocen¹ efektów, czyli

dokonujemy ewaluacji koñcowej. Powinna ona zostaæ odpowiednio zaplanowana, przez okre�lenie:

� celów ewaluacji (do czego s¹ nam potrzebne wyniki, jak ich u¿yjemy);

� przedmiotu ewaluacji (co bêdziemy sprawdzaæ?);

� kryteriów oceny;

� wska�ników sukcesu;

� czy to, do czego plan zmierza³, zosta³o osi¹gniête?

� w jakim stopniu?

� przez jakich uczniów?

� jakie dzia³ania okaza³y siê nieefektywne?

� dlaczego (tu po czê�ci siêga siê do poprzednich etapów ewaluacji, np.  b³êdna diagnoza,

nierealistyczne cele, niew³a�ciwie dobrane metody,  brak umiejêtno�ci realizatora, nieodpo-

wiednie warunki realizacji)?

� co nale¿y zmieniæ?

Profesjonalny wychowawca powinien zadawaæ sobie te pytania w toku ca³ej realizacji programu i na

bie¿¹co dokonywaæ w nim korekt. Wnioski stanowi¹ diagnozê sytuacji i punkt wyj�cia do podjêcia kolej-

nych planów pracy wychowawczej.



Rozwijanie umiejêtno�ci wychowawczych

Spo³eczne Towarzystwo O�wiatowe � Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów PAOW

57

c. Praca z uczniem wymagaj¹cym wiêkszej uwagi wychowawczej
Standardy osi¹gniêæ

Uczestnik:

� sformu³uje problemy i rozpozna ich przyczyny

� opracuje strategiê dzia³ania z uczniem wymagaj¹cym wiêkszej uwagi wychowawczej

� podejmie dzia³ania profilaktyczne i (lub) resocjalizacyjne w stosunku do dziecka o specyficz-

nych potrzebach wychowawczych

Powa¿niejsza praca indywidualna z uczniami mo¿e obejmowaæ:

� pracê z uczniami o g³êbokich problemach emocjonalnych

� pracê z uczniami zagro¿onymi uzale¿nieniem

� wspieranie ucznia w rozwi¹zywaniu trudnych problemów rodzinnych (por. modu³ PRACA

Z RODZIN¥)

Sesja 8. Praca z uczniami o g³êbokich problemach emocjonalnych

Miniwyk³ad

Uczniowie przychodz¹ do szko³y z ca³ym baga¿em osobistych uwarunkowañ psychologicznych i

spo³ecznych, na których ukszta³towanie siê nauczyciele nie maj¹ wp³ywu. Jednak¿e szko³a tworzy

ca³o�ciowy kontekst sytuacji spo³ecznej i psychologicznej ucznia, oddzia³uje nañ na tyle wielostronnie

i silnie, ¿e jego zachowania i postawy przejawiane w szkole  s¹ wynikiem przede wszystkim tego,

jaka jest sama szko³a, to znaczy:

� jak zachowuj¹ siê wobec ucznia nauczyciele

� jak zbudowane jest �rodowisko wychowawcze szko³y

Naturalne, specyficzne dla ka¿dego ucznia przyczyny, z powodu których bywa agresywny, prowoku-

j¹cy, sk³onny do buntu czy przekory, nieufny itd. mog¹ siê w szkole, w zale¿no�ci od tego, jaka ona jest

� rozwin¹æ, wzmocniæ lub zminimalizowaæ.

Praca z uczniami o g³êbokich problemach emocjonalnych rzadko mo¿e wykraczaæ poza zadba-

nie, aby funkcjonowali oni dobrze klasie, ewentualnie opracowanie dla nich takiego planu indywidualnej

pracy, który umo¿liwia³by ukoñczenie szko³y. W przypadkach silnych nerwic, zaburzeñ typu border line czy

podejrzenia zaburzeñ psychotycznych nauczyciel nie czuje siê przewa¿nie kompetentny, zreszt¹ tacy

uczniowie znajduj¹ siê na ogó³ pod opiek¹ specjalistów zewnêtrznych, a zadaniem nauczycieli jest, aby

znajdowali oni w szkole wiêcej oparcia i zrozumienia. Wa¿ne jest jednak, by dokonaæ diagnozy, je�li jej

wcze�niej nie postawiono, i okre�liæ wspólnie sposoby postêpowania wobec konkretnych uczniów.

Wp³ywy systemów rodzinnych

Wiele kierunków wspó³czesnej psychologii zak³ada, ¿e problemy zwi¹zane z deficytami charakteru i

osobowo�ci dzieci i m³odzie¿y maj¹ swoje �ród³o w destrukcyjnych oddzia³ywaniach rodziców w
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okresie wczesnego dzieciñstwa. Za³o¿enie o podstawowym wp³ywie wczesnych do�wiadczeñ ¿ycio-

wych na powstawanie zaburzeñ psychicznych daje mo¿liwo�ci korekcji � spróbowania zmiany.

Trudno�ci i zaburzenia przejawiaj¹ przede wszystkim u dzieci rodziców niedojrza³ych emocjonalnie

i spo³ecznie, niestabilnych, o wewnêtrznie sprzecznym systemie warto�ci, skonfliktowanych. Dziecko

wychowuj¹ce siê w takiej rodzinie traktowane jest jako kto� mniej istotny, konkurencja lub przeszkoda w

walce z partnerem, albo te¿ narzêdzie oddzia³ywania na niego. Niekiedy rodzice sami s¹ zaburzeni

emocjonalnie i nie potrafi¹ wchodziæ z dzieckiem w taki kontakt, budowaæ takiej wiêzi, jakiej ono w

poszczególnych okresach swojego ¿ycia potrzebuje. Zaburzenia powstaj¹ zatem z tego powodu, ¿e

rodzice nie zaspokajaj¹ podstawowych potrzeb emocjonalnych swoich dzieci, poczynaj¹c od bardzo

wczesnych, a rozwojowo wa¿nych, okresów ich ¿ycia.

Jest wa¿ne, aby nauczyciel rozumia³ g³êbsze przyczyny i mechanizmy trudnych zachowañ

swoich wychowanków. W przeciwnym wypadku bêdzie mia³ prawdopodobnie sk³onno�æ do interpre-

towania ich jako zwróconych przeciwko sobie aktów wrogo�ci, objawów lekcewa¿enia szko³y lub jego

samego itp. W konsekwencji jego interwencje mog¹ okazaæ siê nieskuteczne, a zaburzenia zachowañ

bêdê mia³y tendencje do pog³êbiania siê. Poni¿ej przedstawiono kilka podstawowych tendencji charak-

terologicznych, których objawy mog¹ sprawiaæ nauczycielom trudno�ci.

Rys schizoidalny

Dziecko czu³o siê niechciane lub silnie zagro¿one w okresie niemowlêcym albo niejasne, sprzeczne

wewnêtrznie zachowanie rodziców odbiera³o mu poczucie bezpieczeñstwa. Zaburzenia polegaj¹ na

nieadekwatnym postrzeganiu granic pomiêdzy sob¹ a �wiatem, rzeczywisto�ci¹ a fikcj¹, ucieczce przed

emocjami i koncentracji na procesach intelektualnych. W efekcie nastêpuje wycofanie siê z fizycznego

i emocjonalnego kontaktu z lud�mi, identyfikowanie siê z my�lami i fantazjami.

Taki uczeñ nie rozumie i nie potrafi stosowaæ siê do regu³ ¿ycia szkolnego, nie potrafi systematycz-

nie pracowaæ ani braæ na siebie odpowiedzialno�ci za wykonanie zadañ, nie wspó³pracuje i nie wchodzi

w relacje z innymi. Jest chaotyczny, dygresyjny, zadaje zaskakuj¹ce pytania, zajmuje siê czym innym,

ni¿ chce nauczyciel.

Nauczyciel interpretuje jego zachowania jako:

� lekcewa¿enie

� chêæ zadrwienia z nauczyciela

� oszukiwanie, udawanie

Rys symbiotyczny

dziecko czu³o siê kochane i bezpieczne, po czym do�wiadczy³o nieoczekiwanego odrzucenia

lub zagro¿enia. Zaburzenia polegaj¹ na lêku, ¿e �wiat zniknie, strachu przed pustk¹ odczuwan¹,

gdy nie jest siê w kontakcie z innymi lud�mi. Dziecko identyfikuje siê z silnymi doznaniami � cia³em,

uczuciami, poczuciem kontaktu z innymi. Jest nastawione na ci¹g³y emocjonalny kontakt i uczucio-

w¹ ekspresjê.
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Uczeñ nie potrafi samodzielnie pracowaæ, pracuj¹c w grupie te¿ zajmuje siê kontaktem z innymi, a

nie wykonywaniem zadañ. W wielu sytuacjach (np. oceniania, stawiania mu granic) czuje siê odrzucony

� wówczas izoluje siê, albo odwrotnie, jeszcze bardziej zwraca na siebie uwagê pytaniami, popisami.

Bezustannie nagabuje nauczyciela, pyta o sprawy oczywiste lub nieistotne, rozmawia z kolegami.

Nauczyciel interpretuje jego zachowania jako:

� celowe przeszkadzanie

� natrêctwo

� podlizywanie siê

� popisywanie siê

Rys psychopatyczny

Rodzice przestaj¹ zaspokajaæ potrzeby dziecka (mi³o�ci, uwagi) w miarê wychodzenia przezeñ z

okresu niemowlêcej bezradno�ci. Dziecko przekonuje siê, ¿e najlepszym sposobem zwrócenia na sie-

bie uwagi s¹ zachowania destrukcyjne.

Jest stale napiête, �nadpobudliwe�, nie umie dzia³aæ bez natychmiastowych efektów, uczyæ

siê systematycznie, brakuje mu konstruktywnych norm, warto�ci, Prze¿ywa siln¹ potrzebê wiêzi, a

zarazem ogromny lêk przed odrzuceniem i jest przekonane, ¿e w kontaktach z lud�mi nie ma na nic

szans. D¹¿y do blisko�ci, a zarazem jej unika. Silnie kontroluje i t³umi uczucia, z którymi ma bardzo

s³aby kontakt. Charakterystyczne s¹ dlañ przymus bycia silnym, potrzeba kontroli siebie i otoczenia.

uczeñ jest nieufny w kontakcie z doros³ymi i czêsto agresywny wobec rówie�ników. Je�li znajdzie w

klasie podobnych sobie, stworz¹ solidarno�ciow¹ grupkê, w której norm¹ bêdzie popisywanie siê

agresj¹. Nie przyswoi³ sobie zasad ani warto�ci, nie robi¹ na nim wra¿enia perswazje odwo³uj¹ce siê

do zasad moralnych czy norm ¿ycia spo³ecznego. Je�li nauczyciel chce szczególnie zaj¹æ siê takim

uczniem, ten � z napiêcia � bêdzie wobec niego przez pewien czas prawdopodobnie jeszcze bardziej

destruktywny.

Nauczyciel interpretuje jego zachowania jako:

� wrogo�æ

� odrzucenie

� cyniczne lekcewa¿enie zasad i norm

� otwarta agresywno�æ

� amoralno�æ

Rys paranoiczny

Dziecko jest przez rodziców t³umione w obszarze prze¿ywania i wyra¿ania trudnych uczuæ. Aby daæ

sobie z nimi jako� radê � rzutuje te uczucia na otoczenie.Jjest podejrzliwe, obwinia innych, s¹dzi, ¿e

ich dzia³ania s¹ skierowanych przeciw niemu. Jest przekonane, ¿e ludziom w ogóle nie mo¿na ufaæ  i

¿e nigdy nie dostanie tego, co mu siê nale¿y. Daje to w efekcie postawê wyuczonej bezradno�ci i

roszczeniowo�ci, której nauczyciele szczególnie nie znosz¹. Uczeñ nie bierze na siebie odpowiedzial-

no�ci, nie podejmuje wysi³ków, za swoje kiepskie wyniki ma pretensje do innych (nauczyciela, kolegów).

Domaga siê, aby pracowaæ za niego. Czêsto izoluje siê, obra¿a.
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Nauczyciel interpretuje jego zachowania jako:

� lenistwo

� manipulowanie

� roszczeniowo�æ

Rys narcystyczny

Dziecko nauczy³o siê, ¿e uwagê i pochwa³y (surogat mi³o�ci) mo¿e uzyskaæ przez dora�ne zaspoka-

janie zmiennych oczekiwañ rodziców. Wytworzy³o w konsekwencji fa³szywy obraz siebie, z³o¿ony z

takich sk³adników, które odpowiada³y tym oczekiwaniom.

Uczeñ jest nastawiony na dora�ny efekt, pracuje dla pochwa³ i dobrego wra¿enia, ale szybko siê

nudzi po jego uzyskaniu. Manipuluje dla uzyskania pozycji w klasie.

Nauczyciel interpretuje jego zachowania jako celowe:

� b³azeñstwo

� pozoranctwo

� manipulacyjno�æ

� samolubstwo

� samochwalstwo

� lizusostwo

Uwaga!

To, ¿e jaki� uczeñ posiada okre�lony rys charakterologiczny, nie oznacza, ¿e jest chory psychicznie

lub ma nieprawid³ow¹ osobowo�æ, np. opisane wy¿ej cechy psychotyczne (rys schizoidalny i symbio-

tyczny) nie decyduj¹, ¿e kto� jest wariatem, a posiadanie rysu psychopatycznego nie oznacza psycho-

paty. Terminy te pochodz¹ niestety z okresu, gdy psychologia zajmowa³a siê g³ównie patologi¹, st¹d

nasze niedobre skojarzenia. W ka¿dym cz³owieku mo¿na zauwa¿yæ na ogó³ wiele rysów, przy czym

jeden dominuje i w powa¿nym stopniu decyduje o osiowych potrzebach i sposobach ich zaspokajania.

Zachowania uczniów o wszystkich wymienionych rysach charakterologicznych interpretujemy na

ogó³ jako celowe dzia³ania zwrócone przeciwko nauczycielowi, innym uczniom lub szkole jako instytucji,

jako objawy lekcewa¿enia, arogancji, wrogo�ci. Najczê�ciej bêd¹ to interpretacje b³êdne, a podejmowa-

ne na ich podstawie interwencje raczej nie maj¹ szansy na skuteczno�æ. Wrêcz przeciwnie � jest bar-

dzo prawdopodobne, ¿e interweniuj¹c niezrêcznie i nieadekwatnie � bêdziemy tendencje do destruk-

cyjnych zachowañ raczej pog³êbiaæ. Jest to naj³atwiej uchwytny obszar, w jakim � okazuje siê � jak sami

nauczyciele swoimi zachowaniami stymuluj¹ destrukcjê i pog³êbiaj¹ zaburzenia emocjonalne uczniów,.

Nauczyciel mo¿e na pewnym poziomie zdiagnozowaæ problemy ucznia i zachowywaæ siê wobec

niego celowo tak, aby to by³o specyficznie korekcyjne, zgodnie z postawion¹ diagnoz¹ (patrz SCHE-

MAT DIAGNOZY UCZNIA w sesji 5).

Nauczyciele nie s¹ terapeutami, ale ich zachowania wobec uczniów o rozmaitych zaburzeniach

mog¹ mieæ równie¿ niema³y walor korekcyjny � tzn. mog¹ os³abiaæ w pewnym stopniu tendencje do

pewnych zachowañ, a nawet wp³ywaæ na zmiany postaw. Wiele sytuacji bowiem mo¿e mieæ korekcyjny

wp³yw w sensie uniwersalnym � to znaczy dzia³aæ �lecz¹co� niemal na ka¿dego.
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Przedstawione w tym skrypcie zasady tworzenia w szkole lub klasie efektywnego �rodowiska wy-

chowawczego (sesja 6) maj¹ w³a�nie taki uniwersalnie korekcyjny charakter. Na podstawie diagnozy

mo¿liwe jest stosowanie w pracy indywidualnej zaplanowanych dzia³añ korekcyjnych, co przedstawio-

no w poni¿szej tabeli.

 Tabela 6. Niektóre dzia ³ania korekcyjne wobec uczniów z powa¿niejszymi problemami

Rys charakterologiczny/
/podstawowe potrzeby

Destrukcyjne sposoby
zaspokajania potrzeb

Charakterystyczne zachowania
Oddzia ³ywania korekcyjne nauczyciela

Schizoidalny
potrzeba bezpieczeñstwa
i autonomii

unikanie kontaktu
unikanie ryzyka
ucieczka w my�lenie, fantazje
naruszanie granic innych
niestosowanie siê do norm

unikanie presji
zachêcanie do kontaktu osobistego
poszerzanie pola osobistego
bezpieczeñstwa przez stopniowe
zachêcanie do nowych do�wiadczeñ
cierpliwa nauka przestrzegania norm i
granic
ochrona przed grup¹, zachêcanie grupy do
doceniania osobistego potencja³u � np.
mo¿liwo�ci intelektualnych, kreatywno�ci

Symbiotyczny
potrzeba bezpieczeñstwa i
autonomii

ucieczka w �wiat doznañ
zmys³owych i emocji
d¹¿enie do ci¹g³ego
emocjonalnego kontaktu
czêsto przesadna ekspresja uczuæ.
niezdolno�æ do samodzielnej pracy
przeszkadzanie w pracy próbami
kontaktu w wykonywaniu zadañ
izolowanie siê lub wzrost destrukcji
w przypadku postawienia granic
„klejenie siê� do nauczyciela

unikanie presji
poszerzanie pola osobistego
bezpieczeñstwa przez stopniowe
zachêcanie do nowych do�wiadczeñ
zachêcanie do samodzielnego wykonywania
zadañ i nagradzanie tego kontaktem
cierpliwa nauka przestrzegania norm i
granic
uczenie w kontakcie osobistym, ¿e
postawienie granic nie oznacza odrzucenia
ochrona przed grup¹, zachêcanie grupy do
doceniania osobistego potencja³u � np.
wra¿liwo�ci, empatii

Rys psychopatyczny
st³umiona potrzeba wiêzi
emocjonalnej
potrzeba si³y, kontroli

roz³adowanie emocji przez agresjê
i destrukcjê
t³umienie emocji
lekcewa¿enie norm, niewra¿liwo�æ
na argumenty moralne
nieufno�æ wobec nauczyciela,
wynikaj¹cy z niskiego poczucia
warto�ci brak ambicji
niezdolno�æ do systematycznych
dzia³añ bez natychmiastowej
gratyfikacji

okazywanie osobistego zaanga¿owania,
zachêcanie do kontaktu
ca³kowita uczciwo�æ i autentyczno�æ
nauczyciela, unikanie manipulacji
absolutna konsekwencja w przestrzeganiu
norm
powstrzymywanie destrukcji i wyci¹ganie
konsekwencji
wspieranie we wszystkich konstruktywnych
dzia³aniach
uto¿samienie z normami klasowymi � a¿
sam stanie siê stra¿nikiem norm
zachêcanie do dzia³añ, organizowanie
szybkich gratyfikacji

Rys narcystyczny
odciêcie od autentycznych
potrzeb
potrzeba uznania, podziwu
ambiwalentne poczucie
warto�ci � potrzeba
wielko�ci kontra
pod�wiadome zdawanie
sobie sprawy z niewielkich
mo¿liwo�ci

zaspakajanie oczekiwañ otoczenia
dzia³ania dla dora�nych pochwa³ i
uznania
popisywanie siê
przypochlebianie siê
manipulowanie dla zas³u¿enia siê
nauczycielowi i zdobycia pozycji w
klasie
niezdolno�æ do autentycznego
anga¿owania siê w relacje i
dzia³ania

modelowanie w³asnym zachowaniem
autentyczno�ci w kontakcie
ca³kowita niewra¿liwo�æ ma manipulacjê,
¿yczliwe pokazywanie, ¿e j¹ dostrzegamy
absolutna konsekwencja w przestrzeganiu
norm
powstrzymywanie destrukcji i wyci¹ganie
konsekwencji
wspieranie autentycznych impulsów
zachêcanie do dzia³añ podejmowanych dla
w³asnej satysfakcji i do wchodzenia w
autentyczne relacje z innymi

Rys neurotyczny
potrzeba wolno�ci
potwierdzenia obrazu
w³asnej osoby � �jestem w
porz¹dku�

praca z poczucia winy i obowi¹zku
zablokowanie autoekspresji – lêk
przed wyra¿aniem uczuæ, opinii,
konfrontowaniem siê,
autoprezentacj¹, proszeniem o
pomoc

zachêcanie (dawanie prawa) do wyra¿ania
siebie
trening asertywno�ci
zachêcanie do podejmowania prób
w obszarach zablokowanych
powstrzymywanie przed kompulsywnym
dzia³aniem z poczucia winy
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Pytania

✗ Jakie s¹ Twoje osobiste korzy�ci i koszty pracy indywidualnej z uczniem?

✗ Co siê dzieje, kiedy osi¹gniesz cele, a co, kiedy nie udaje ci siê ich zrealizowaæ?

✗ Czy podejmujesz pracê indywidualna wbrew woli wychowanka? Je�li tak, to w jakich przypadkach?

✗ Jakie kroki podejmujesz, je�li kontakt z wychowankiem jest utrudniony (np. d³u¿sza nieobec-

no�æ w szkole, odmowa kontaktu)?

✗ Czy kontakt z uczniem na poziomie edukacyjnym traktujesz równie¿ jako pracê indywidualn¹?

Dlaczego? Dlaczego nie?

Sesja 9.  Praca z uczniami zagro¿onymi uzale¿nieniem

Uzale¿nienie � od alkoholu, innych narkotyków (alkohol to te¿ narkotyk!), gier komputerowych,

internetu, telewizji, kawy, jedzenia, hazardu itp.) � to destrukcyjny mechanizm dostosowawczy,

który pomaga zaspokoiæ jednostce potrzeby wynikaj¹ce z jej deficytów osobowo�ciowych.

Ka¿da szko³a musi sama zdecydowaæ, jaki ma stosunek do uczniów uzale¿nionych lub zagro¿onych

uzale¿nieniem. Zastanawiaj¹c siê nad tym, proponujê rozwa¿enie nastêpuj¹cych twierdzeñ i okoliczno�ci.

TEZY DO DYSKUSJI

➣ �rodki psychoaktywne s¹ obecnie powszechnie dostêpne. ̄ adne dzia³ania pañstwa � inten-

syfikacja i racjonalizacja funkcjonowania s³u¿b policyjnych, zmiany w kodeksie karnym � nie zmieni¹ tej

sytuacji. W Stanach Zjednoczonych, które od 30 lat prowadz¹ ogromnymi nak³adami �rodków wojnê z

narkotykami, nie odniesiono na tym polu znacz¹cych sukcesów.

➣ Mimo ogromnej dostêpno�ci tylko czê�æ naszej m³odzie¿y wchodzi w kontakt z narkoty-

kami, a z tej czê�ci tylko niektórzy popadaj¹ w k³opoty. Praktycy czêsto podkre�laj¹, ¿e nie zdarza

siê, aby kto� uzale¿ni³ siê tylko dlatego, ¿e znajomy go czym� poczêstowa³. Zrzucanie odpowiedzial-

no�ci na niew³a�ciwych kolegów, tak czêste zw³aszcza w wypowiedziach rodziców i nauczycieli, jest

mitem. M³ody cz³owiek ma do wyboru rozmaite �rodowiska rówie�nicze, w których mo¿e funkcjono-

waæ i sam decyduje, z kim bêdzie wchodzi³ w bli¿sze kontakty i spêdza³ wolny czas. Pierwszy kontakt

mo¿e byæ niekiedy przypadkowy, ale systematyczne przestawanie z jak¹� grup¹ jest ju¿ spraw¹

wolnego wyboru.

➣ Stawia to tak¿e w innym �wietle kwestiê znaczenia, jakie przypisuje siê w profilaktyce

nauce odmawiania. Psychologiczne trudno�ci w odmawianiu s¹ na ogó³ wynikiem silnej socjalizacji i

bardziej dotycz¹ �dobrze wychowanych� nauczycieli i psychologów ni¿ uczniów, którzy od tej socjaliza-

cji uciekaj¹ w obszar subkultur m³odzie¿owych.
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➣ Siêganie po narkotyk lub inne �rodki uzale¿niaj¹ce to wypracowany przez jednostkê autode-

strukcyjny sposób radzenia sobie z problemami. Problemy te pojawiaj¹ siê w dwóch obszarach:

Po pierwsze � w podstawowych relacjach miêdzy jednostk¹ a jej otoczeniem, których nie po-

trafi satysfakcjonuj¹co rozstrzygaæ z powodu deficytów osobowo�ci ukszta³towanych zw³asz-

cza we wczesnym dzieciñstwie.

Po drugie � w kryzysie wieku dorastania, czyli w okresie pojawiania siê nowych, trudnych dla

m³odego cz³owieka problemów: zmiany szko³y, nowych wymagañ edukacyjnych, wchodzenia w

inne �rodowiska rówie�nicze, okre�lania w³asnej to¿samo�ci, wchodzenia w pierwsze zwi¹zki

mi³osne. Je�li m³ody cz³owiek nie potrafi sam konstruktywnie sobie poradziæ z narastaj¹cymi

problemami, a zarazem nie otrzymuje w tym wsparcia od najbli¿szych � mo¿e popa�æ w de-

strukcjê.

➣ Branie narkotyków nie jest jedynym autodestrukcyjnym sposobem radzenia sobie z tymi

problemami. Jest natomiast sposobem najbardziej spektakularnym. M³ody cz³owiek pij¹cy �tylko� alko-

hol czy przesiaduj¹cy tygodniami przed telewizorem lub komputerem prawdopodobnie ma mniejsze

szanse na zauwa¿enie i pomoc, choæ jego sytuacja i perspektywy ¿yciowe mog¹ wcale nie byæ lepsze.

Je�li autodestrukcjê interpretowaæ jako wo³anie pomoc, to branie narkotyków nale¿y uznaæ za krzyk

najg³o�niejszy.

➣ To, czy uczeñ bierze narkotyki, jakie i ile ich bierzej to oczywi�cie wa¿ne pytania, na które

trzeba umieæ odpowiedzieæ dla uzupe³nienia wiedzy o sytuacji ucznia i zaplanowania interwencji. Jed-

nak¿e koncentrowanie siê na fakcie brania jest z kilku powodów ma³o efektywne, a mo¿e te¿ okazaæ siê

szkodliwe.

Po pierwsze � narkotyki to obszar obarczony takim baga¿em negatywnych emocji, ¿e koncen-

truj¹c siê na nim, otwieramy pole wszelkim negatywnym reakcjom otoczenia. Atmosfera

sensacji w szkole (w�ród nauczycieli, bo dla wiêkszo�ci uczniów to nic szczególnego) i pani-

ka rodziców � mog¹ tylko pog³êbiæ kryzys.

Po drugie � w �wietle wielu koncepcji terapeutycznych koncentracja na objawie nie wspomaga

zmiany, mo¿e mieæ dzia³anie wrêcz odwrotne.

Powód trzeci � wi¹¿e siê ze specyficznym mechanizmem �delegowania pacjenta�. Mechanizm

ten w uproszczeniu polega na tym, ¿e �le funkcjonuj¹ca rodzina, której cz³onkowie nie chc¹

przyznaæ, ¿e maj¹ problemy, ani nie decyduj¹ siê na podejmowanie prób ich rozwi¹zania,

niejako wyznacza jednego ze swych cz³onków � najczê�ciej dziecko � do roli osoby chorej.

Zajmowanie siê chorym, a przynajmniej ustalenie pogl¹du, ¿e to on jest chory, a nie wszyscy

inni � pe³ni funkcje reguluj¹ce: usprawiedliwia kryzys i przywraca stabilno�æ systemu rodzin-

nego. Zdarza siê, ¿e dziecko, wchodz¹c na tor autodestrukcji, bierze na siebie ciê¿ar kryzy-

su ca³ej rodziny, deleguje siê, lub jest oddelegowane, do bycia �narkomanem�. Zgadzaj¹c

siê na tak¹ delegacjê, nauczyciel wzmocni ten mechanizm. Bardziej adekwatne zrozumienie

trapi¹cych rodzinê problemów mo¿e ona uzyskaæ, je�li podda siê terapii. Nauczyciel mo¿e

co najmniej delikatnie wskazywaæ rodzicom na tak¹ mo¿liwo�æ.
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Po czwarte � nasi nastoletni uczniowie znajduj¹ siê w trudnym okresie poszukiwañ i okre�lania

w³asnej to¿samo�ci. Nierzadko s¹ to poszukiwania bezrefleksyjne, na zasadzie �wszystko

jedno kim bêdê, byle by³bym kim��, �lepiej byæ narkomanem ni¿ nikim�. Warto chyba prze-

ciwstawiaæ siê takiemu my�leniu o sobie, chyba ¿e naprawdê dosz³o do sytuacji wymagaj¹-

cej powa¿nej terapii.

Wielu m³odych ludzi siêga po narkotyki, ale tylko nieliczni ponosz¹ wskutek ich stosowania rzeczy-

wiste szkody. Je�li Twoi uczniowie zaczynaj¹ eksperymentowaæ, to najprawdopodobniej czyni¹ tak z

ciekawo�ci lub z chêci bycia w grupie. Jest to gro�ne i byæ mo¿e w niektórych przypadkach poci¹gnie za

sob¹ powa¿niejsze konsekwencje. Jednak¿e nie  ka¿dy przygodny kontakt z narkotykami lub branie w

grupie musi prowadziæ do destrukcji. Wynika ona z g³êbszych emocjonalnych problemów m³odego cz³o-

wieka, i one to � a nie za¿ywanie � winny byæ pierwszoplanowym przedmiotem naszej uwagi.

Obawy, postawy, strategie szko³y wobec problemu narkotyków

W stosunku wielu nauczycieli do problemu narkotyków dominuje strach i poczucie bezradno�ci.

Powodem tych uczuæ jest najczê�ciej brak wiedzy, do�wiadczeñ i zrozumienia problemu � co prowadzi

do nieadekwatnego postrzegania zagro¿eñ. Poni¿ej przedstawiono efekty warsztatowej pracy nauczy-

cieli na ten temat uzupe³nione komentarzem.

☞ Uczeñ, który bierze, jest rozsadnikiem strasznej, epidemicznie roznosz¹cej siê choroby.

Nale¿y go jak najszybciej usun¹æ, by uchroniæ innych przed infekcj¹

Komentarz:

Jest bardzo ma³o prawdopodobne, aby ten uczeñ by³ wyj¹tkiem. On tylko bierze w sposób

bardziej spektakularny, czyli g³o�niej wo³a o pomoc. Usuwaj¹c go ze szko³y pog³êbimy tylko

kryzys, czego efekty trudno przewidzieæ. Nie uchronimy te¿ innych, czêsto bardziej zagro¿o-

nych, poka¿emy im tylko, ¿e nie maj¹ szans na pomoc.

☞ To nie jest nasz problem. Nie potrafimy siê nim zajmowaæ, nie jeste�my specjalistami,

interweniuj¹c mo¿emy tylko zaszkodziæ

Komentarz:

To prawda, ¿e zadaniem nauczyciela nie jest terapia, mo¿e jednak zauwa¿yæ niepokoj¹ce obja-

wy, �wiadczyæ wsparcie emocjonalne, je�li rozpozna problem � nawi¹zaæ wspó³pracê ze spe-

cjalistami, ale wspó³praca ta nie mo¿e oznaczaæ ca³kowitego przekazania dziecka w inne rêce i

ucieczki od problemu. Bez wsparcia osób z naturalnego �rodowiska specjalista niewiele zdzia-

³a. Nasz sta³y kontakt z uczniem i specjalist¹ mo¿e mieæ kapitalne znaczenie.
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☞ I tak nie dowiemy siê prawdy. U¿ywanie �rodków psychoaktywnych jest elementem dru-

giego ¿ycia szko³y, którego nie jeste�my w stanie wyeliminowaæ

Komentarz:

To nieprawda, ¿e nie mamy wp³ywu na istnienie drugiego ¿ycia i na to, czy uczniowie otwarcie nam

mówi¹ o swoich problemach. Zale¿y to od poziomu bezpieczeñstwa uczniów w szkole, jaki sami stwa-

rzamy, od tego, na ile jeste�my zaanga¿owani w ich sprawy, i sami otwarcie siê z nimi komunikujemy.

☞ Rodzice i nadzór bêd¹ mieli do nas pretensje, obarcz¹ nad odpowiedzialno�ci¹ za to, ¿e

w szkole s¹ narkotyki

Komentarz:

Jeste�my odpowiedzialni za to, na co mamy wp³yw. Nie ponosimy zatem odpowiedzialno�ci za

tworzenie siê �rodowisk subkulturowych czy rozwój rynku narkotykowego, nie mieli�my te¿ wp³ywu

na ukszta³towanie siê w naszych uczniach i ich rodzinach psychologicznych powodów zwraca-

nia siê ku autodestrukcji. Mamy natomiast wp³yw na to, jak siê zachowamy, czy podejmiemy

dzia³ania i bêdziemy siê staraæ o ich efektywno�æ, czy te¿ ich zaniechamy. Ten, kto dobrze

rozumie obszar swojej odpowiedzialno�ci, i odwa¿nie j¹ podejmuje, nie obawia siê na ogó³

oskar¿eñ otoczenia, bo ³atwo wyka¿e, ¿e robi to, co mo¿liwe.

☞ Je�li zdecydujemy zajmowaæ siê tym, ¿e nasi uczniowie bior¹, bêdziemy postrzegani jako

szko³a dla �narkomanów� i tacy uczniowie zaczn¹ do nas przychodziæ, a rodzice �tych

porz¹dnych� nie bêd¹ do nas posy³aæ swoich dzieci. Nasza szko³a bêdzie gorsza od in-

nych szkó³, gdzie do takich problemów raczej siê nie przyznaj¹

Komentarz:

�Porz¹dne� dzieci te¿ bior¹. W szko³ach, które usi³uj¹ udawaæ, ¿e u nich zjawisko nie wystêpuje,

narkotyków jest na ogó³ wiêcej ni¿ w takich, które bardziej stawiaj¹ na otwarto�æ. Dla usuniêcia

problemu z pola widzenia blokuje siê bowiem komunikacjê (czyli redukuje relacje miêdzy uczniami

a nauczycielami) i prowokuje tym samym do poszerzanie pola �drugiego ¿ycia�, do którego

nauczyciele nie maj¹ dostêpu. Aby zachowaæ �czysto�æ� stawia siê na kontrolê i usuwanie �czar-

nych owiec� � a to niszczy w szkole poczucie bezpieczeñstwa.

☞ Jedyne, co mo¿emy zrobiæ, to do³o¿yæ wszystkich si³, aby nie dopu�ciæ narkotyków do szko-

³y. Nale¿y wzmóc kontrolê, stale wspó³pracowaæ z policj¹, narkomanów natychmiast usuwaæ

Komentarz:

Oczywi�cie takie dzia³ania nale¿y podejmowaæ, ale ca³kowicie nie usuniemy narkotyków ze

szko³y. Policja co najwy¿ej wykryje kilka osób za¿ywaj¹cych, byæ mo¿e jakiego� dealera. Skon-

centrowanie siê na kontroli i represjach stworzy w szkole sytuacjê zastraszenia, co jak wiadomo
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z badañ socjologicznych10), nie zapobiega zachowaniom destrukcyjnym, a wrêcz przeciwnie �

zwiêksza ich liczbê.

☞ Zapro�my specjalistów od profilaktyki, niech oni to za nas za³atwi¹

Komentarz:

Trudno o jednoznaczn¹ ocenê programów profilaktycznych. Ich realizatorzy s¹ zainteresowani

wykazaniem wysokiej skuteczno�ci swoich ofert.. Praktycy podejrzewaj¹, ¿e aktualnie funkcjo-

nuj¹ce programy profilaktyczne lekko zwiêkszaj¹ u¿ycie �rodków psychoaktywnych w�ród

uczniów. Zapewne wp³ywa na to ich warstwa informacyjna, szeroka prezentacja narkotyków i

zagro¿eñ, jakie powoduje ich za¿ywanie, co � wbrew nadziejom doros³ych � raczej inspiruje ni¿

odstrasza. Tak¿e pos³uguj¹c siê zdrowym rozs¹dkiem, mo¿na ¿ywiæ spore w¹tpliwo�ci, czy

kilkudziesiêcio- lub nawet stugodzinny program psychoedukacyjny odmieni ¿ycie naszych

uczniów. Wielu m³odych ludzi raczej nie bêdzie sk³onnych zaufaæ komu�, kto wpadnie do szko³y

na chwilê, zrobi swoje, po czym pójdzie gdzie indziej. Na tym tle korzystnie odbijaj¹ siê progra-

my zak³adaj¹ce sta³¹ pracê samych nauczycieli, nastawione na solidne ich do tego przygotowa-

nie (np. �Spójrz inaczej�), ale to w³a�nie pokazuje, ¿e nie programy tu s¹ wa¿ne, ale poczucie

odpowiedzialno�ci i zmiana funkcjonowania samych nauczycieli.

O mo¿liwo�ciach szko³y, a zw³aszcza nauczyciela wychowawcy, przes¹dzaj¹ przede wszystkim:

� sta³o�æ i ci¹g³o�æ kontaktu z uczniem;

� mo¿liwo�æ obserwacji jego funkcjonowania w wielu wymiarach: intrapsychicznym (dawania

sobie rady z problemami wewnêtrznymi � np. w przypadku rozmaitych trudno�ci), interper-

sonalnym (funkcjonowania w grupie i w relacjach z nauczycielami), zadaniowym (systema-

tyczno�æ, motywacja, umiejêtno�æ koncentracji itp.)

� mo¿liwo�æ sta³ego kontaktu i wspó³pracy z rodzicami

Dziêki temu nauczyciel wychowawca mo¿e:

� dokonaæ maksymalnie wczesnego rozpoznania zagro¿enia,

� okre�liæ jego rozmiary,

� we wspó³pracy z odpowiednimi specjalistami zastosowaæ w³a�ciwe �rodki ochronne i zapobie-

gawcze.

Rozpoznanie problemu, jego zdiagnozowanie i podjêcie dzia³añ bêdzie bardzo utrudnione,

je�li nie zapewnimy sobie w³a�ciwej wspó³pracy z rodzicami.

Narastanie problemów mo¿emy rozpoznaæ dziêki wielu zmianom w funkcjonowaniu ucznia, w jego

zachowaniach i postawach. Czê�æ tych sygna³ów mo¿na ³atwo zaobserwowaæ w szkole, inne bêd¹

10) R. Meighan, Socjologia edukacji, s. 140-142, Toruñ 1990.
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widoczne tylko dla rodziców, zatem po nawi¹zaniu opartej na zaufaniu wspó³pracy warto ich o to po

prostu zapytaæ.

Diagnoza sytuacji � okre�lenie fazy kontaktu z narkotykami

Okre�lenie fazy kontaktu ze �rodkami psychoaktywnymi, w jakiej znalaz³ siê uczeñ, i zrozumienie

dynamiki zmian, jakie w nim mog¹ zachodziæ � pomo¿e nauczycielowi zdecydowaæ o rodzaju reakcji i

przekonaæ do niej rodziców. Na ogó³ w literaturze wskazuje siê cztery fazy u¿ywania �rodków psycho-

aktywnych � od niewinnego badania reakcji organizmu i eksperymentowania ze �wiadomo�ci¹ � po

stan uzale¿nienia. Warto pamiêtaæ, ¿e ¿adna z faz nie musi poci¹gaæ za sob¹ nastêpnych. Znanych jest

wiele przypadków poprzestania na jakim� etapie brania i samodzielnego powrotu do etapów poprzed-

nich � a¿ po ca³kowit¹ rezygnacjê z narkotyków.

Faza I: Poznawanie i eksperymentowanie

W tej fazie m³ody cz³owiek siêga po papierosy, alkohol, i � w zale¿no�ci od �rodowiska � po marihu-

anê lub �rodki wziewne, bardzo rzadko po amfetaminê. Bierze sporadycznie, np. tylko w weekendy, w

grupie, czêsto pod jej presj¹, niekiedy bez osi¹gania przyjemnych doznañ. Raczej jest czêstowany,

rzadziej sam kupuje. Sporadyczne incydenty nie wywo³uj¹ widocznych zmian w osobowo�ci i zachowa-

niach, co najwy¿ej drobne k³amstwa.

W kszta³tuj¹cym siê systemie samozaprzeczeñ t³umaczy siê sam przed sob¹ (czasem przed osoba-

mi z otoczenia) prze�wiadczeniem: �W£A�CIWIE W OGÓLE NIE BIORÊ!�.

Faza II: Nastawienie na przyjemne doznania

Marihuana lub �rodki wziewne s¹ w tej fazie przyjmowane du¿o czê�ciej, bowiem organizm nauczy³

siê wchodziæ w stan przyjemnego odurzenia. Pojawiaj¹ siê silniej dzia³aj¹ce przetwory konopi (haszysz,

skuny), oraz amfetamina.

Zmienia siê model za¿ywania: pojawia siê zaplanowane za¿ycie, samodzielne zakupy, czasami bra-

nie w samotno�ci. Tolerancja mo¿e siê zwiêkszyæ, co powoduje zwiêkszanie dawek. Odurzanie siê

staje siê powoli potrzeb¹.

W tej fazie zachodz¹ ju¿ na ogó³ wyra�ne zmiany w zachowaniu. Uczeñ ci¹¿y ku �rodowisku za¿y-

waj¹cych, w dotychczasowym otoczeniu zaczyna prowadziæ podwójne ¿ycie. Zamyka siê w sobie, czê-

sto jest w z³ym nastroju, agresywny lub apatyczny. Porzuca dotychczasowe zainteresowania, przestaje

siê uczyæ. Aby wyt³umaczyæ siê przed rodzicami i innymi wa¿nymi osobami, coraz czê�ciej k³amie.

Po¿ycza pieni¹dze, niekiedy kradnie.

Osi¹ganie maksymalnej euforii i innych efektów po za¿yciu wynagradza mu coraz czêstsze k³opoty. Na

ogó³ nie ma �wiadomo�ci, ¿e dzieje siê z nim co� z³ego, nie doznaje te¿ powa¿niejszych objawów absty-

nencyjnych po odstawieniu �rodka. Jest przekonany, ¿e kontroluje branie i ¿e nigdy siê nie uzale¿ni.

Charakterystyczne dla tej fazy usprawiedliwienie brzmi na ogó³:

NIE ROBIÊ NIC Z£EGO, CA£KOWICIE SIÊ KONTROLUJÊ, NA PEWNO SIÊ NIE UZALE¯NIÊ!
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Faza III: Odurzenie celem nadrzêdnym

W tej fazie za¿ywanie wyra�nie siê nasila, przechodzi w �ci¹gi� (branie codzienne lub kilka razy

dziennie), podczas których m³ody cz³owiek praktycznie nie przytomnieje. Niekiedy dopiero w tym okre-

sie pojawiaj¹ siê halucynogeny, warto wszak¿e zauwa¿yæ, ¿e s¹ one w Polsce charakterystyczne ra-

czej dla eksperymentowania. Natomiast m³odsze dzieci, siêgaj¹ce po �rodki wziewne, raczej nie zmie-

niaj¹ specyfiku, zwiêkszaj¹ jedynie intensywno�æ za¿ywania.

Branie w ci¹gach, czêste zaniki przytomno�ci, narastaj¹ce k³opoty � wszystko to mo¿e spowodo-

waæ, ¿e m³ody cz³owiek podejmie próby zmniejszenia dawek lub ca³kowitego zaprzestania brania. Naj-

czê�ciej okazuje siê, ¿e jest to dla niego zbyt trudne.

Zmiany w zachowaniu s¹ w fazie III uderzaj¹ce: nastêpuje ca³kowite zerwanie kontaktów z osobami

niebior¹cymi, czêsto otwarte identyfikowanie siê ze �rodowiskiem narkomanów. K³amstwa i ³amanie

prawa staj¹ siê norm¹. Niepowodzenia w szkole mog¹ tu ju¿ prowadziæ do jej porzucenia. Widocznie

pogarsza siê stan zdrowia.

Pogarsza siê równie¿ samopoczucie: stan bez narkotyków staje siê nieprzyjemny, wziêcie

kolejnej dawki urasta do rangi tre�ci ¿ycia. Ro�nie poczucie winy i wstydu, gwa³towanie spada

samoocena.

Pomimo to m³ody cz³owiek t³umaczy sobie, ¿e nie jest jeszcze tak �le:

NIE ROBIÊ NIC, CO BY MI ZASZKODZI£O!.

Faza IV: Stan odurzenia jako norma

Najistotniejsz¹ nowo�ci¹ w tej fazie jest pojawienie siê heroiny i w konsekwencji stan silnego uzale¿-

nienia fizjologicznego. M³ody cz³owiek ca³kowicie traci kontrolê nad swoim funkcjonowaniem, nie potrafi

odró¿niæ stanu odurzenia od stanu normalnego, nie jest te¿ w stanie utrzymaæ siê w ¿adnej szkole lub

pracy. Samopoczucie bez kolejnej dawki jest fatalne: depresje i trudne do zniesienia stany abstynencyj-

ne. Nic dziwnego ¿e w miarê normalnie mo¿na funkcjonowaæ tylko po za¿yciu. Dramatyczny spadek

poczucia w³asnej warto�ci, ¿al, wstyd i lêk prowadz¹ do za³amañ i my�li samobójczych. Nale¿y podkre-

�liæ, ¿e to stadium raczej rzadko dotyczy obecnych nastolatków � jest charakterystyczne dla starszych,

chronicznych narkomanów.

Reakcja szko³y

Nawet nieliczne sygna³y mog¹ wskazywaæ na to, ¿e uczeñ wszed³ na drogê k³opotów. Ka¿dy fakt

za¿ycia narkotyku mo¿e byæ niebezpieczny, gdy¿ udra¿nia pewien mechanizm zachowania i u³atwia

tym samym podjêcie kolejnego, podobnego wyboru.

Warto siê jednak zastanowiæ przed podjêciem spektakularnych dzia³añ w przypadku, gdy oka-

zuje siê, ¿e jaki� uczeñ eksperymentuje. Je�li poprawnie funkcjonuje on w sferze intrapsychicznej

i interpersonalnej, jest sprawny zadaniowo i dysponuje odpowiednim wsparciem emocjonalnym w

�rodowisku rodzinnym, to najprawdopodobniej swój kontakt z narkotykami zakoñczy na ekspery-

mentowaniu.
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Zdecydowana reakcja powinna nast¹piæ, je�li stwierdzimy, ¿e uczeñ znajduje siê w której� z nastêpnych faz.

Reakcja na stwierdzenie symptomów zagro¿enia

✔ Nie koncentruj siê na tym, ¿e uczeñ bierze narkotyki, choæ wyra�nie komunikuj, ¿e to widzisz

i uwa¿asz to za powa¿ny problem, wymagaj¹cy najszybszego przeciwdzia³ania

✔ Okazuj mu swoje zainteresowanie i zaanga¿owanie, zapewniaj, ¿e jest dla Ciebie wa¿n¹

osob¹

✔ Utrzymuj z uczniem kontakt, b¹d� gotów wys³uchaæ, co chce Ci powiedzieæ, nie zra¿aj siê,

je�li jest nieufny czy odpychaj¹cy. Naucz siê s³uchaæ i wspieraæ

✔ Nie wpadaj w histeriê, zdob¹d� realn¹ wiedzê, przekazuj j¹ uczniom i rodzicom

✔ Nie próbuj groziæ ani karaæ � bo bêdzie to przeciwskuteczne

✔ Nie oceniaj, nie wypytuj, nie oskar¿aj

✔ Rozmawiaj z uczniem o k³opotach w szkole i w domu, proponuj mu wspólne zastanowienie

nadtym, jak im zaradziæ, ale nie znajduj za niego rozwi¹zañ

✔ Rozmawiaj z uczniem racjonalnie o zagro¿eniach zwi¹zanych z braniem poszczególnych

�rodków. (Sporo informacji na ten temat znajdziesz w ksi¹¿ce Melanie McFadyean, Narkoty-

ki. Wiedzieæ wiêcej. Praktyczny przewodnik dla zaniepokojonych rodziców, Wydawnictwo

EMBLEMAT, Warszawa 2000).

✔ Bardzo jasno ustal granice i wymagania wobec ucznia, stanowczo je egzekwuj

✔ Stanowczo rozbijaj samozaprzeczenia, pokazuj¹c uczniowi racjonalnie, ¿e sam siê oszuku-

je. Poniewa¿ no ogó³ bêdziemy mieli do czynienia z osob¹ w fazie II, która bêdzie utrzymy-

waæ, ¿e nie robi nic z³ego i doskonale siê kontroluje, kluczowe jest pokazywanie uczniowi, ¿e

nie jest w stanie sprostaæ zobowi¹zaniom, które sam podj¹³ i ¿e przestaje mieæ wp³yw na to,

co siê z nim dzieje

✔ Jak najszybciej wejd� w kontakt ze specjalist¹ i zachêæ do tego rodziców

Procedura: Dzia³ania podejmowane w przypadku wyst¹pienia symptomów destrukcji

� zebranie informacji w zespole nauczycieli prowadz¹cych zajêcia z klas¹

� identyfikacja problemu i podjêcie przez wychowawcê dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie

sobie wsparcia (dyrekcji, specjalisty, innych nauczycieli) w dalszych etapach dzia³ania

� podjêcie dzia³añ niezbêdnych do mo¿liwie wyczerpuj¹cego zdiagnozowania problemu

� zebranie informacji (wywiad z rodzicami ewentualnie innymi osobami mog¹cymi dostar-

czyæ niezbêdnych danych)

� podsumowanie informacji, analiza danych, wyci¹gniêcie wniosków

� wyja�nienie przyczyn zaistnia³ej sytuacji, ustalenie celów programu korekcyjnego, zaplano-

wanie dzia³añ korekcyjnych

� wdro¿enie dzia³añ

� sprawdzenie efektywno�ci dzia³añ w okre�lonym terminie)
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Procedura: Spotkanie motywuj¹ce

W spotkaniu powinny wzi¹æ udzia³ wszystkie osoby pozostaj¹ce z osob¹ zagro¿on¹ w bliskich relacjach

emocjonalnych, które gotowe s¹ jej pomagaæ, oraz specjalista. Powinno ono zostaæ odpowiednio przygo-

towane � uczestnicy winni byæ pewni, co s¹ gotowi powiedzieæ i jak to zrobiæ, aby nie wywo³aæ niepo¿¹da-

nych reakcji. Dlatego spotkanie powinno zostaæ poprzedzone prób¹, podczas której specjalista ma mo¿li-

wo�æ wskazania uczestnikom, które ich wypowiedzi mog¹ okazaæ siê przeciwskuteczne, nauczyæ ich

pos³ugiwania siê jêzykiem �JA� i unikania komunikatów inwazyjnych i destrukcyjnych, takich jak na przy-

k³ad nadmierne wypytywanie, gro¿enie, diagnozowanie, u¿alanie siê nad sob¹ lub zagro¿onym uczniem,

polemizowanie, wykazywanie swoich racji, manipulacyjne wywo³ywanie poczucia wstydu i winy.

Spotkanie polega na tym, ¿e uczestnicy w ustalonej kolejno�ci mówi¹ osobie zagro¿onej:

� jak postrzegaj¹ jej funkcjonowanie i konkretne zachowania (bez ich oceniania)

� jak widz¹ swoje dotychczasowe zachowania wobec osoby zagro¿onej i ich wp³yw na ni¹

� jak prze¿ywaj¹ sytuacjê, co siê w zwi¹zku z ni¹ dzieje w ich emocjach

� do jakich dzia³añ s¹ gotowi wobec osoby zagro¿onej

Podstawowe problemy wychowawcy podczas dzia³añ wobec ucznia zagro¿onego:

� Osobiste obawy przed otwartym ujawnianiem problemów wobec nauczycieli i rodziców i podej-

mowaniem zdecydowanych dzia³añ

� Przekonanie nauczycieli do s³uszno�ci podejmowanych dzia³añ

� Zapewnienie odpowiedniego przep³ywu informacji i wsparcia w szkole

� Odpowiednio wczesne nawi¹zanie kontaktu i zapewnienie sobie wspó³pracy ze strony specjalisty

� Prze³amanie nieufno�ci ze strony ucznia i jego rodziców, co znacznie u³atwiæ mog¹ systema-

tycznie prowadzone dzia³ania w pracy z klas¹ i rodzicami.

Jednak¿e nawet gdy nauczyciel pomy�lnie poradzi sobie z powy¿szymi zadaniami, jego zabiegi

mog¹ nie przynie�æ spodziewanych efektów, je�li ca³y system pracy wychowawczej szko³y nie bêdzie

wyposa¿ony w odpowiednie narzêdzia, a mianowicie:

� zaakceptowane przez wszystkich nauczycieli i konsekwentnie realizowane procedury wymiany

informacji, wspólnego podejmowania decyzji i wzajemnej pomocy w przypadku problemów;

� konsekwentnie stosowane strategie pracy z rodzicami;

� zaakceptowane przez wszystkich nauczycieli i konsekwentnie realizowane procedury postêpo-

wania w konkretnie okre�lonych przypadkach kryzysów.

Procedura: Dzia³ania korekcyjne wobec ucznia uzale¿nionego

Planowane postêpowanie

� interwencja kryzysowa maj¹ca na celu powstrzymanie destrukcji,

� okre�lenie kontraktu indywidualnego obowi¹zuj¹cego w domu i w szkole,

� podjêcie leczenia ambulatoryjnego (terapia indywidualna oraz udzia³ w grupie terapeutycznej),

� w razie nieprzestrzeganie przez ucznia kontraktu � skierowanie do stacjonarnego o�rodka

leczenia uzale¿nieñ.
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Procedura: Interwencja kryzysowa

W spotkaniu powinny wzi¹æ udzia³ wszystkie osoby pozostaj¹ce z osob¹ uzale¿nion¹ w bliskich

relacjach emocjonalnych, które gotowe s¹ jej pomagaæ, oraz specjalista. Powinno ono zostaæ

odpowiednio przygotowane � uczestnicy winni byæ pewni, co s¹ gotowi powiedzieæ i jak to zrobiæ,

aby nie wywo³aæ niepo¿¹danych reakcji. Dlatego spotkanie powinno zostaæ poprzedzone prób¹,

podczas której specjalista ma mo¿liwo�æ wskazania uczestnikom, które ich wypowiedzi mog¹

okazaæ siê przeciwskuteczne, nauczyæ ich pos³ugiwania siê jêzykiem �JA� i unikania komunika-

tów inwazyjnych i destrukcyjnych, takich jak na przyk³ad nadmierne wypytywanie, gro¿enie, dia-

gnozowanie, u¿alanie siê nad sob¹ lub zagro¿onym uczniem, polemizowanie, wykazywanie swoich

racji, manipulacyjne wywo³ywanie poczucia wstydu i winy.

Spotkanie polega na tym, ¿e uczestnicy w ustalonej kolejno�ci mówi¹ osobie uzale¿nionej:

� jak postrzegaj¹ jej funkcjonowanie i konkretne zachowania (bez ich oceniania)

� jak widz¹ swoje dotychczasowe zachowania wobec osoby uzale¿nionej i ich wp³yw na ni¹

� jak prze¿ywaj¹ sytuacjê, co siê w zwi¹zku z ni¹ dzieje w ich emocjach

� do jakich dzia³añ s¹ gotowi wobec osoby uzale¿nionej

� jakie s¹ ich wymagania wobec uzale¿nionego i na co siê nie zgadzaj¹

W efekcie powinno doj�æ do zawarcia kontraktu zawieraj¹cego postanowienia:

� postanowienie uzale¿nionego dotycz¹ce zmiany konkretnych zachowañ zwi¹zanych z siêga-

niem po narkotyki i trybem ¿ycia � powstrzymania siê od brania, przychodzenia do domu, uczest-

niczenia w rozmaitych elementach ¿ycia rodzinnego

� postanowienie dotycz¹ce podjêcie przez uzale¿nionego dzia³añ naprawczych � udzia³u w tera-

pii, nadrabiania zaleg³o�ci szkolnych

� postanowienie dotycz¹ce zachowañ innych uczestników spotkania � w jakiej formie zobowi¹zu-

j¹ siê wspieraæ uzale¿nionego oraz konsekwencje nieprzestrzegania kontraktu

Przyk³ad kontraktu:

I. Uczeñ przestaje paliæ narkotyki i za¿ywaæ amfetaminê.

II. Wraca do domu po szkole, nie chodzi do kawiarenek internetowych, u¿ywanie komputera ogra-

nicza do czasu niezbêdnego do wykonania zadañ edukacyjnych.

III. Nie wychodzi z domu wieczorami, które spêdza z braæmi i rodzicami.

IV. Rozpoczyna indywidualne spotkania z terapeut¹ i wchodzi do otwartej grupy terapeutycznej

V. Nadrabia zaleg³o�ci szkolne ze sta³ym wsparciem wychowawcy

VI. Rodzice zobowi¹zuj¹ siê do spêdzania wieczorów w domu. Tak organizuj¹ sobie pracê w skle-

pie, aby by³o to najczê�ciej mo¿liwe.

VII. Ojciec ogranicza picie alkoholu, tak aby nie mia³o to wp³ywu na sytuacjê domow¹. Je�li oka¿e

siê to nierealne � rozpoczyna terapiê odwykow¹.
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VIII. W razie z³amania przez ucznia postanowieñ kontraktu w punkcie I i (lub) IV, podejmuje on tera-

piê w o�rodku leczenia uzale¿nieñ.

IX. W razie z³amania przez ucznia postanowieñ kontraktu w punkcie II i (lub) III nastêpuje ca³kowite

odciêcie ucznia od komputera i pieniêdzy na tzw. drobne wydatki.

X. W razie nieprzestrzegania kontraktu przez rodziców powinno doj�æ do ponownego spotkania i

zastanowienia siê, co dalej pocz¹æ.

XI. Po miesi¹cu zostanie przeprowadzone spotkanie maj¹ce na celu sprawdzenie, jak kontrakt jest

realizowany i jakie przynosi pierwsze efekty.
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MODU£ II

PRACA Z RODZIN¥ WYCHOWANKA

Sesja 1. Rodzina jako system

Standardy osi¹gniêæ

Uczestnik:

� oceni rodzinê wychowanka pod wzglêdem spójno�ci, zdolno�ci adaptacyjnej, komunikacji w

rodzinie

� zdiagnozuje potrzeby rodziny

� udzieli informacji zwrotnych rodzinie

� udzieli rodzinie wsparcia

Uwa¿a siê, ¿e bardzo pomocne w rozumieniu rodziny jest postrzeganie jej w kategoriach systemu11).

Sytem ten charakteryzuj¹:

� wewnêtrzne podzia³y (zwi¹zki, koalicje)

� istnienie granic miêdzy rodzin¹ a otoczeniem i ich ochrona

� powtarzaj¹ce siê, daj¹ce siê przewidzieæ wzorce zachowañ

� tendencja do zachowywania równowagi we wzajemnych relacjach i podejmowania wspólnych

dzia³añ w przypadku zagro¿enia równowagi oraz minimalizowania zmian w przypadku, gdy je-

den z cz³onków rodziny chce co� zmieniæ

Rodzina jako system

Uczenie siê terapii rodzin jest trudnym, d³ugotrwa³ym procesem niepozbawionym emocjonalnego

ryzyka (adept zaczyna od zrozumienia w³asnego systemu rodzinnego, rozpoznania i prze¿ycia wszel-

kich ograniczeñ i trudno�ci, jakie dla niego osobi�cie z tego wynikaj¹). Nauczyciele raczej nie bêd¹

terapeutami rodziny swoich uczniów, mog¹ jednak rodziny wspieraæ w rozmaitych trudno�ciach, kszta³-

towaæ z nimi relacje oparte na zaufaniu i wspó³pracy i dziêki temu osi¹gaæ lepsze efekty w pracy wycho-

wawczej z uczniami. Pojawia siê pytanie, na ile jako ja jako nauczyciel mam prawo interweniowaæ w

sprawy wewnêtrzne rodziny, zw³aszcza je�li rodzice sobie tego nie ¿ycz¹ lub wrêcz o tym nie wiedz¹.

Odpowiadam na ogó³, ¿e najistotniejsz¹ dyrektyw¹ jest dla mnie �po pierwsze nie szkodziæ�, i ¿e je�li

wedle mojej najlepszej wiedzy mam szansê na wsparcie ucznia w samodzielnej konstruktywnej pracy

nad jego rodzinnymi sprawami, korzystam z tej mo¿liwo�ci bez wzglêdu na inne okoliczno�ci. Warto

przy tym pamiêtaæ o kilku okoliczno�ciach:

11) Namys³owska, Terapia rodzin,  s.  29-34, Warszawa 1997.
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1. Rodziny i inni cz³onkowie rodzin naszych uczniów prze¿ywaj¹ na ogó³ wiele obaw i trudno�ci w

kontakcie ze szko³¹ i nauczycielami.

2. Nauczyciele prze¿ywaj¹ na ogó³ wiele obaw i trudno�ci w kontakcie z rodzicami

3. Ka¿de oddzia³ywania wychowawcze na dziecko wywo³uj¹ce w nim zmiany mog¹ te¿ oznaczaæ

spore zmiany dla ca³ego systemu rodzinnego i jako takie mog¹ spotykaæ siê z rozmaitymi reak-

cjami obronnymi. Nawet pozytywne zmiany w dziecku mog¹ byæ pod�wiadomie traktowane jako

zagro¿enie!

4. Z drugiej strony, indywidualna praca wychowawcza czy proste wsparcie emocjonalne mog¹ byæ

ma³o efektywne, je�li system rodzinny wychowanka pozostaje bez zmian.

5. Systemowy charakter funkcjonowania rodziny mo¿e manifestowaæ siê tym, ¿e pomagacz jest

wci¹gany w system i u¿ywany do swoich celów przez poszczególnych jego uczestników.

Sesja 2. Rodzina a szko³a

Wzajemne obawy i trudno�ci rodziców i nauczycieli

Rodzice naszych wychowanków sami byli kiedy� uczniami. Do�wiadczenia z tego okresu s¹ niekiedy

tak silne, ¿e maj¹ spory wp³yw na to, co dzi�, jako doro�li ju¿ ludzie, my�l¹ o szkole, jej pracy, stosunkach,

jakie w niej panuj¹, tym, na co mog¹ ze strony szko³y liczyæ lub czego powinni siê obawiaæ. Je�li przecho-

wuj¹ w pamiêci obraz szko³y nieprzyjaznej dla ucznia, gro�nej instytucji, w której nauczyciel ma zawsze

racjê, a uczeñ jest wobec niego bezradny, to raczej nie bêd¹ inicjatorami wspó³pracy. W przypadku osób,

które dozna³y w szkole niepowodzeñ i nie zrealizowa³y swoich aspiracji edukacyjnych � dochodzi poczu-

cie ni¿szo�ci, z³o�æ, itd.

Rodzice boj¹ siê:

� Represji, czyli tego, ¿e je�li bêd¹ otwarcie mówiæ o problemach dziecka, to zostanie ono wyrzu-

cone ze szko³y lub spotkaj¹ je inne represje ze strony nauczycieli lub kolegów. (Je�li obawy te

maj¹ realne podstawy, to o wspó³pracê bêdzie rzeczywi�cie bardzo trudno);

� Krytycznej oceny lub potêpienia � ¿e zostan¹ ocenieni � zw³aszcza na forum  jako ��li� rodzice,

którzy niew³a�ciwie wychowali swoje dziecko;

� Ujawnienia problemów rodzinnych;

� Ingerencji w ¿ycie rodzinne;

� Lekcewa¿enia, przedmiotowego traktowania.

Nauczyciele równie silnie jak rodzice identyfikuj¹ siê ze swoj¹ rol¹ spo³eczn¹ - chc¹ byæ dobrymi nauczycie-

lami równie silnie, jak rodzicom zale¿y na autowizerunku dobrego rodzica, i równie te¿ silnie obawiaj¹ siê

zarzutów w tym obszarze. Ponadto nauczycielom, zw³aszcza m³odszym, pewne zachowania rodziców kojarz¹

siê z ich w³asnymi trudnymi prze¿yciami z ¿ycia rodzinnego � wówczas reaguj¹ na ogó³ nieadekwatnie silnie.



Rozwijanie umiejêtno�ci wychowawczych

Spo³eczne Towarzystwo O�wiatowe � Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów PAOW

75

Nauczyciele obawiaj¹ siê:

� Obci¹¿enia odpowiedzialno�ci¹ za sytuacjê i zachowania dziecka;

� Niezrêczno�ci, niewiedzy i braku umiejêtno�ci, czyli tego, ¿e podejmuj¹c jakie� dzia³ania raczej

popsuj¹ ni¿ cokolwiek naprawi¹;

� Oskar¿enia ich o pomówienie czy ingerencjê, gdy chc¹ podejmowaæ trudne tematy;

� Roszczeniowo�ci, normatywno�ci i innych destrukcyjnych postaw i zachowañ rodziców.

Jak widaæ, trudno�ci po obu stronach s¹ mniej wiêcej porównywalnego kalibru. Jednak to nauczy-

ciel ma byæ w tej sprawie zawodowcem wobec klienta-rodzica, na nim spoczywa odpowiedzial-

no�æ za mo¿liwie konstruktywne ukszta³towanie relacji. Je�li nauczyciel nie poradzi sobie z osobi-

stymi trudno�ciami, to trudno mu bêdzie przezwyciê¿yæ nieufno�æ rodziców. Z mojego do�wiadczenia

wynika, ¿e je�li nauczyciel okazuje rodzicom otwarto�æ i zaanga¿owanie, nie ocenia ich, nie poucza ani

nadmiernie nie wypytuje, to rodzice s¹ przede wszystkim wdziêczni, ¿e maj¹ okazjê komu� o swoich

problemach przynajmniej opowiedzieæ.

Strategiê konstruktywnego kszta³towania relacji z rodzicami mo¿na ustaliæ, odpowiadaj¹c na nastê-

puj¹ce pytania:

� jak ja sam chcia³bym byæ jako rodzic traktowany przez nauczyciela?

� jakie zabiegi wzbudzi³yby moje zaufanie do nauczyciela i szko³y?

� jak chcia³bym byæ informowany o problemach i zachowaniach swojego dziecka?

� co wzbudza³oby moj¹ nieufno�æ lub inne reakcje obronne?

Strategia kszta³towania z rodzicami relacji opartych na zaufaniu i wspó³pracy

☞ Pierwsze spotkanie z rodzicami, odbywaj¹ce siê z pocz¹tkiem roku szkolnego, po�wiêcone

jest na dok³adne przedstawienie pracy szko³y i pracy wychowawczej z klas¹ oraz omówienie

trybu dalszej wspó³pracy i przekazywania informacji

☞ Kontakty wychowawcy z rodzicami w ci¹gu ca³ego roku szkolnego maj¹ charakter indywidualny

i s¹ nastawione na poznanie siê, nabranie do siebie zaufania i wspó³pracê w pomaganiu dziecku.

☞ Wychowawca wystrzega siê zw³aszcza sytuacji, ¿e rodziców wzywa siê jedynie wówczas,

gdy  �co� siê dzieje�. Kontakty maj¹ charakter regularny i nie s¹ skoncentrowane na dora�-

nym za³atwianiu problemów.

☞ Spotkania grupowe dla rodziców maj¹ charakter tematyczny (tematy dotycz¹ radzenie, sobie z

problemami wychowawczymi oraz metod wspierania dzieci w nauce) i s¹ nieobowi¹zkowe

☞ Przekazywanie niezbêdnych rodzicom informacji odbywa siê drog¹ pisemn¹ albo przy oka-

zji spotkañ.

☞ Rodzice nie maj¹ wra¿enia ¿e s¹ wzywani do szko³y jedynie po to, aby uzyskaæ dora�n¹

informacjê

☞ W kontakcie z rodzicami unika siê t³oku, anonimowo�ci, braku czasu i uwagi dla nich jako dla

indywidualnych partnerów; manifestowania w³adzy i statusu nauczyciela
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Sesja 3. Postawy wychowawcze rodziców wobec dzieci

Miniwyk³ad

Postawy wychowawcze rodziców dadz¹ siê sklasyfikowaæ jako wzorce wychowania w dwóch wymia-

rach, z których ka¿dy mo¿e wystêpowaæ w dwóch przeciwstawnych nastawieniach (Fontana, 24-25):

� Koncentracja na dziecku (akceptacja, wra¿liwo�æ) lub koncentracja na rodzicu (brak wra¿liwo-

�ci, odrzucenie);

� Kontrola i stawianie wymagañ lub brak kontroli i brak wymagañ;

Po³¹czenie tych dwóch wymiarów daje w efekcie cztery typy stylów rodzicielskich:

Wzorce te powoduj¹ na ogó³ odmienne postawy wobec wymagañ, jakie stawia siê dziecku w szkole.

 Tabela 7. Style wychowawcze rodziców

  KONCENTRACJA
NA DZIECKU
(AKCEPTACJA,
WRA¯LIWO�Æ)

 KONCENTRACJA
NA SOBIE (RODZICU)
– ODRZUCENIE, BRAK
WRA¯LIWO�CI

 KONTROLA
STAWIANIE WYMAGAÑ

 AUTORYTATYWNY  AUTORYTARNY

 BRAK KONTROLI
BRAK WYMAGAÑ

 POB£A¯LIWY  ZANIEDBUJ¥CY

 Tabela 8. Postawy rodziców wobec wymaga ñ szkolnych

 STYLE RODZICIELSKIE  POSTAWY WOBEC WYMAGAÑ STAWIANYCH
DZIECKU W SZKOLE

 STYL AUTORYTATYWNY

 Oczekuje od dziecka, ¿e bêdzie siê zachowywaæ
rozs¹dnie i spo³ecznie na poziomach zgodnych
z wiekiem i zdolno�ciami. Oczekuje opinii od dziecka.
Wyja�nia swoje decyzje

 Oczekuje od szko³y
 – zrozumia³ych, jasnych informacji o celach pracy

dziecka, zadaniach i zasadach oceniania.
 – ¿e bêd¹ one dostosowane do mo¿liwo�ci dziecka
 – ¿e bêdzie informowany o tym, jak dziecko sobie

radzi i bêdzie siê go zapraszaæ do partnerskiej
wspó³pracy w przypadku problemów

 STYL AUTORYTARNY

 Zapewnia kontrolê i si³ê bez ciep³a czy komunikacji
dwukierunkowej. Ustala standardy absolutne. Wymaga
pos³uszeñstwa, szacunku dla autorytetu, tradycji i
ciê¿kiej pracy

 Chce siê dowiedzieæ przede wszystkim
o wymaganiach, cele nie s¹ dla niego takie wa¿ne.
Oczekuje, ¿e przed dzieckiem bêd¹ stawiane zadania
wymagaj¹ce sta³ej systematycznej pracy i ¿e bêdzie
ono za nie konsekwentnie oceniane. Bardzo mu
zale¿y na systematycznej informacji nt. wszelkich
niedoci¹gniêæ dziecka, jest sk³onny do szybkiego
reagowania (kary)

 STYL POB£A¯LIWY

 Niewiele wymagañ od dziecka. Akceptuj¹cy, reaguj¹cy,
skoncentrowany na dziecku

 Przede wszystkim chce, ¿eby dziecko dobrze siê
w szkole czu³o. Wiele wymagañ jest sk³onny uznawaæ
na przesadne lub restrykcyjne

 STYL ZANIEDBUJ¥CY

 Zajêty w³asn¹ aktywno�ci¹, niezaanga¿owany w sprawy
dziecka i niezainteresowany jego aktywno�ci¹. Unika
komunikacji dwukierunkowej i zwraca niewiele uwagi na
opinie czy uczucia dziecka

 Od szko³y oczekuje przede wszystkim, aby zdjê³a zeñ
JAK najwiêksz¹ czê�æ odpowiedzialno�ci za dziecko.
Nie jest zainteresowany szczegó³ami. Uaktywnia siê w
sytuacjach problemowych, aby pokazaæ, ¿e jest
dobrym rodzicem. Ma du¿¹ sk³onno�æ do manipulacji
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Sesja 4. Udzielanie rodzinie informacji zwrotnych

Informacje zwrotne, których warto udzielaæ rodzinie, dotyczyæ mog¹ nastêpuj¹cych obszarów:

� spójno�ci rodziny (wiêzi zbyt silne utrudniaj¹ dziecku ekspresjê siebie i samodzielny rozwój,

wiêzi zbyt s³abe oznaczaj¹ brak wsparcia),

� zdolno�ci adaptacyjnej � gotowo�ci do zmian, reagowania na zmiany,

� komunikacji  � przekazywania sobie informacji, wyra¿ania uczuæ, ujawniania trudno�ci i proble-

mów, podejmowania decyzji, rozwi¹zywania konfliktów,

� schematycznie stosowanych regu³ gry, obyczajów, sposobów reagowania (zw³aszcza tych, któ-

re utrudniaj¹ efektywne funkcjonowanie),

� poczucia warto�ci, przekonañ o szansach ¿yciowych, destrukcyjnych pogl¹dów dotycz¹cych

rodziny i dziecka,

� postaw wychowawczych, sposobów traktowania dziecka.

Przypomnij sobie rodzinê jakiego� swojego ucznia, tak¹, któr¹ dobrze znasz.

Pytania:

✗ Na czym polegaj¹ jej trudno�ci, w jakim mieszcz¹ siê obszarze spo�ród wy¿ej wymienionych?

✗ Jak móg³by� jej pomóc?

✗ Jakich informacji zwrotnych chcia³by� jej udzieliæ?
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PRACA Z ZESPO£EM KLASOWYM

a. Integracja zespo³u klasowego
Standardy osi¹gniêæ

Uczestnik:

� zawrze kontrakt z wychowankami

� okre�li strukturê grupy (wyodrêbnianie siê podgrup, ich sk³ad osobowy, relacje miêdzy podgru-

pami) role i statusy grupowe uformowane wewn¹trz grupy (sympatie i antypatie w grupie, lide-

rzy emocjonalni i zadaniowi, inne wa¿ne role grupowe) strukturê komunikowania siê w grupie,

system warto�ci i norm, którym grupa siê kieruje

� wykorzysta proces grupowy do realizacji za³o¿onych celów pracy wychowawczej z zespo³em kla-

sowym

Sesja 1. Integracja klasy i budowanie poczucia bezpieczeñstwa

Wiêkszo�æ sposobów budowania w klasie wiêkszego poczucia bezpieczeñstwa dotyczy aran¿owa-

nia odpowiednich sytuacji wychowawczych i dydaktycznych u³atwiaj¹cych przebieg procesu grupowe-

go. Warto tak pracowaæ z klas¹, aby p³ynnie dochodzi³o w niej do:

� kszta³towania jak najwiêkszej ilo�ci osobistych wiêzi

� uto¿samiania siê uczniów z klas¹, budowania jej spójno�ci

� rozwoju umiejêtno�ci wspó³pracy

� wypracowywania sposobów rozwi¹zywania problemów

� uczenia siê otwarto�ci, zw³aszcza w nazywaniu i radzeniu sobie z napiêciami, trudno�ciami i

konfliktami

� uczenia siê udzielania sobie konstruktywnych informacji zwrotnych

Szczególnie istotne wydaje siê nam wdro¿enie uczniów do przyjmowania i udzielania informacji

zwrotnej oraz zawierania z klas¹ kontraktu dotycz¹cego sposobów funkcjonowania, w którym ucznio-

wie sami okre�liliby:

� jakie zasady powinny obowi¹zywaæ w klasie

� jak bêdziemy postêpowaæ wobec osób, które nie stosuj¹ siê do tych zasad.

Zawieranie kontraktu z wychowankami (scenariusz zajêæ)

Cele: budowa zaufania w grupie, ustalenie wzajemnych oczekiwañ i zobowi¹zañ w wymiarach na-

uczyciel � klasa, uczeñ � uczeñ, uczeñ �  klasa

Materia³y: kartki, d³ugopisy, kartony, flamastry, kapelusz, woreczek lub czapka.

MODU£ III
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a) wprowadzenie

�Wrzuæ strach do kapelusza� (20 minut) � uczniowie i nauczyciel pisz¹ na ma³ych karteczkach o

jednej rzeczy, której boj¹ siê w tej klasie, nastêpnie wrzucaj¹ z³o¿one karteczki do kapelusza. Kiedy ju¿

wszyscy wrzuc¹ swoje kartki, kapelusz kr¹¿y nadal po klasie i ka¿dy wyci¹ga losowo jedn¹ karteczkê i

odczytuje zapisan¹ wypowied�. Zadaniem czytaj¹cych jest wczucie siê w napisany tekst i przedstawie-

nie go tak, jakby siê by³o jego. autorem. Po odczytaniu wszystkich kartek mo¿na zapytaæ klasê o ko-

mentarze i równie¿ samemu skomentowaæ to, co zosta³o odczytane. W tym æwiczeniu wa¿ne jest by �

zadbaæ o anonimowo�æ, a w komentarzach uwypukliæ podobieñstwa.

b) rozwiniêcie

Uczniowie dobieraj¹ siê w pary i przez 10 minut zastanawiaj¹ siê nad tym, czego potrzebuj¹ od innych

osób w klasie, by czuæ siê w niej dobrze i bezpiecznie. Nastêpnie dwójki ³¹cz¹ siê w sze�cioosobowe

zespo³y i na kartonach wypisuj¹ listê potrzeb. Zespo³y wieszaj¹ swoje listy na �cianach i prezentuj¹ wyniki

pracy ca³ej klasie. Nauczyciel wybiera punkty wspólne dla wszystkich list. Otwiera dyskusjê na temat tego,

w jaki sposób zapewniæ w klasie zaspokojenie tych potrzeb, nastêpnie klasa próbuje sformu³owaæ normy

zapewniaj¹ce realizacjê potrzeb i gwarantuj¹ce je sankcje. Wa¿ne jest by sprawdziæ, czy istniej¹ jeszcze

jakie� wcze�niej nieustalone normy istotne dla klasy i ewentualnie opracowaæ je.

Uczniowie wracaj¹ do zespo³ów 4-6-osobowych i na kolejnych kartonach wypisuj¹ to, czego potrze-

buj¹ od nauczyciela. Listy zostaj¹ wywieszone na �cianach. Zadaniem nauczyciela jest podkre�lenie

powtarzaj¹cych siê punktów i odniesienie siê do nich � na co jestem gotów siê umówiæ, a na co nie.

Uczniowie maj¹ prawo pytaæ nauczyciela o powody odmowy.

Nastêpnie nauczyciel przedstawia swoj¹ listê wymagañ i oczekiwañ pod adresem klasy. Uczniowie

w grupach odnosz¹ siê do oczekiwañ nauczyciela � na co jeste�my gotowi odpowiadaæ, a na co nie.

c) zakoñczenie:  ustalone normy i zobowi¹zania zostaj¹ spisane na du¿ym arkuszu papieru i wszy-

scy podpisuj¹ siê pod zawartym w³a�nie kontraktem.

Uwaga: Je�li zale¿y nam na realno�ci kontraktu � na koñcowej li�cie powinny siê znale�æ tylko takie

pozycje, co do których istoty wszyscy s¹ zgodni. Wa¿ne jest tak¿e, by przy ustalaniu sankcji pamiêtaæ o

tym, ¿e bêd¹ one wprowadzane w ¿ycie, a wiêc musz¹ byæ psychologicznie mo¿liwe do stosowania,

zgodne z prawami cz³owieka i np. regulaminem szkolnym.

Spo³eczno�æ wychowawcza w pracy z uczniami zaniedbanymi

Je�li w klasie przewa¿aj¹ dzieci zaniedbane, które nie maj¹ odpowiedniej opieki ze strony doros³ych

i wielokrotnie do�wiadczy³y, ¿e nie mog¹ z ich strony liczyæ na wiele -mo¿na podj¹æ próbê pracy z nimi

za pomoc¹ dalej id¹cego kontraktu opartego na koncepcji samorz¹dnej spo³eczno�ci wychowawczej.

Z do�wiadczeñ Marka Liciñskiego, twórcy systemu pracy �rodowiskowej na warszawskim Powi�lu, wy-

nika kilka wniosków, wskazuj¹cych, ¿e postawa partnerska wobec takich dzieci jest zdecydowanie bar-

dziej skuteczna ni¿ próby oddzia³ywania na nie z pozycji si³y:
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Tezy:

� Dzieci zaniedbane czêsto nie maj¹ do stracenia nic prócz swobody i nie oddadz¹ jej. Mo¿na je

dora�nie zmusiæ do pewnych powierzchownych zachowañ, kupiæ lub zastraszyæ, ale nie mo¿na

ich trwale zmieniæ wbrew ich woli.

� Dzieci te nie uznaj¹ autorytetów ani zasad �wiata doros³ych, kieruj¹ siê raczej tym, co czuj¹ i

rozumiej¹, wa¿ne s¹ dla nich uczucia i pragmatyka ¿yciowa. Bêd¹ respektowaæ realia, które

samodzielnie odkryj¹ i zrozumiej¹, przyjm¹ za swoje tylko takie zasady, do których dojd¹ same.

� Dzieci te prawdopodobnie zawiod³y siê wielokrotnie na intencjach, deklaracjach i odpowiedzial-

no�ci doros³ych. Nie maj¹ do nich zaufania i potrafi¹ doskonale sabotowaæ ich poczynania, je�li

doro�li chc¹ narzuciæ im co� wbrew ich woli.

� Dzieci te zmieniaj¹ istotnie swoje funkcjonowanie, je¿eli identyfikuj¹ siê z miejscem, grup¹ lub opie-

kunem. Je�li przekonaj¹ siê, ¿e spo³eczno�æ do nich nale¿y, a na wychowawcê mog¹ naprawdê

liczyæ � bêd¹ same chroniæ ustalone zasady. W dojrza³ych spo³eczno�ciach tego typu, zjawisko

drugiego ¿ycia i zachowania destrukcyjne s¹ przez same dzieci praktycznie eliminowane.

� Dla wiêkszo�ci dzieci zaniedbanych samo chodzenie do szko³y jest sytuacj¹ przymusu.

Jednak¿e partnerstwo neutralizuje przymus i umo¿liwia zaanga¿owanie siê. Partnerstwo

jest zaprzeczeniem przemocy, umo¿liwia bowiem w³asn¹ autonomiê, bez naruszania auto-

nomii innych.

Przyk³ad: Nauczyciel obejmuj¹cy now¹ klasê w gimnazjum proponuje uczniom zbudowa-

nie demokratycznej spo³eczno�ci, w której bêd¹ obowi¹zywa³y nastêpuj¹ce zasady1 2)

� Cz³onkami spo³eczno�ci s¹ wszyscy wychowankowie i nauczyciel (w zale¿no�ci od ich de-

cyzji do wspó³pracy ze spo³eczno�ci¹ mog¹ byæ zapraszani inni nauczyciele pracuj¹cy z

dan¹ klas¹)

� Celem spo³eczno�ci jest pomoc i wspieranie rozwoju jej cz³onków

� Udzia³ w spo³eczno�ci mo¿e byæ wy³¹cznie dobrowolny i wymaga uznania jej zasad

� Warunkiem dobrego funkcjonowania spo³eczno�ci jest pe³na otwarto�æ, szczero�æ i odpo-

wiedzialno�æ jej cz³onków

� Spo³eczno�æ podejmuje wszystkie decyzje dotycz¹ce wspólnego ¿ycia i pracy

� Ka¿dy cz³onek spo³eczno�ci ma prawo wypowiadaæ siê swobodnie na temat wspólnych spraw

� Ka¿dy cz³onek spo³eczno�ci ma prawo zwo³aæ zebranie klasy i postawiæ na nim do rozstrzy-

gniêcia ka¿dy problem

� Spo³eczno�æ sama ustala wszystkie zasady i regu³y, które w niej obowi¹zuj¹

� Zasady te obowi¹zuj¹ wszystkich jej cz³onków, zarówno uczniów jak i nauczycieli

� Spo³eczno�æ mo¿e ustaliæ podstawowe zasady, które zawsze obowi¹zuj¹ i nie mog¹ byæ odwo³ane

� Spo³eczno�æ okresowo omawia i ocenia funkcjonowanie wszystkich jej cz³onków (równie¿

nauczycieli)

� Na podstawie tego Spo³eczno�æ mo¿e formu³owaæ i zatwierdzaæ zadania dla poszczegól-

nych uczniów

� Spo³eczno�æ mo¿e w okre�lonych sytuacjach zawiesiæ swoje zasady i uprawnienia

12) M. Liciñski, Spo³eczno�æ korekcyjna jako wspó³czesna metoda resocjalizacji, maszynopis
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(Zasady zaczerpniête z praktyki spo³eczno�ci korekcyjnych u¿ywanych jako podstawowa forma pracy

placówek socjoterapeutycznych Fundacji Powi�lañskiej)

Bezwzglêdnym warunkiem wychowawczego oddzia³ywanie takiej spo³eczno�ci jest ca³kowita

dobrowolno�æ uczestniczenia w niej zarówno wychowanków, jak i nauczycieli. Jaka� czê�æ uczniów

mog³aby siê nie zgodziæ na proponowane zasady i oczywi�cie nikt nie powinien ich do tego zmu-

szaæ. Mog¹ na razie zostaæ poza tworzon¹ spo³eczno�ci¹, bêdzie to w pracy z klas¹ istotne ogra-

niczenie, ale nie podwa¿y znacznie jako�ci oddzia³ywañ spo³eczno�ci wobec jej cz³onków. Byæ

mo¿e niechêtni uczniowie sami przekonaj¹ siê do spo³eczno�ci, gdy ta oka¿e siê atrakcyjn¹, do-

brze funkcjonuj¹c¹ grup¹.

Mo¿na mieæ w¹tpliwo�ci, na ile kilkunastoletni uczniowie bêd¹ potrafili samodzielnie podejmowaæ

w miarê rozs¹dne, odpowiedzialne decyzje. Na pewno nie naucz¹ siê tego natychmiast. Spo³eczno�æ

trzeba budowaæ powoli, kolejno wprowadzaj¹c zasady oraz stopniowo poszerzaj¹c samodzielno�æ

i odpowiedzialno�æ klasy. Pe³ne partnerstwo i wspó³odpowiedzialno�æ mo¿liwe bêd¹ wtedy, gdy wiêk-

szo�æ wychowanków zidentyfikuje siê z celami i zasadami spo³eczno�ci i nauczy siê radziæ sobie w

¿yciu bez destrukcji i przemocy. W spo³eczno�ci szko³y w Summerhill uczniowie od lat 6 do 16 byli

równoprawnymi cz³onkami, a za³o¿yciel szko³y, Neill podkre�la³, ¿e najm³odsi mieli czêsto bardzo

istotny i konstruktywny udzia³ w podejmowaniu decyzji13)

Bezwzglêdnym warunkiem funkcjonowania spo³eczno�ci jest wyeliminowanie przemocy i drugie-

go ¿ycia oraz wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeñstwa cz³onków spo³eczno�ci a tak¿e gotowo�æ

nauczycieli na otwarte, autentyczne, partnerskie relacje z uczniami, przy czym okre�lenie �relacje part-

nerskie� nie oznacza, ¿e ignoruje siê wiêksz¹ odpowiedzialno�æ, wiedzê czy do�wiadczenie nauczycie-

li. Relacje partnerskie w spo³eczno�ci oznaczaj¹ konieczno�æ ograniczenia funkcjonowania na-

uczycieli w roli (rodzica, wychowawcy, opiekuna, terapeuty) � w takim sensie, w jakim osoby realizuj¹-

ce te role mia³yby dysponowaæ wobec uczniów szczególnymi uprawnieniami.

W takiej spo³eczno�ci konstruktywny wp³yw wychowawczy nauczyciela na wychowanków powinien

opieraæ siê wy³¹cznie na wiêkszym do�wiadczeniu ¿yciowym, kompetencjach zawodowych, zaanga¿o-

waniu, ¿yczliwo�ci, tolerancji oraz budowanym na tym naturalnym autorytecie.

13) A.S. Neill, Summerhill, Almaprint, s. 37-43, Katowice 1991.
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Sesja 2. Diagnoza grupy klasowej

Diagnozuj¹c klasê, badamy jej stan jako �rodowiska spo³ecznego: relacje interpersonalne, funkcjono-

wanie grupy klasowej w trudnych sytuacjach, poziom rywalizacji (koncentracji na sobie), sk³onno�æ i zdol-

no�æ do kooperacji, normy, role, obyczaje pracy: stosunek do wymagañ, sposób wykonywania zadañ,

relacje klasa � nauczyciel (wychowawca). Ka¿da grupa klasowa ma swoj¹ specyfikê, która wymaga szcze-

gólnego podej�cia. Poni¿ej przedstawiam jedno z narzêdzi, które mo¿e s³u¿yæ dokonaniu takiej diagnozy.

W zale¿no�ci od potrzeb i nastawienia wychowawcy mo¿na je modyfikowaæ, dodaj¹c inne pytania.

(Narzêdzie)
I. Karta diagnozy klasy

1. Poczucie bezpieczeñstwa

 POZIOM WYSOKI
 (wystarczy

podtrzymywa æ)

 POZIOM �REDNI
 (warto systematycznie

pracowa æ nad jego
podwy ¿szeniem)

 POZIOM NISKI
 (wymaga intensywnej

pracy)

 POZIOM ZAGRA¯AJ¥CY
 (wymaga interwencji)

 Uczniowie ujawniaj¹ wobec
siebie my�li, potrzeby,
uczucia, trudno�ci,
wspieraj¹ siê, czuj¹ siê ze
sob¹ dobrze, chc¹ byæ ze
sob¹ poza szko³¹. Trudne
sprawy, konflikty, s¹
publicznie ujawniane i
mo¿na nad nimi z ca³¹
klas¹ pracowaæ.

 Uczniowie ujawniaj¹
pogl¹dy, ale obawiaj¹ siê
mówiæ o osobistych
trudno�ciach, kontakty
pozaszkolne s¹ dora�ne,
trudne sytuacje w klasie
s¹ ujawniane i przepra-
cowywane dopiero
z wyra�nym wsparciem
nauczyciela.

 W klasie nie ma agresji, ale
nie wystêpuj¹ te¿ bliskie
kontakty, relacje utrzymuj¹
siê na poziomie uk³adno�ci,
uczniowie nie znaj¹ siê
bli¿ej i nie maj¹ do siebie
zaufania, trudne sprawy s¹
rzadko ujawniane, klasa
nie chce siê nimi
zajmowaæ.

 W klasie dominuje lêk
pokrywany rozmaitymi
zachowaniami (agresja,
o�mieszanie), uczniowie
obawiaj¹ siê rozmawiaæ ze
sob¹ powa¿nie, nie kon-
taktuj¹ siê poza lekcjami,
wystêpuj¹ w �maskach�
zgodnie z przyjêt¹ przez
siebie konwencj¹.

Pytanie uzupe³niaj¹ce:

✗ Jakie sprawy (problemy), uczucia nie s¹ w klasie ujawniane?

2. Akceptacja � odrzucenie

Pytania dodatkowe:

✗ Jakich zachowañ nie akceptuje siê w klasie?

✗ Kto nie jest w klasie akceptowany? Jak mo¿esz scharakteryzowaæ tych uczniów?

 POZIOM WYSOKI
 (wystarczy

podtrzymywa æ)

 POZIOM �REDNI
 (warto systematycznie

pracowa æ nad jego
podwy ¿szeniem)

 POZIOM NISKI
 (wymaga intensywnej

pracy)

 POZIOM ZAGRA¯AJ¥CY
 (wymaga interwencji)

 Uczniowie akceptuj¹ i
doceniaj¹ odmienno�æ
swoich postaw, stylów
¿ycia itp., w klasie jest
miejsce dla ka¿dego.

 Odmienno�ci toleruje siê,
lecz ich nie docenia, nie
akceptuje.

 Tolerancja ograniczona do
pewnych zachowañ
i postaw, inne podlegaj¹
odrzuceniu

 Wrogo�æ wobec
poszczególnych osób lub
podgrupek, ich wyra�ne
odrzucenie.
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3. Spójno�æ � fragmentacja.

 POZIOM WYSOKI
 (wystarczy

podtrzymywa æ)

 POZIOM �REDNI
 (warto systematycznie

pracowa æ nad jego
podwy ¿szeniem)

 POZIOM NISKI
 (wymaga intensywnej

pracy)

 POZIOM ZAGRA¯AJ¥CY
 (wymaga interwencji)

 Klasa jest „jedno�ci¹�,
wiêkszo�æ rzeczy robi siê
wspólnie

 Podzia³ na podgrupy
(mog¹ te¿ wystêpowaæ
„samotnicy” z nikim nie
zwi¹zani). Fragmentacja
„pozytywna” – podgrupy
potrafi¹ ze sob¹
wspó³pracowaæ.

 Podzia³ na podgrupy,
które nie potrafi¹ ze sob¹
wspó³pracowaæ
(fragmentacja negatywna)

 Podzia³ na podgrupy silnie
ze sob¹ skonfliktowane

Nawet je�li klasa nie jest wyra�nie zró¿nicowana, zawsze istniej¹ w niej pewne podzia³y i role. Nary-

suj �mapê� klasy uwzglêdniaj¹c wystêpuj¹ce podzia³y na podgrupki i kluczowe dla funkcjonowania kla-

sy role (np. lider sympatii, lider zadaniowy itp.).

Zadania i pytania dodatkowe:

✗ Jakie s¹ kryteria podzia³ów w klasie?

✗ Jakie s¹ przyczyny tych podzia³ów?

4. Realizacja potrzeb indywidualnych

� Czy uczniowie mog¹ ujawniaæ i realizowaæ swoje osobiste cele?

� Czy s¹ w klasie uczniowie, których potrzeby i interesy s¹ lekcewa¿one, pomijane?

5. Role grupowe

� Czy w klasie ukszta³towa³ siê jasny podzia³ ról grupowych (prymusi, liderzy, b³azen, buntownicy,

krytykanci, kozio³ ofiarny, outsiderzy itp.)?

� Czy role te s¹ akceptowane przez uczniów, którzy je pe³ni¹?

� Czy istnieje konkurencja w zakresie pe³nienia poszczególnych ról?

� Czy poszczególne osoby s¹ akceptowane przez klasê w pe³nionych przez siebie rolach?

6. Odpowiedzialno�æ

(czy klasa i (lub) poszczególne osoby potrafi wzi¹æ odpowiedzialno�æ za wspólne sprawy/przed-

siêwziêcia), czy te¿ wystêpuje niezdolno�æ do wziêcia odpowiedzialno�ci, �spychanie odpowie-

dzialno�ci�, obwinianie (czego lub kogo)?

7. Wykonywanie zadañ (stosunek do wymagañ szkolnych)

 POZIOM WYSOKI
 (wystarczy
podtrzymywa æ)

 POZIOM �REDNI
 (warto systematycznie
pracowa æ nad jego
podwy ¿szeniem)

 POZIOM NISKI
 (wymaga intensywnej
pracy)

 POZIOM
ZAGRA¯AJ¥CY
 (wymaga interwencji)

 W klasie dominuje
poczucie odpowiedzial-
no�ci za siebie i za
innych w wykonywaniu
zadañ, osoby mniej
zmotywowane lub
z trudno�ciami s¹
wspierane
i motywowane.

 Stosunek do wykonywania
zadañ jest zró¿nicowany,
osoby systematycznie
pracuj¹ce nie wspieraj¹
s³abszych, ale te¿ nie s¹
dyskryminowane.

 W klasie dominuj¹ strategie
unikania zadañ, wiêkszo�æ
uczniów „udaje, ¿e pracuje� �
aby unikn¹æ nieprzyjemnych
konsekwencji.

 Klasa w ukrytym oporze
wobec zadañ
i wymagañ,
akceptowan¹ norm¹ jest
ich lekcewa¿enie,
uczniowie o odmien-
nych postawach s¹
dyskryminowani jako
„lizusi”.
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8. Relacje miêdzy klas¹ a wychowawc¹

� Jakie s¹ relacje miêdzy klas¹ a wychowawc¹?

� Jak¹ rolê (jakie role) odgrywa wychowawca wobec klasy � (np. organizator, opiekun, obroñca,

konsekwentny egzekutor, autorytet moralny, guru, dobry kumpel itp.)?

� Czego oczekuje klasa od wychowawcy?

� Czy wychowawca jest gotów odpowiadaæ na oczekiwania klasy, w jakim zakresie?

� Czego oczekuje wychowawca od klasy?

� Czy klasa jest gotowa odpowiadaæ na oczekiwania wychowawcy, w jakim zakresie?

Zastanów siê�

✔ Na które z tych pytañ mo¿esz odpowiedzieæ bez podejmowania specjalnych dzia³añ?

✔ Które z nich wydaj¹ Ci siê wa¿ne, mimo ¿e nie dysponujesz jeszcze na ten temat wystarczaj¹-

cymi informacjami?

✔ Jakie wnioski wynikaj¹ dla Ciebie z wype³nienia powy¿szej ankiety? Czy chcesz i potrafisz pod-

j¹æ dzia³ania, je�li z diagnozy wynika, ¿e s¹ one potrzebne?

Diagnoza taka mo¿e byæ podstaw¹ do uzgodnienia celów z aktualnym stanem rzeczy i opracowania na

tej podstawie hierarchii celów i planów dzia³añ wychowawczych.

Sesja 3. Klasa w procesie grupowym

Praca wychowawcza z klas¹ wymaga uwzglêdnienia okre�lonego porz¹dku wynikaj¹cego z dyna-

miki procesu grupowego, kolejno�ci faz rozwoju klasy jako grupy. Przypomnijmy, ¿e proces grupowy to

ogó³ zjawisk zachodz¹cych w toku rozwoju klasy, który dzieli siê na cztery fazy:

I. FAZÊ ORIENTACJI

II. FAZÊ RÓ¯NICOWANIA I KONFRONTACJI

III. FAZÊ POG£ÊBIONEJ EKSPLORACJI

IV. FAZÊ KOÑCOW¥

Ka¿da z tych faz ma w³asne szczególne cechy, w³asn¹ dynamikê, z czego wynikaj¹ specyficzne

potrzeby klasy, zagro¿enia dla jej pracy, szczególne zadania nauczyciela.

I. FAZA ORIENTACJI

Fazê tê charakteryzuje wyra�na tendencja do upodabniania siê, kszta³towania tych samych norm

(zw³aszcza pod wp³ywem modeluj¹cych zachowañ nauczyciela i innych wa¿nych w klasie osób). Ucznio-

wie nie zauwa¿aj¹ ró¿nic miêdzy sob¹  szukaj¹ podobieñstw, unikaj¹ konfliktów. Kontakty miêdzy uczniami

s¹ poprawne i na ogó³ do�æ powierzchowne.
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Cechy charakterystyczne:

� uczniowie badaj¹ sytuacjê i siebie nawzajem, kontakty miêdzy nimi s¹ poprawne i na ogó³ do�æ

powierzchowne

� ucz¹ siê funkcjonowania klasy

� rzadko dochodzi do podejmowania ryzyka lub wyra�niejszych wyst¹pieñ

� nie podkre�la siê otwarcie ró¿nic miêdzy uczniami, szuka siê podobieñstw, unika konfliktów

� w prze¿yciach wielu uczniów dominuje pytanie i lêk czy bêdê przyjêty przez klasê?

� uczniowie okre�laj¹ swoje miejsce w strukturze klasy

� uczniowie podejmuj¹ osobiste decyzje: komu zaufaæ, na ile mo¿na siê otwarcie wypowiadaæ, do

kogo mo¿na siê zbli¿yæ, w jakim stopniu warto siê zaanga¿owaæ: szukaj¹ mo¿liwo�ci otrzyma-

nia wsparcia i akceptacji

� niektórzy usi³uj¹ radziæ sobie z trudnymi emocjami w ten sposób, ¿e próbuj¹ wp³ywaæ na sytu-

acjê, narzuciæ swój sposób pracy i wzajemnego kontaktowania siê, swoje normy

� daj¹ siê niekiedy zauwa¿yæ szczególne zachowania i manifestacje: silne wycofanie, nerwowo�æ, bar-

dzo wyrazista realizacja niektórych ról (np. b³azna), co zanika w miarê rozwoju procesu grupowego

� uczniowie prze¿ywaj¹ trudne uczucia, a jenak bardzo im zale¿y, aby tego nie okazaæ: czuj¹ siê

niekompetentni, zdezorientowani, a zarazem staraj¹ siê okazywaæ raczej pewno�æ siebie; prze-

¿ywaj¹ niechêæ lub agresjê wobec kolegów, którzy siê bardzo od nich ró¿ni¹, przypinaj¹ im

rozmaite etykietki (zarozumialec, ignorant, kujon, pozer), a równocze�nie staraj¹ siê pokazaæ

na zewn¹trz z mo¿liwie przyjaznej, przyjemnej strony

� poczucie bezpieczeñstwa i spójno�æ grupy stopniowo wzrastaj¹, je�li uczestnicy s¹ gotowi wy-

ra¿aæ swoje my�li i uczucia i stopniowo siê tego ucz¹

Problemy, jakie mog¹ siê pojawiæ w fazie orientacji:

� s³abe zaanga¿owanie, bierno�æ

� nieufno�æ, lêk przed innymi, opór

� uczniowie mog¹ siê nie ujawniæ przed klas¹ na tyle, aby da³o to w efekcie znacz¹ce interakcje

� nadmiarowe zachowania mog¹ byæ trudne dla klasy (blokowaæ j¹) lub dla nauczyciela

II. FAZA RÓ¯NICOWANIA I KONFRONTACJI

Cechy charakterystyczne:

� wzrost poczucia bezpieczeñstwa w klasie i jego paradoksalne efekty, takie jak:

� sprawdzanie, na ile mogê sobie pozwoliæ

� pojawienie siê konfliktów, ujawnienie antagonizmów miêdzy uczniami (m. in. walka o pozycjê), gdy¿

czuj¹ siê na tyle bezpiecznie, ¿e odwa¿aj¹ siê ujawniæ uczucia, które wcze�niej bali siê pokazywaæ

� wyra�niejsze zarysowanie siê osobistych cech i mo¿liwo�ci poszczególnych uczniów

� obawy zwi¹zane z postêpuj¹cym ujawnianiem siebie i opór przed dalszym poznawaniem siê i

ujawnianiem emocji

W zale¿no�ci od tego, czy on sam i klasa jest na to gotowa czy te¿ nie � nauczyciel musi

podj¹æ decyzjê: czy aran¿owaæ jej sytuacje wzmacniaj¹ce ró¿nicowanie, czy te¿ raczej stabili-

zowaæ j¹ na dostêpnym poziomie bezpieczeñstwa � w fazie I.
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Problemy, jakie mog¹ siê pojawiæ w fazie ró¿nicowania i konfrontacji:

� niektórzy uczniowie mog¹ uzyskaæ status stereotypowych �k³opotliwych uczniów�, inni sami mog¹

sobie przyklejaæ ograniczaj¹ce etykietki

� uczniowie mog¹ usilnie powstrzymywaæ siê przed ujawnianiem trudniejszych problemów i emo-

cji, co spowoduje utrzymywanie siê klimatu nieufno�ci

� klasa mo¿e ulec fragmentacji, powstan¹ kliki i podgrupy, czê�æ spraw, zw³aszcza trudno�ci,

bêdzie omawiana poza klas¹

Je�li klasa dojdzie do fazy II, ale konflikty i uczucia charakterystyczne dla tej fazy nie s¹ ujawnia-

ne � cofa siê do fazy I, ustala poziom bezpieczeñstwa na p³aszczy�nie uk³adno�ci i broni siê

przed wszelkimi sytuacjami, które by j¹ mog³y zró¿nicowaæ.

Je�li natomiast konflikty i uczucia fazy II s¹ ujawniane i przepracowywane - klasa ma szansê wznie�æ

siê na wy¿szy poziom bezpieczeñstwa opartego na akceptacji ró¿nic pomiêdzy uczniami, otwarcie ba-

daæ sama siebie i dawaæ du¿o przestrzeni dla spraw indywidualnych poszczególnych uczestników.

III. FAZA POG£ÊBIONEJ EKSPLORACJI

Cechy charakterystyczne:

� wysoki poziom zaufania i spójno�ci

� otwarta komunikacja, swobodny przep³yw informacji zwrotnych, solidarna realizacja zadañ

� branie na siebie przez wiêkszo�æ uczniów odpowiedzialno�ci za ca³¹ klasê

� praca na poziomie osobistym, gotowo�æ do odwa¿nego ujawniania trudnych tre�ci

� zauwa¿anie i ujawnianie konfliktów w grupie, konfrontowanie siê bez etykietek, s¹dów i ocen

Problemy, jakie mog¹ siê pojawiæ:

� niepisana umowa ¿eby ju¿ niczego nie zepsuæ trudno�ciami, praca w najbezpieczniejszych

konfiguracjach, unikanie konfrontacji czy stawiania sobie nowych wyzwañ

� wycofanie siê s³abszych, mniej aktywnych uczniów wobec sukcesów pozosta³ych

IV. FAZA KOÑCOWA dotyczy w sytuacji szkolnej okresu koñca istnienia klasy.

Cechy charakterystyczne:

� smutek i lêk w obliczu nadchodz¹cego rozstania, znalezienia siê w zupe³nie innej klasie

� spadek zaanga¿owania (ju¿ i tak wiele zrobiæ nie zd¹¿ymy)

� ocenianie i podsumowywanie pracy i bycia w klasie

� planowanie przysz³o�ci

� tendencja do przed³u¿ania kontaktów

Problemy, jakie mog¹ siê pojawiæ:

� unikanie podsumowywania efektów

� dystansowanie siê od trudnych uczuæ zwi¹zanych z rozstaniem
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Karta dzia³añ korekcyjnych w grupie

Opieraj¹c siê na o sporz¹dzonej diagnozie odpowiedz na nastêpuj¹ce pytania:

1. Jakie s¹ aktualne potrzeby (problemy) grupy?

2. Jakie z tego wynikaj¹ dla Ciebie cele/zadania?

3. Jakie dzia³ania powiniene� podj¹æ, ¿eby te cele/zadania zrealizowaæ?

4. Jakie zasoby s¹ Ci do tego potrzebne? (przez zasoby nale¿y rozumieæ Twoje w³asne, osobiste

zasoby, takie jak czas, wiedza, umiejêtno�ci oraz zasoby osobiste innych ludzi i inne okoliczno�ci, które

warunkuj¹ realizacjê Twoich zadañ.

 OBSZAR  PROBLEMY,
POTRZEBY

 CELE
ZADANIA  DZIA£ANIA  ZASOBY

 Bezpieczeñstwo     

 Otwarto�æ     

 Akceptacja     

 Spójno�æ/fragmentacja     

 Cele i warto�ci     

 Role grupowe     

 Relacje grupa – lider     

 Inne     

Stwórz zestawienie potrzeb zgodnie z poni¿szym schematem. Nastêpnie dokonaj hierarchizacji po-

trzeb od najwa¿niejszych i najpilniejszych po najmniej istotne.

Sesja 4. Role indywidualne w klasie

Miniwyk³ad

Uczniowie, jak wszyscy ludzie, przyjmuj¹ w grupie (klasie) pewne role, czyli specyficzne sposoby

zachowañ okre�laj¹ce ich status, a zarazem zapewniaj¹ce im zaspokojenie prze¿ywanych w klasie

potrzeb. Role indywidualne odró¿nia siê od ról zespo³owych, czyli funkcji spe³nianych na rzecz grupy,

np. zespo³u wspó³pracowników. Aby dobrze rozumieæ problemy i potrzeby klasy, wa¿ne jest, by wy-

chowawca:

� identyfikowa³ role i rozumia³ przyczyny ich odgrywania

� ocenia³ znaczenie funkcjonowania uczniów w swoich rolach z punktu widzenia potrzeb indywi-

dualnych wychowanków i ca³ej klasy (st¹d pytania dotycz¹ce ról w karcie diagnozy klasy)

Prawie ka¿da rola posiada pozytywny potencja³, który mo¿na wykorzystaæ z korzy�ci¹ dla ca³ej

grupy. Stanem po¿¹danym jest, aby uczniowie byli dobrze �obsadzeni� w rolach (czyli aby role odpowia-

da³y ich rzeczywistym potrzebom), a ich zachowanie by³o pomocne dla klasy jako grupy. Interwencji

wymaga sytuacja, w której:

� uczniowie s¹ �le obsadzeni (role zosta³y im narzucone wbrew ich potrzebom i mo¿liwo�ciom)

� uczniowie s¹ w realizacji swoich ról nieadekwatni i destrukcyjni
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ZESTAWIENIE RÓL

Llider dominacji (buntownik lub ekspert)

Próbuje przej¹æ przywództwo, narzucaæ cele lub regu³y funkcjonowania i wypowiadania siê. Podpo-

rz¹dkowuje sobie innych. Je�li klasa nie akceptuje jego statusu, czêsto podporz¹dkowuje sobie kilkoro

wyznawców i tworzy podgrupê, na ogó³ destrukcyjn¹ lub wycofan¹. W pierwszej fazie rozwoju klasy inni

uczniowie chêtnie przyjmuj¹ dzia³ania lidera dominacji, gdy¿ im te¿ zale¿y na jak najszybszym wyja�nie-

niu sytuacji.

Lider sympatii (mediator)

Dostarcza kolegom oparcia, okazuje im ciep³o i zrozumienie. Wczuwa siê w nastroje innych ludzi,

ma tendencje opiekuñcze. Chroni przed zachowaniami agresywnymi.

B³azen

Koncentruje uwagê na sobie przez opowiadanie dowcipów, roz�mieszanie innych. �le toleruje na-

piêcie w sobie, potrafi te¿ wyczuwaæ je w klasie i robi wszystko, ¿eby je roz³adowaæ W pierwszej fazie

jest potrzebny klasie i na ogó³ przez ni¹ podtrzymywany.

Kozio³ ofiarny

Przyci¹ga agresjê klasy. Uczniowie, niekiedy z powodu jego odmienno�ci, szczególnie siê nim inte-

resuj¹,. Pe³ni rolê zastêpczego obiektu agresji, staje siê obiektem ataków, drwin, ¿artów. Charakteryzu-

je go specyficzny brak wra¿liwo�ci na nastrój grupy, �le odczytuje sygna³y innych ludzi, kiedy okazuj¹

oni wobec niego dystans, zniecierpliwienie, z³o�æ.

Prymus

Pragnie podporz¹dkowaæ siê wszelkim zaleceniom i oczekiwaniom nauczyciela i kolegów, usi³uje je

niekiedy przewidywaæ i odczytywaæ z niewerbalnych sygna³ów. Walczy o akceptacjê, wyró¿nienie lub

usi³uje ochroniæ siê przed obojêtno�ci¹, odtr¹ceniem.

Outsider (olewacz)

Pozostaje na uboczu, jest odrzucany lub izolowany przez klasê. Klasa w pocz¹tkowej fazie mo¿e

w³o¿yæ wiele energii we w³¹czenie kogo� takiego w swoj¹ pracê, poznanie go, przekonanie do wypraco-

wywanych norm. Je�li outsider nie odpowiada na te wysi³ki, klasa rezygnuje, ogranicza kontakty z out-

siderem, przestaje na niego liczyæ.

Wyraziciel nastrojów grupowych

Szczególnie wra¿liwie odbiera prze¿ywane w klasie emocje i d¹¿enia. Trafnie potrafi je wyraziæ -

niewerbalnie i s³ownie. Jest barometrem emocjonalnym, je�li co� wa¿nego siê dzieje � warto go obser-

wowaæ.



Rozwijanie umiejêtno�ci wychowawczych

Spo³eczne Towarzystwo O�wiatowe � Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów PAOW

89

Stabilizator emocji grupowych

Trafnie interpretuje znaczenie wydarzeñ w klasie i okre�la je na poziomie poznawczym, dystansuj¹c

siê od silniejszych uczuæ.

Stra¿nik norm

Przestrzega norm moralnych i innych, np. norm kontraktu. Dba o to, aby nikt nie zosta³ niesprawiedli-

wie potraktowany Wzbudza poczucie winy w innych uczestnikach.

Sierotka

Okazuje bezradno�æ, niezdecydowanie. Chêtnie przyjmuje ochronê przed krytyk¹ czy irytacj¹ innych osób.

Demonstruje liczne dolegliwo�ci, trudno�ci w kontaktach interpersonalnych, niemo¿liwo�æ wykonania zadañ.

Szalone dziecko

Z wdziêkiem wyra¿a rozmaite pragnienia i impulsy, tak¿e takie, które nie maj¹ szans na akceptacjê.

Mo¿e demonstrowaæ zachowania rebelianckie, dyskretnie podtrzymywane przez grupê Zyskuje sym-

patiê, gdy¿ czêsto ujawnia pragnienia prze¿ywane, lecz nieujawnione przez innych.

Krytykant

Kwestionuje poczynania prowadz¹cego i grupy. Uruchamia w klasie krytyczne my�lenie grupy.

Æwiczenie: Badanie ról grupowych.  Instrukcja dla grupy14)

Jeste�cie cz³onkami wewn¹trzszkolnego zespo³u ds. szkolenia nauczycieli. Wygrali�cie

w³a�nie presti¿owy konkurs na opracowanie programu rozwoju waszej szko³y i w nagrodê

otrzymali�cie spor¹ sumê pieniêdzy, które mo¿ecie wydaæ na wspólnie ustalony cel (dy-

rektor postanowi³ siê nie wtr¹caæ).

Macie do wyboru trzy mo¿liwo�ci:

☞ zorganizowanie dodatkowego szkolenia dla wszystkich nauczycieli waszej szko³y;

☞ zorganizowanie atrakcyjnej wycieczki dla ca³ej Rady Pedagogicznej;

☞ stworzenie racjonalnie zarz¹dzanego funduszu na zakup potrzebnych szkole pomocy na-

ukowych;

Waszym zadaniem jest w ci¹gu 20 minut ustaliæ:

☞ który z trzech celów wybieracie;

☞ jakie zadania nale¿y wykonaæ dla jego realizacji;

☞ kto konkretnie podejmie siê wykonania tych zadañ

1 4) Pomys³ zaczerpniêty ze scenariusza A. Pacewicz, B. Jakubowska, H. Puszcz, �O ró¿nych grupach i rolach grupowych�, (w:)
Kszta³cenie obywatelskie w szkole samorz¹dowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, s. 31-35, Warszawa 1995.
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Tabela 8. Charakterystyka ról grupowych15)

 CHARAKTERYSTYKA  POTENCJA£ POZYTYWNY  NEGATYWNY

 STRA¯NIK NORM

 – nie lubi siê wyró¿niaæ, nie �mie
osi¹gaæ wiêcej ni¿ inni;

 – nie jest w stanie niczego zrobiæ
na w³asny rachunek;

 – utrzymuje jedno�æ z grup¹
przez redukowanie w³asnych
mo¿liwo�ci i osi¹gniêæ;

 – poszukuje sytuacji, w których
wszyscy s¹ równi i stosuj¹ siê
do tych samych norm

 – chroni normy, cele i warto�ci
grupy, przypomina o nich,
identyfikuje siê z nimi;

 – potrafi dobrze wspó³pracowaæ,
daje innym poczucie porz¹dku
i bezpieczeñstwa;

 – jest wspania³ym oparciem dla
SZEFA

 – jego normatywno�æ mo¿e
t³umiæ spontaniczn¹ kreacjê
grupy i poszczególnych
uczestników, a tak¿e �ci¹gaæ
agresjê i zamykaæ komunikacjê

 MEDIATOR

 – strach przed utrat¹ kontaktu z
lud�mi;

 – koncentracja na w³asnych
uczuciach

 – „barometr emocjonalny”
 – energetyczny, zaanga¿owany

¿ywy
 – empatyczny, dba o pozytywne

relacje w klasie

 – lêk przed konfliktem i przed
utrat¹ kontaktu: d¹¿enie do
spokoju za wszelk¹ cenê

 SIEROTKA

 – poczucie porzucenia
i bezradno�ci, �nikt mnie nie
rozumie”;

 – zrezygnowany, ale ci¹gle
oczekuje pomocy

 – budzi potrzebê czu³o�ci i
opieki, pomaga w ten sposób
klasie odkryæ jej emocjonalny
potencja³ (ciep³e uczucia,
troskliwo�æ);

 – sam potrafi troszczyæ siê o
innych

 – mo¿liwe destrukcyjne efekty
pesymizmu, narzekania,
poczucia bezradno�ci:
demobilizacja grupy

 B£AZEN

 – je�li nie zdobêdê podziwu
innych, nie bêdê móg³
funkcjonowaæ w klasie; muszê
sprostaæ temu, czego siê po
mnie oczekuje;

 – brak sukcesu oznacza klêskê
– lepiej nie braæ na siebie
odpowiedzialno�ci ni¿
ryzykowaæ pora¿kê;

 – b³aznowanie nie tylko
dostarcza mu grupowych
sukcesów, ale i alibi przed
zaanga¿owaniem i ryzykiem

 – emocjonalny „odgromnik”,
b. wa¿ny w sytuacjach napiêæ;

 – mo¿e uwalniaæ spontaniczn¹
kreatywno�æ grupy, jej
„odrobinê szaleñstwa�;

 – tworzy klimat

 – mo¿e siê okazaæ destruktywny
przy wykonywaniu konkretnych
zadañ (bêdzie ¿artowa³ lub
silnie wspó³zawodniczy³)

 BUNTOWNIK

 – typ walcz¹cy o autonomiê;
 – muszê siê broniæ, bo inni

przejm¹ nade mn¹ kontrolê;
 – unika nieprzyjemnych uczuæ

i aktywno�ci przez
przyjmowanie postawy
biernego niezadowolenia

 – ujawnia prawdê, otwiera
komunikacjê;

 – demaskuje manipulacjê;
 – je�li czuje siê bezpieczny –

mo¿e okazaæ siê aktywny i
pomocny;

 – wa¿ny dla budowania w klasie
zdrowego krytycyzmu;

 – mo¿e byæ dobr¹ przeciwwag¹
dla nadaktywnego lidera

 – mo¿e parali¿owaæ lidera;
 – ³atwo uzyskuje status koz³a

ofiarnego

15) Zastosowano typologiê charakterów w oparciu o model Instytutu Bodynamic, M. Bentzen i in., �Model struktury charakteru��,
�Rezonans i Dialog� nr 4, s. 9-25, Warszawa 1991.
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b. Wspó³praca w klasie
Standardy osi¹gniêæ

Uczestnik:

� stworzy warunki do wspó³pracy, a nie rywalizacji przez dobór metod oddzia³ywania wychowaw-

czego

� zaprojektuje dzia³ania zespo³owe w klasie

� dokona ewaluacji tych dzia³añ w odniesieniu do procesu grupowego i relacji w klasie

Sesja 5. Wychowanie przez wspó³pracê

Miniwyk³ad

Wspó³praca to w klasie kluczowy element pracy wychowawczej. Znaczna czê�æ tego, kim jeste�my, jak

my�limy i co umiemy jest efektem wspólnych dzia³añ podejmowanych w korzystnych rozwojowo sytuacjach.

Pracuj¹c z kim�, stymulujemy siê nawzajem, mo¿emy wiêcej. Dziêki wspó³pracy nastêpuje rozwój:

� umiejêtno�ci komunikacyjnych i interpersonalnych

� umiejêtno�ci spo³ecznych, zw³aszcza pe³nienia rozmaitych ról zespo³owych, czyli funkcji

� umiejêtno�ci poznawczych (wymiana do�wiadczeñ, wyja�nianie sobie nawzajem znaczeñ i prze-

kazywanie wiedzy, zespo³owe rozwi¹zywanie problemów)

� poczucia bezpieczeñstwa i to¿samo�ci z grup¹

� emocjonalnego zaanga¿owania

Jako�æ wspó³pracy zale¿y od tego, na jakim poziomie rozwoju znajduj¹ siê uczniowie we wszystkich

powy¿szych parametrach. Szczególnie istotne jest efektywne pe³nienie funkcji potrzebnych grupie (kla-

sie) do dobrej wspó³pracy. Funkcje te dziel¹ siê na dwie równie wa¿ne grupy: FUNKCJE ZWI¥ZANE

Z WYKONYWANIEM PRZEZ GRUPÊ ZADAÑ oraz FUNKCJE PODTRZYMUJ¥CE GRUPÊ

 CHARAKTERYSTYKA  POTENCJA£ POZYTYWNY  NEGATYWNY

 OLEWACZ

 – typ nieufny – rozgoryczenie,
nie uzyska³ nigdy tego, czego
potrzebuje;

 – nie jest w stanie wyraziæ,
czego pragnie;

 – odrzuca to, co dostaje jako
niew³a�ciwe lub
niewystarczaj¹ce

 – „barometr jako�ci�: je�li on siê
zaanga¿uje, to znaczy, ¿e
naprawdê jeste�my dobrzy!

 – zdrowy sceptycyzm

 – modelowanie postawy
niezaanga¿owania (je�li on tak
mo¿e, to czemu ja mam siê
wysilaæ?)

 KRYTYKANT

 – typ oceniaj¹cy – nie potrafi
dzia³aæ w klasie, boi siê, ¿e
je�li ujawni swój potencja³
zmia¿d¿y lub przyt³oczy
innych;

 – kontroluje siê, boi siê osobis-
tego sukcesu, gdy¿ kojarzy mu
siê z izolacj¹ od grupy

 – wzmacnia krytycyzm grupy;
 – jest wytrwa³y, ma poczucie

humoru i jest dobrym
dramaturgiem;

 – mo¿e poza grup¹ wykonywaæ
wa¿ne zadania

 – jest sarkastyczny i obwiniaj¹cy,
 – wyra¿a i budzi agresjê,

aktywnie wywo³uje problemy
i konflikty;

 – czasem podwa¿a cele
|i warto�ci, co bardzo os³abia
grupê
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 Tabela 9. Funkcje zwi ¹zane z wykonywaniem przez grupê zadañ

 Funkcja/Rola  Cel  Technika

 Inicjowanie

 Ustanawianie
standardów i celów

 Nadaæ kierunek i okre�liæ cel grupy.

 Przypominaæ kierunek pracy
i osi¹gniête postêpy.

 Proponowanie zadañ, celów,
definiowanie problemów,
sugerowanie procedur
i rozwi¹zañ, przypominanie
zadañ, ustanawianie
standardów, podkre�lanie
sukcesów.

 Poszukiwanie
i podawanie informacji

 U�wiadomiæ potrzebê informacji/

 Dostarczyæ klasie informacji
koniecznych do jej pracy.

 Pytanie o fakty, podawanie
informacji o faktach, przeciw-
dzia³anie tendencji do opierania
siê na opiniach w sytuacji, gdy
potrzebne s¹ fakty.

 Klaryfikowanie
Podsumowywanie

 Unikn¹æ zamieszania w pracy grupy.

 Wyja�niæ klasie aktualn¹ sytuacjê.

 Ukazaæ etapowe i ca³o�ciowe efekty
pracy.

 £¹czenie ró¿nych kwestii,
pokazywanie sprzeczno�ci,
przypominanie pomys³ów,
ukazywanie wniosków,
podsumowywanie efektów
i sukcesów.

 Krytyk-filozof  Pomóc klasie w dystansowaniu siê do
aktualnej sytuacji.

 Pokazaæ klasie, ¿e dana kwestia nie jest
unikalna.

 Odwo³aæ siê do wniosków p³yn¹cych
z podobnych do�wiadczeñ

 Formu³owanie uogólnionych
twierdzeñ na podstawie
twierdzeñ jednostkowych,
krytycznie badanie za³o¿eñ
i pomys³ów (nie ludzi).

 Tabela 10. Funkcje zwi ¹zanie z wykonywaniem przez grupê zadañ

 Funkcja/Rola  Cel  Technika

 Wspieranie  Zachêciæ innych do ujawniania opinii,
osi¹gn¹æ klimat wzajemnej akceptacji.

 Akceptacja i ciep³o w kontakcie
z innymi, docenianie wk³adu
innych.

 Wyra¿anie uczuæ  Skierowaæ uwagê na emocje prze¿ywane
w klasie oraz na poszczególne pomys³y
i sugestie.

 Wyra¿anie w³asnych uczuæ
i powtarzanie wypowiedzi
innych osób na temat ich uczuæ
i opinii.

 Redukowanie napi êcia  Uwolniæ napiêcie, pozwoliæ klasie na
wyra¿anie i odreagowanie uczuæ.

 ̄ artowanie, b³aznowanie,
odwracanie uwagi – propono-
wanie przerw w trudnych
sytuacjach.

 Budowanie
kompromisów

 Podtrzymaæ spójno�æ grupy.

 Unikn¹æ konfliktu.

 Wyeliminowaæ dwuznaczno�ci.

 Proponowanie lub
akceptowanie kompromisów,
poddawanie siê autorytetom
i przyjêtym regu³om,
przyznawanie siê do pomy³ek.

 Znajdowanie zwi¹zków
i wspólnych p³aszczyzn
pomiêdzy potencjalnie
sprzecznymi stanowiskami,
opiniami, ideami.

 Usprawnianie
komunikacji

 Podtrzymaæ otwart¹ dyskusjê, otwart¹
komunikacjê.

 Zachêcanie milcz¹cych
uczestników do wypowiadania
siê, przypominanie regu³
sprawnej komunikacji .

 Interpretowanie  Wyja�niæ, zaproponowaæ interpretacjê
tego, co kto� powiedzia³.

 Parafrazowanie wypowiedzi.

 S³uchanie,
pod ¹¿anie za

 Zapewniæ innym stymuluj¹c¹,
zainteresowan¹ publiczno�æ.

 Akceptowanie pomys³ów
innych, pod¹¿anie za procesem
grupowym.
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Æwiczenie: �Zak³adanie Firmy� (instrukcja)

�Wyobra�cie sobie, ¿e jeste�cie cz³onkami zespo³u zobowi¹zanymi do rocznej wspó³pracy. Wa-

szym zadaniem jest za³o¿enie samodzielnej firmy: co ta firma robi, jak jest prowadzona, mo¿ecie

ustaliæ sami. Na pocz¹tek otrzymujecie  500 000 z³. kapita³u - nie mo¿ecie ich jednak w ca³o�ci wydaæ

(po roku pracy firma nie mo¿e zostaæ bez grosza. Macie uzgodniæ, jaki bêdzie zakres dzia³alno�ci

firmy, kto co bêdzie w niej robi³ itp. Wszystkie decyzje musicie podejmowaæ jednomy�lnie, g³osowanie

jest niedopuszczalne.�

Pytania:

✗ Jak siê czu³em w czasie tego do�wiadczenia?

✗ Na ile byli�my zgodni, co powodowa³o trudno�ci w dochodzeniu do konsensu?

✗ Jaki by³ mój udzia³ w planowaniu, czy jestem z niego zadowolony?

✗ Jakie zachowania innych uczestników odebra³em jako przyjemne, a jakie mnie razi³y?

✗ Co do�wiadczenie mówi nam o naszych zdolno�ciach podejmowania decyzji?

Formularz �Proces grupowy�

Zanotuj zaobserwowane zachowania werbalne i niewerbalne uczestników dyskusji wg.

pytañ kategorii, któr¹ wybra³e�. Skoncentruj siê raczej na procesie komunikacji, na tre�æ

dyskusji zwracaj uwagê tylko wtedy, gdy jest dla tego procesu istotna. Zwracaj uwagê na

to, co mo¿e byæ tre�ci¹ konstruktywnej informacji zwrotnej.

Kategoria 1: STRUKTURA

Jak postêpuje grupa podczas realizacji wyznaczonego jej zadania: jakie zasady postêpowania

siê kszta³tuj¹? Jakie wiod¹ce zachowania zauwa¿asz? Jak podejmowane s¹ decyzje?

Kategoria 2: ATMOSFERA GRUPOWA

Jaki nastrój panuje w klasie? Jak sobie radz¹ jej cz³onkowie z w³asnymi i cudzymi emocjami? Czy

s¹ one uzewnêtrzniane? W jaki sposób?

Kategoria 3: WSPARCIE

W jaki sposób uczestnicy wp³ywaj¹ na rozwój grupy? Jakie sposoby wzajemnego wspierania siê

zaobserwowa³e�?

Kategoria 4: ZAK£ÓCENIA

Jakie zachowania przeszkadzaj¹ w funkcjonowaniu grupy?

Kategoria 5: WSPÓ£PRACA

Jak porz¹dkowana jest praca grupy? Jakie sposoby zachowania prowadz¹ do konsensu? Jakie

dadz¹ siê zaobserwowaæ sposoby dochodzenia do konsensu pozornego lub powierzchownego?
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Narzêdzia oceny wspó³pracy w klasie

Arkusz obserwacji zachowañ ujawniaj¹cych siê w trakcie pracy grupowej (dla nauczyciela lub ucznia

pe³ni¹cego rolê obserwatora udzielaj¹cego cz³onkom grupy informacji zwrotnej):

Przyk³ad arkusza obserwacji komunikacji w klasie

 Zachowania  Imiona cz ³onków grupy/okoliczno�ci, w których tak siê zachowywali

 Zapisywanie pomys³ów innych  

 Zachêcanie innych do pracy  

 Sprawdzanie zrozumienia  

 Dbanie o dobr¹ atmosferê pracy  

 Dbanie o jako�æ pracy  

 Przypominanie regu³  

 Trzymanie siê zadania  

 Krytykanctwo  

 Blokowanie pracy grupy  

 Atakowanie innych  

 Imiê

 Zachowania

 KASIA  ELA  £UKASZ  ANIA

 uwa¿nie s³ucha innych, nie przerywa cudzych
wypowiedzi, czeka a¿ inni skoñcz¹ ¿eby zabraæ g³os

    

 zwiê�le przedstawia swoje opinie, nie popada
w dygresje

    

 swoje opinie i uczucia wyra¿a wprost (nie stosuje aluzji)     

 jej/jego komunikaty niewerbalne s¹ zgodne
z werbalnymi

    

 zadaje pytania i parafrazuje wypowiedzi innych,
by upewniæ siê, czy dobrze je rozumie

    

Ankieta dla uczniów  �Jak wspó³pracujê z innymi w klasie?�

� Dzieli³em siê z innymi cz³onkami grupy moj¹ wiedz¹ i opiniami na omawiany temat.

� APyta³em innych o informacje i opinie.

� APodsumowywa³em pomys³y zg³aszane przez wszystkich cz³onków grupy.

� AProsi³em innych cz³onków grupy o pomoc, kiedy jej potrzebowa³em.

� APomaga³em innym cz³onkom grupy w uczeniu siê.

� AUpewnia³em siê, czy wszyscy rozumiej¹ zagadnienia, nad którymi pracowali�my w klasie.

� APomaga³em klasie skupiæ siê na pracy, któr¹ mieli�my wykonaæ.

� ADba³em o to, aby wszyscy cz³onkowie grupy zostali w³¹czeni do pracy.
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c. Rozwi¹zywanie konfliktów
Standardy osi¹gniêæ

Uczestnik:

� okre�li pod³o¿e konfliktu

� wska¿e adekwatny do rodzaju konfliktu sposób rozwi¹zania

� rozwi¹¿e konflikty w zespole klasowym mediuj¹c i oddzielaj¹c ludzi od problemu

� ukierunkuje energiê grupy w kierunku po¿¹danych zmian

Sesja 6. Konflikt i negocjacje

Miniwyk³ad

Do konfliktu dochodzi wówczas, gdy co najmniej dwie osoby pragn¹ posi¹�æ tê sam¹ rzecz, zaj¹æ tê

sam¹ przestrzeñ, odgrywaæ tê sam¹ rolê, lub kiedy cele, do których zmierzaj¹ w ich rozumieniu wza-

jemnie siê wykluczaj¹. Strony konfliktu nie zawsze s¹ �wiadome jego prawdziwych przyczyn, co czêsto

utrudnia rozwi¹zanie.

Zdarza siê, ¿e rozwijaj¹cy siê spontanicznie konflikt koñczy siê u¿yciem przemocy w celu wyelimino-

wania przeciwnika lub poddania go swojej kontroli. Zapewne dlatego mamy czêsto tendencjê do po-

strzegania konfliktu jako zjawiska wy³¹cznie negatywnego, jako destrukcyjnej walki prowadz¹cej do

zerwania wiêzi i kontaktów pomiêdzy lud�mi. Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e i w konfliktach mo¿na

znale�æ co� pozytywnego: mog¹ one � pod warunkiem, ¿e nie ignoruje siê ich, ale wnikliwie analizuje,

staraj¹c siê je kontrolowaæ � stanowiæ �ród³o energii do korzystnych przemian w ¿yciu jednostek i grup.

Patrz¹c z tej perspektywy, to nie same konflikty stanowi¹ �ród³o wa�ni i dramatów, lecz niew³a�ciwe

sposoby ich rozstrzygania.

Nauczenie klasy ujawniania i rozwi¹zywania konfliktów to jeden z kluczowych aspektów jej inte-

gracji i rozwoju jako grupy!

Je�li nauczyciel jest nastawiony na unikanie konfliktów, to musi tym samym przedstawiaæ uczniom grupy

fa³szywy obraz �wiata, w którym ludzie nie maj¹ prawa ró¿niæ siê od siebie. Usi³owania te skazane s¹ na rych³e

niepowodzenie, bo klasa bywa czêsto terenem bardzo wyrazistej sprzeczno�ci potrzeb. Tak postêpuj¹c:

� wychodzimy na niezbyt m¹drych, skoro nie widzimy tego, co bez trudu dostrzegaj¹ uczniowie;

� wychodzimy na nieuczciwych, skoro udajemy, ¿e nie widzimy czego�, co jest dla wszystkich

doskonale widoczne;

� wychodzimy na bezradnych, skoro nie próbujemy rozwi¹zaæ sytuacji domagaj¹cej siê rozwi¹zania.

Konflikt jest twórcz¹ sytuacj¹, któr¹ nale¿y kierowaæ, a nie jej unikaæ!

Ujawnienie konfliktu jest sukcesem!
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Kiedy w klasie dochodzi do konfliktu � sprawy wa¿ne staj¹ siê naprawdê wa¿ne, wychowankowie

anga¿uj¹ siê emocjonalnie i z pewno�ci¹ na d³ugo zapamiêtaj¹ to, co siê wydarzy³o. Oto korzy�ci, jakie

m.in. mog¹ wynikn¹æ z konfliktu:

� ujawniaj¹c sprzeczne d¹¿enia okazujemy sobie nawzajem zaufanie;

� dajemy sobie i drugiej stronie prawo do w³asnych potrzeb i d¹¿eñ � uczymy siê uczciwo�ci i

otwarto�ci w relacjach miêdzyludzkich � umo¿liwiamy ujawnienie siê emocji, które t³umione �

bardzo by nam przeszkadza³y.

Konflikt mo¿e siê sk³adaæ z rozmaitych elementów:

� konflikt �strukturalny� wynikaj¹cy z odmienno�ci sytuacji np. nauczyciela jako �w³adzy� i uczniów

jako �poddanych�;

� konflikt w sferze warto�ci

� konfliktowe relacje interpersonalne

� odmienne widzenie i rozumienie sytuacji

� sprzeczne d¹¿enia, potrzeby i interesy

Konfliktem mo¿na efektywnie kierowaæ tylko wówczas, gdy potrafimy siê zdobyæ na poszanowa-

nie warto�ci uznawanych przez innych, a zw³aszcza przez uczniów.

Opis sytuacji do æwiczenia �Style kierowania konfliktem�

Jeste�cie nauczycielami Liceum Ogólnokszta³c¹cego w niewielkim mie�cie, cz³onkami przoduj¹ce-

go w Waszej szkole zespo³u samokszta³ceniowego. Zaproponowano Wam wysuniêcie ze swego grona

jednego reprezentanta do Rady Szko³y, która jest w Waszym liceum aktywn¹ i bardzo szanowan¹ insty-

tucj¹: zasiadanie w niej oznacza spory zaszczyt i niema³e mo¿liwo�ci wp³ywu ma sprawy szko³y. Nieste-

ty, konieczno�æ dokonania takiego wyboru doprowadzi³a do konfliktu w dotychczas harmonijnie wspó³-

pracuj¹cym zespole. Dwie osoby aspiruj¹ do stanowiska: Pani Leokadia, do�wiadczona polonistka, i

Pan Szymon, m³ody dynamiczny historyk. ¯adne z nich nie chce ust¹piæ. Reszta zespo³u podzieli³a siê

równo na zwolenników obojga kandydatów (je�li zespó³ liczy nieparzyst¹ liczbê cz³onków, to osoba �nie

do pary� zachowuje zdecydowan¹ neutralno�æ). Rozpoczynacie w³a�nie decyduj¹ce spotkanie, które

ma wy³oniæ kandydata�

Style kierowania konfliktem

Istnieje wiele rozmaitych stylów rozwi¹zywania konfliktów � niektóre spo�ród nich pozwalaj¹ wyko-

rzystaæ konstruktywnie mo¿liwo�ci, jakie daje sytuacja, a inne s¹ destrukcyjne. W zale¿no�ci od przyjê-

tej strategii konflikt mo¿e prowadziæ do rozmaitych rezultatów:

� korzystnych dla jednej strony, niekorzystnych dla drugiej,

� niekorzystnych dla obu stron,

� korzystnych dla obu stron
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Wyodrêbnia siê nastêpuj¹ce podstawowe strategie:

1) Walka � jedna ze stron, d¹¿¹c bezwzglêdnie do zaspokojenia swoich potrzeb, wygrywa kosztem

strat drugiej strony. U �róde³ tej strategii tkwi przekonanie, ¿e rozwi¹zaniem konfliktu mo¿e byæ jedynie

absolutne zwyciêstwo, nale¿y zatem d¹¿yæ do wygranej za wszelk¹ cenê i nie zwracaæ uwagi na potrze-

by drugiej strony. Pozornie strategia ta przynosi korzy�ci jednej stronie przy niepowodzeniu drugiej,

jednak¿e nie rozwi¹zuje konstruktywnie sytuacji, gdy¿ niezaspokojone potrzeby pokonanego nie zosta-

n¹ przecie¿ zlikwidowane, a zatem stan¹ siê kolejnym problemem w przysz³o�ci.

2) Uleg³o�æ � jedna strona rezygnuje z zaspokojenia potrzeb lub osi¹gniêcia celu, aby utrzymaæ

dobre stosunki z drug¹ stron¹ i umo¿liwiæ spe³nienie jej pragnieñ. Ulegaj¹cy uwa¿a, jak w przypadku

poprzedniej strategii, ¿e konflikt mo¿e byæ rozwi¹zany tylko wtedy, je�li która� ze stron we�mie wszyst-

ko. Korzy�ci wynikaj¹ce z tej strategii s¹ podobne do poprzedniej.

3) Kompromis � ka¿da ze stron trochê traci, trochê zyskuje. ¯adna strona nie wygrywa ca³kowicie,

obie zgadzaj¹ siê, ¿e korzystniej bêdzie z pewnej czê�ci celów ust¹piæ za cenê realizacji pozosta³ych.

Dobrze zrealizowany kompromis daje korzystne efekty dla obu stron � realizuj¹ one czê�æ swoich ce-

lów, nie ponosz¹ strat, do jakich mog³oby doj�æ w przypadku walki, ucz¹ siê wspó³pracy. Aby tak siê

sta³o, kompromis musi zostaæ wypracowany na fundamencie konsensu (zgody wszystkich) � nie mo¿e

zostaæ której� ze stron narzucony.

4) Unikanie � jedna ze stron rezygnuje z realizacji swoich potrzeb, uniemo¿liwiaj¹c jednocze�nie

realizacjê potrzeb strony drugiej. Postawa ta wynika czasem z chêci ukarania lub skrzywdzenia prze-

ciwnika. W wyniku stosowania tej strategii obie strony ponosz¹ straty.

5) Kooperacja � polega na tym, ¿e strony poszukuj¹ takich celów (a nastêpnie rozwi¹zañ), które

mog³yby zrealizowaæ wspólnie. Wysi³ek stron prowadzi do rozwi¹zania przynosz¹cego obu stronom

korzy�ci. W tym przypadku wa¿ne jest, by obie strony mia³y poczucie, i¿ z konfliktu wysz³y  �zwyciêskie�

i s¹ zadowolone z uzyskanego rezultatu

Miniwyk³ad: Czym s¹ negocjacje?

Negocjacje to proces, w którym uczestnicz¹ strony o przeciwstawnych (skonfliktowanych) stanowi-

skach w celu zaspokojenia swoich potrzeb.

Proces ten polega na porozumiewaniu siê, przedstawianiu i argumentowaniu swoich stanowisk,

przekonywaniu, dowiadywaniu siê, jakie jest stanowisko strony przeciwnej, oraz na dochodzeniu do

porozumienia i osi¹ganiu gwarancji, ¿e wypracowane porozumienie bêdzie realizowane.

Aby dosz³o do negocjacji, musi wyst¹piæ wspó³zale¿no�æ stron � negocjujemy z tymi, od zachowañ

których zale¿y realizacja naszych potrzeb (celów).

Negocjujemy wówczas, gdy nam siê to op³aca. Je�li istniej¹ inne, lepsze sposoby zaspokojenia

naszych potrzeb, nie bêdziemy korzystaæ z negocjacji. Ale lepsze nie zawsze znaczy prostsze � bilans
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op³acalno�ci musi dotyczyæ skuteczno�ci zaspokojenia potrzeb, a nie stopnia trudno�ci procesu, na jaki

siê decydujemy. W sytuacji klasy mo¿e siê czêsto wydawaæ, ¿e bardziej siê op³aca uciekaæ do innych,

³atwiejszych sposobów.

Jednak¿e inne strategie � wymuszanie, robienie swojego, unikanie, ewentualnie ustêpowanie (ule-

ganie) okazuj¹ siê nader czêsto rozwi¹zaniem niedobrym, nieop³acalnym.

Co nale¿y wiedzieæ przed przyst¹pieniem do negocjacji?

Warto przypomnieæ, ¿e to nie sam konflikt jest �ród³em nieporozumieñ i walki miêdzy lud�mi, lecz

sposób jego rozwi¹zywania. Sytuacje wydaj¹ siê bez wyj�cia, gdy brakuje woli osi¹gniêcia porozumie-

nia b¹d� umiejêtno�ci dogadania siê. Czêsto te¿ emocje nie pozwalaj¹ nam jasno zobaczyæ problemu

i uniemo¿liwiaj¹ znalezienie dobrego rozwi¹zania.

Umiejêtno�ci niezbêdne podczas negocjacji

� komunikacja

� koncentracja na problemach, a nie na ludziach

� dawanie sobie rady ze stresem

� umiejêtno�æ doceniania siebie, drugiej strony i tego, co razem udaje siê wam osi¹gn¹æ

Procedura negocjacji

1. Przedstaw jasno swoje stanowisko i uwa¿nie wys³uchaj stanowiska drugiej strony.

Stanowisko to konkretny sposób rozwi¹zania problemu � taki, który uwa¿amy za najbardziej odpo-

wiadaj¹cy naszym interesom. Wyra¿aj¹c je, mówimy �chcemy, ¿eby by³o w³a�nie tak i tak�. Ju¿ na tym

etapie czêsto dochodzi do wydarzeñ, które mog¹ znacznie utrudniæ dochodzenie do porozumienia.

Strony mog¹ zmierzaæ na ró¿ne sposoby do osi¹gniêcia przewagi jeszcze zanim przedstawi¹ swoje

stanowiska, np. lepiej siê zaprezentowaæ, wykazaæ, ¿e pomys³ drugiej strony jest do niczego, odwo³aæ

siê do innych elementów sytuacji (np. do swojej przewagi wynikaj¹cej z w³adzy nauczycielskiej). Part-

nerzy koncentruj¹ siê w ten sposób na sobie, a nie na problemie, przed jakim stoj¹ i nadaj¹ spotkaniu

charakter walki, ograniczaj¹c mo¿liwo�æ stworzenia klimatu wspó³pracy.

2. Przedstaw argumenty na rzecz swojego stanowiska i wys³uchaj argumentów drugiej strony � obie

strony doceni¹ w ten sposób wa¿ne powody, dla których zajmuj¹ takie w³a�nie stanowiska.

Na tym etapie strony wk³adaj¹ na ogó³ wiele wysi³ku, aby wykazaæ, ¿e ich stanowisko jest �lepsze�.

W perspektywie przysz³ej wspó³pracy nad rozwi¹zaniem problemu tego typu argumenty mog¹ siê oka-

zaæ bez znaczenia, bo przecie¿ obie strony d¹¿¹ tym sposobem do przekonania przeciwnika, czyli

nadal walcz¹, a nie wspó³pracuj¹. Jest jednak istotne, aby negocjuj¹cy docenili nawzajem swoje pomy-

s³y. Je�li nie zarezerwujemy czasu na pochwalenie swoich stanowisk i pomys³ów, potrzeba udowodnie-

nia, jak bardzo mamy racjê, bêdzie pó�niej powraca³a i przeszkadza³a w negocjacjach. Z drugiej strony

warto uwa¿aæ, aby zachwalanie swojego stanowiska nie przekszta³ci³o siê w dowodzenie, jak bardzo

kiepski jest pomys³ strony przeciwnej.
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3. Odkryjcie potrzeby i interesy �pod� stanowiskami

Potrzeby (interesy) to nasze wewnêtrzne d¹¿enia, cele, którym maj¹ s³u¿yæ zajmowane przez nas

stanowiska. Mo¿emy je odkryæ, uczciwie odpowiadaj¹c na pytanie: �Dlaczego chcemy w³a�nie takiego

rozwi¹zania? Dlaczego nam na nim zale¿y?� albo: �Dlaczego nie chcemy siê zgodziæ na takie rozwi¹za-

nie? Jakim naszym potrzebom mo¿e ono zagroziæ?� Jest to dla przebiegu negocjacji moment kluczowy.

4. Okre�lcie problem do wspólnego rozwi¹zania � jakie s¹ wspólne cele i potrzeby

5. Wypracujcie razem sposób rozwi¹zania � wspólne sposoby realizacji tych potrzeb

6. Sprawd�cie, czy osi¹gniête porozumienie da siê zrealizowaæ i czy zadowala ono obie strony.

Æwiczenie:  Symulacja negocjacji (opis sytuacji)

Jeste�cie nauczycielami i uczniami szko³y �redniej. Grupa uczniów uczestniczy³a podczas waka-

cji w obozie szkoleniowym nt. praw ucznia w szkole. Po rozpoczêciu roku szkolnego weszli oni do

samorz¹du uczniowskiego i bardzo chc¹ zrealizowaæ swoje nowe pomys³y. Poprosili reprezen-

tantów Dyrekcji i Rady Pedagogicznej o rozmowê, wiadomo ju¿, ¿e ich najwa¿niejsze postulaty

bêd¹ dotyczy³y trzech punktów:

� powstania w szkole gazetki uczniowskiej ca³kowicie wolnej od nauczycielskiej cenzury;

� udzia³u reprezentantów samorz¹du nauczycielskiego w posiedzeniach Rady Pedago-

gicznej;

� zniesienia nakazu zmiany obuwia wewn¹trz szko³y.

Pytania

1. Oznaki skuteczno�ci negocjacji:

✗ Czy strony nawi¹za³y dobry kontakt i darz¹ siê zaufaniem?

✗ Czy strony u¿ywaj¹ tego samego jêzyka i otwarcie przedstawiaj¹ swoje cele i d¹¿enia?

✗ Czy strony przestrzegaj¹ ustalonej procedury negocjacyjnej?

✗ Czy strony ustali³y sposób oceny wiarygodno�ci rozwi¹zañ?

2. Czy dosz³o do wypracowania dobrego rozwi¹zania?

✗ Czy rozwi¹zanie jest konkretne? Czy okre�la: kiedy, gdzie, jak, kto i co ma zrobiæ?

✗ Czy jest �sprawiedliwe�, czyli czy obie strony s¹ w podobnym stopniu odpowiedzialne za

wprowadzenie rozwi¹zania w ¿ycie?

✗ Czy jest realistyczne, czy obie strony na pewno mog¹ wykonaæ to, do czego siê zobowi¹za³y?

✗ Czy ta propozycja rzeczywi�cie rozwi¹zuje problem?, czy na zawsze? Je�li nie, to na jak

d³ugo?
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Sesja 7. Mediacja

Miniwyk³ad

(Opracowano czê�ciowo na podstawie materia³ów Hannah More Center School � Reisterstwon ko³o

Baltimore, Maryland, USA)

Mediacja jest ustrukturalizowan¹ metod¹ rozwi¹zywania sporów. Mediatorzy wystêpuj¹ jako bez-

stronni pomocnicy, którzy wspieraj¹ strony w dochodzeniu do w³asnych rozwi¹zañ, zadaj¹c im pytania

dotycz¹ce ich potrzeb, celów i interesów. W mediacji odnajduje siê wspólne potrzeby i interesy i podkre-

�la je. W rezultacie wszyscy uczestnicy mediacji anga¿uj¹ siê i ucz¹ twórczego rozwi¹zywania konflik-

tów w sposób demokratyczny.

Mediacja uczy sztuki kompromisu, efektywnego s³uchania, racjonalnego my�lenia, rozs¹dnego za-

dawania pytañ i umiejêtnego koncentrowania siê na obszarach wspólnych potrzeb i korzy�ci. Mediacja

pozwala �zachowaæ twarz� osobom, które znalaz³y siê w sytuacji wzajemnego konfliktu.

Podstawowym celem mediacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której obie strony wygrywaj¹. Jest

to mo¿liwe dziêki temu, ¿e uczestnikom pozwala siê na samodzielne zaanga¿owanie i sterowanie kon-

fliktem i zachêca siê ich do tego.

Procedura mediacji mo¿e byæ stosowana w sytuacji konfliktów ró¿nego rodzaju (na przyk³ad plotki,

wypowiedzi postrzegane jako napastliwe lub denerwuj¹ce, sprzeczki pomiêdzy dwojgiem ludzi lub po-

miêdzy wiêksz¹ liczb¹ ludzi, �z³o�liwe spojrzenia� odbierane jako rodzaj agresji, gro¿enie, znêcenie siê

nad s³abszymi i obrzucanie wyzwiskami, szanta¿, bójka lub jej gro�ba, pogwa³cenie prywatno�ci, spory

rodzinne, pracownicze, konflikty interesów, kompetencji itp).

Mediacja utrudniona jest w sytuacji:

a/) konfliktów pomiêdzy osobami o ró¿nym statusie formalnym (na przyk³ad uczniami a pracowni-

kami szko³y, podw³adnymi i prze³o¿onymi);

b) konfliktów, w których dosz³o do powa¿nych czynów agresywnych wobec siebie, powoduj¹cych

zranienie b¹d� uszkodzenie cia³a;

c) konfliktów pomiêdzy osobami, których problemy, osobowo�ci, wiek, wymiary cia³a, inteligencja,

i (lub) umiejêtno�æ wypowiadania siê s¹ w du¿ej dysproporcji.

Prowadz¹c sesjê mediacyjn¹, nale¿y unikaæ pu³apek charakterystycznych dla ka¿dej sytuacji

komunikacyjnej: unikaæ zdañ i pytañ zamkniêtych, nie przerywaæ, nie oferowaæ rozwi¹zañ, nie

oceniaæ, nie wy�miewaæ siê, nie krytykowaæ, nie mówiæ o swoim w³asnym do�wiadczeniu.
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Wskazówki dla nauczyciela prowadz¹cego mediacjê

✔✔✔✔✔ Mediator musi zachowaæ neutralno�æ, traktowaæ strony konfliktu z poszanowaniem ich godno-

�ci i granic (nie zachowuje siê w sposób oceniaj¹cy i ura¿aj¹cy).

✔✔✔✔✔ Mediator nie powinien mieæ wiêkszej motywacji od stron konfliktu. Mediacja, co powinno byæ

wyra�nie przypomniane na pocz¹tku sesji, odbywa siê na wniosek i za zgod¹ obu skonfliktowa-

nych stron, mediator-nauczyciel nie mo¿e do niej zmuszaæ.

✔✔✔✔✔ Mediator powinien rozpoznaæ ewentualne obawy uczniów przed spotkaniem i osob¹ mediatora

oraz znale�æ sposób ich rozwiania.

✔✔✔✔✔ Otwieraj¹c sesjê mediacyjn¹ dla dziecim warto wyra�nie powiedzieæ, ¿e nie wolno naruszaæ

godno�ci i obrzucaæ siê wyzwiskami, oraz okre�liæ w sposób dla nich zrozumia³y, co to znaczy

wspó³pracowaæ i co to znaczy �neutralny�.

✔✔✔✔✔ Zbieranie informacji nale¿y zacz¹æ od osoby bardziej poruszonej konfliktem (pokrzywdzonej).

✔✔✔✔✔ Mediator nie zajmuje siê ustalaniem prawdy obiektywnej ani faktów.

✔✔✔✔✔ Mediator po�redniczy w przekazaniu informacji o uczuciach i punkcie widzenia drugiej strony,

gdy kto� nieuwa¿nie s³ucha³ lub mniej wiernie powtarza³ wypowiedzi drugiej strony lub te¿ wy-

ra�nie nie móg³ zrozumieæ jakiej� jej wypowiedzi

✔✔✔✔✔ Na etapach tworzenia mo¿liwych rozwi¹zañ i ich oceny (4 i 5 krok):

a) mediator nie mo¿e podawaæ swoich pomys³ów (choæ wskazane jest, aby pomys³y zg³asza³y

obie strony, jest do przyjêcia sytuacja, w której pomys³y zg³asza tylko jedna strona)

b mediator zapisuje zg³oszone rozwi¹zania w wersji podanej przez uczestników lub z nimi

uzgodnionej;

c) mediator nie wywiera presji na wybór rozwi¹zania � decyduj¹ strony.

✔✔✔✔✔ Proponuj¹c podpisanie umowy, warto siê pos³u¿yæ sformu³owaniem: �Czy mo¿ecie siê podpi-

saæ pod wspólnie przez was ustalonymi rozwi¹zaniami?�

✔✔✔✔✔ Uczestnicy sesji mediacyjnej powinni wspólnie zgodziæ siê na to, jakich informacji na temat

przebiegu i ustaleñ mediacji mo¿na udzielaæ innym osobom.

✔✔✔✔✔ W czasie trwania sesji niedopuszczalne jest wchodzenie przez mediatora w rolê terapeuty lub

wychowawcy i pog³êbianie obszarów konfliktów.

✔✔✔✔✔ Skutecznie � znaczy tutaj prosto i konkretnie, na podstawie procedury mediacji i informacji

uzyskanych od stron konfliktu!
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PROCEDURY MEDIACJI

Krok I: OTWARCIE SESJI

1. Zrób wprowadzenie

� Przywitaj uczestników na sesji mediacyjnej.

2. Przedstaw podstawowe regu³y:

� Mediator jest neutralny.

� Mediacja jest poufna.

� Nie wolno sobie przerywaæ.

� Uczestnicy musz¹ wspó³pracowaæ.

3. Uzyskaj zgodê uczestników na to, ¿e bêd¹ przestrzegaæ podstawowych regu³.

Krok II: ZEBRANIE INFORMACJI

1. Zapytaj pierwszego z uczestników o to, co siê wydarzy³o. Dopytaj o uczucia zwi¹zane z wyda-

rzeniem.

2. S³uchaj, podsumowuj, ujawniaj, powtórz fakty, zwróæ uwagê na uczucia, dopytaj o dodatkowe

informacje.

3. Powtórz p. 1 i 2 w stosunku do drugiego z uczestników.

4. Popro� ka¿dego z uczestników o przedstawienie punktu widzenia i uczuæ drugiej osoby.

Krok III: KONCENTRACJA NA WSPÓLNYCH POTRZEBACH I INTERESACH

1. Okre�l cele i potrzeby ka¿dego z uczestników, zadaj¹c jedno z nastêpuj¹cych pytañ:

� Czego chcesz w tej sytuacji?

� Gdyby� by³ nim, to jak by� siê czu³? Co by� zrobi³ w jego sytuacji?

� Czy ..... (na przyk³ad �walka�) jest tym, czego chcesz?

� Co bêdzie siê dzia³o, je�li nie osi¹gniecie porozumienia?

2. Okre�l wspólne cele i potrzeby, mówi¹c na przyk³ad:

Obaj zgadzacie siê, ¿e ....

Wygl¹da na to, ¿e ka¿dy z was chce�

KROK IV: TWORZENIE MO¯LIWYCH ROZWI¥ZAÑ

1. Wyja�nij uczestnikom, ¿e u¿yjecie procedury burzy mózgów w celu znalezienia rozwi¹zañ sa-

tysfakcjonuj¹cych obie strony.

2. Sformu³uj regu³y burzy mózgów:

� Powiedzcie o ka¿dym pomy�le, jaki przychodzi Wam do g³owy.

� Nie oceniajcie pomys³ów i nie dyskutujcie o nich.

� Zaproponujcie przynajmniej kilka pomys³ów.

3. Wspomó¿ proces burzy mózgów, zadaj¹c w jej trakcie nastêpuj¹ce pytania:

� Co mo¿na zrobiæ, aby rozwi¹zaæ ten problem?

� Jakie s¹ inne mo¿liwo�ci, które jeszcze przychodz¹ Ci do g³owy?

� Jak inaczej móg³by� siê zachowaæ w przysz³o�ci?

4. Zapisz pomys³y z burzy mózgów na przygotowanej kartce papieru.
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KROK V: OCENA POMYS£ÓW I WYBÓR ROZWI¥ZANIA

1. Popro� uczestników o powiedzenie, które pomys³y lub ich czê�ci wydaj¹ siê mieæ najwiêksze

szanse powodzenia.

2. Zakre�l te pomys³y na kartce papieru z burzy mózgu.

3. Oceñcie zakre�lone rozwi¹zania i wymy�lcie sposoby na ulepszenie ich, zadaj¹c jedno lub

wiêcej z poni¿szych pytañ:

✗ Czy to rozwi¹zanie jest sprawiedliwe?

✗ Czy spe³nia ono potrzeby wszystkich zainteresowanych?

✗ Czy jest mo¿liwe do zrealizowania?

✗ Co ci siê najbardziej podoba w tym rozwi¹zaniu?

✗ Czy to rozwi¹zanie jest satysfakcjonuj¹ce dla obu stron?

✗ Czy jest dostatecznie jasne i szczegó³owe?

4. Podsumuj szczegó³y umowy.

KROK VI: ZAPISANIE UMOWY I ZAMKNIÊCIE SESJI

1. Zapisz umowê, do której doszli uczestnicy sesji mediacyjnej na formularzu umowy koñcowej

mediacji.

2. Popro� ka¿dego z uczestników o podpisanie umowy, potem podpisz j¹ sam.

3. Podaj rêkê ka¿demu z uczestników i pogratuluj mu pracy nad osi¹gniêciem rozwi¹zania.

4. Popro� uczestników by podali sobie rêkê.

Zamknij sesjê s³owami �Dziêkujê za udzia³ w mediacji�

UMOWA MEDIACYJNA

Mediator ........................ Data .....................

Krótki opis konfliktu ...............................................

Osoby, które podpisa³y siê poni¿ej, spotka³y siê z mediatorem i osi¹gnê³y nastêpuj¹ce porozu-

mienie:

Uczestnik ..............................................................

Zgadza siê ............................................................

Uczestnik ..............................................................

Zgadza siê ............................................................

Przyjmujemy  tê umow¹ i podpisujemy siê pod ni¹, poniewa¿ uwa¿amy, ¿e rozwi¹zuje ona kon-

flikt miêdzy nami.

........................... ........................

Podpis uczestnika 1 Podpis uczestnika 2
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Sesja 8. Relacje wychowawcy z wychowankami

Standardy osi¹gniêæ

Uczestnik:

� bêdzie aktywnie s³ucha³ swoich wychowanków

� zdiagnozuje potrzeby wychowanków

� udzieli wychowankom informacji zwrotnych

� bêdzie mistrzem (dostarczy wzorów), przewodnikiem (bêdzie modelowaæ zachowania) i partne-

rem dla swoich wychowanków (bêdzie traktowa³ wychowanków podmiotowo)

� zaplanuje swój rozwój osobisty i bêdzie siê doskonali³ zawodowo

� udzieli wychowankom wsparcia

Powróæmy do karty diagnozy klasy. Relacje miêdzy klas¹ a jej doros³ym liderem mog¹ mieæ wielkie

znaczenie dla poszczególnych uczniów i ca³ej grupy.

Relacje miêdzy klas¹ a wychowawc¹

� Jakie s¹ relacje miêdzy klas¹ a wychowawc¹?

� Jak¹ rolê (jakie role) odgrywa wychowawca wobec klasy, (np. organizator, opiekun, obroñca,

konsekwentny egzekutor, autorytet moralny, guru, dobry kumpel itp.)?

� Czego oczekuje klasa od wychowawcy?

� Czy wychowawca jest gotów odpowiadaæ na oczekiwania klasy, w jakim zakresie?

� Czego oczekuje wychowawca od klasy?

� Czy klasa jest gotowa odpowiadaæ na oczekiwania wychowawcy, w jakim zakresie?

Wiele umiejêtno�ci i postaw zwi¹zanych z tym, czego klasa potrzebuje od swojego wycho-

wawcy, omawiano w poprzednich sesjach. Poza wszystkimi umiejêtno�ciami zwi¹zanymi z kiero-

waniem grup¹ klasow¹, stymulowaniem jej rozwoju i oddzia³ywaniem wychowawczym na po-

szczególnych uczniów, wychowawca ma szanse staæ siê dla swoich uczniów konstruktywnym

wzorem doros³ego, dojrza³ego cz³owieka. Warto siê zastanowiæ, na ile takim wzorem potrafiê

byæ. Systematyzacja obszarów, w jakich cz³owiek mo¿e i powinien dochodziæ do dojrza³o�ci nie

bêdzie nigdy wolna od subiektywno�ci wyborów. Ka¿da epoka, a w ramach tej epoki ka¿de �ro-

dowisko kulturowe tworzy w³asne �programy wychowawcze�. W naszych czasach po czê�ci pró-

buje siê takie programy realizowaæ w szko³ach i innych instytucjach nastawionych na socjaliza-

cjê. Przy wszystkich warto operowaæ jakim� podstawowym zestawem obszarów rozwoju jednost-

ki � wyznaczników jej doros³o�ci.
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Postawy i dyspozycje zwi¹zane z rozwojem osobistym i dojrza³o�ci¹, czyli do
czego warto zmierzaæ15)

1. Akceptacja siebie i otoczenia

a) Akceptacja siebie � zgoda na siebie z wszystkimi swoimi cechami szczególnymi i ograni-

czeniami. Nie musi to oznaczaæ samozadowolenia i braku pracy nad sob¹. Mogê u�wiada-

miaæ sobie swoje niemo¿no�ci, braki, b³êdy i w zwi¹zku z tym prze¿ywaæ trudne uczucia, a

mimo to w podstawowy sposób nadal siebie akceptowaæ.

b) Osobiste poczucie warto�ci � oparte na adekwatnej, realistycznej samoocenie i wierze we

w³asne si³y.

c) Akceptacja innych. Nie oznacza to zgody na wszystko, co inni my�l¹ i robi¹, ale raczej

wyra¿a siê w przyjmowaniu ludzi takimi, jakimi s¹, ze zrozumieniem dla ich rozmaitych nie-

doskona³o�ci, bez pretensji o to, ¿e nie s¹ tacy, jak bym chcia³. Brak akceptacji innych powo-

duje bezproduktywne bunty, wrogo�æ, zamykanie siê w sobie, przesadne obawy. . Rozwój w

tej dziedzinie prowadzi do osi¹gniêcia demokratycznej struktury charakteru � nieuprzedza-

nie siê do nikogo i uczenia siê od ka¿dego.

d) Rezygnacja z postawy obronnej: wobec siebie (nie obawiaæ siê nadmiernie tego, co w

sobie odkryjê, czy jaki siê oka¿ê w konkretnych sytuacjach) i wobec innych ludzi (nie po-

strzegaæ ich jako zagra¿aj¹cych, nie baæ siê ich ani nie podejrzewaæ, opieraæ swoje relacje z

nimi na zaufaniu).

e) Przyznawanie siê do b³êdów, s³abo�ci, ograniczeñ zarówno przed sob¹, jak i przed innymi;

proszenia o pomoc i wsparcie.

f) Otwarto�æ na kontakt emocjonalny, poczucie wspólnoty z innymi lud�mi, spo³eczna empatia i

wra¿liwo�æ, wra¿liwo�æ na problemy innych, zrozumienie ich zachowañ i motywów dzia³ania.

g) Zaufanie do �wiata, wiara w to, ¿e rzeczywisto�æ jest na tyle uporz¹dkowana i przewidywal-

na, ¿e mogê sobie z ni¹ na ogó³ poradziæ.

Dziêki takim nastawieniom mogê rozwijaæ w sobie zdolno�æ spostrzegania zjawisk w ich zró¿nico-

waniu, przyjmowania punktu widzenia innych osób, modyfikowania zachowañ i odgrywania ró¿nych ról

zgodnie z w³asnym wyborem.

2. Autonomia (wewn¹trzsterowno�æ) � niezale¿no�æ postaw, ocen, pogl¹dów, decyzji

a) Budowanie w³asnego, wewnêtrznego systemu odniesienia, za pomoc¹ którego jestem

w stanie samodzielnie kierowaæ w³asnym ¿yciem.

b) Niezale¿no�æ od kultury lub �rodowiska, od opinii otoczenia.

c) Sta³o�æ, konsekwencja zachowañ w sytuacjach zmian, chaosu, presji otoczenia, sprzecz-

nych oczekiwañ innych ludzi. Dziêki temu mogê postêpowaæ w zgodzie z sob¹, bez wzglêdu

1 5) Opracowano m. in. na podstawie: Maslow A., Motywacja i osobowo�æ, Warszawa 1990; Michael M. Piechowski, �Zdrowie
psychiczne jako funkcja rozwoju psychicznego�, (w:) Zdrowie psychiczne, PWN,  Warszawa 1985, s. 91-128.; Ku�ma J.,
�Paradygmat wielowymiarowego rozwoju nauczycieli � refleksja z pogranicza teorii i praktyki�  (w:) M. Ochmañski (red.:)
Alternatywne modele kszta³cenia nauczycieli, UMCS, Lublin 1995, s. 31-40.
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na to, czego oczekuj¹ ode mnie inni (co nie musi oznaczaæ, ¿e bêdê te oczekiwania ignoro-

wa³; przeciwnie, mogê siê nimi w powa¿nym stopniu kierowaæ, ale z w³asnego wyboru, a nie

pod ich naciskiem. Natomiast braki w tej dziedzinie bêd¹ wymuszaæ na mnie konformizm,

dopasowywanie siê do ka¿dego, nawet niekorzystnego uk³adu, zaprzeczanie osobistym

potrzebom, postawom, pogl¹dom, w koñcu t³umienie ich, nadmierny krytycyzm, poczucie

nieadekwatno�ci.

3. Trafna percepcja rzeczywisto�ci.

a) Wolno�æ od z³udzeñ � uwolnienie odbioru siebie i swojego otoczenia, ludzi i zdarzeñ od

zniekszta³caj¹cego wp³ywu moich potrzeb, ¿yczeñ, pragnieñ, lêków, fantazji, stereotypów.

b) W³a�ciwe lokowanie siebie w czasie � �tu i teraz� � z umiarkowanym, kontrolowanym wybiega-

niem w przysz³o�æ w celu racjonalnego jej zaplanowania. Je�li zale¿y mi na trafnym odbiorze �tu i

teraz�, powinienem sprawdzaæ, czy nie pozostajê wyobra�ni¹ w przesz³o�ci (rozpamiêtujê, prze¿y-

wam, rzutujê j¹ na tera�niejszo�æ), a tak¿e czy nie uciekam w przysz³o�æ, czy nie fantazjujê.

c) Dojrza³e rozumienie ¿ycia, zgoda na to, ¿e konflikty i problemy s¹ jego nieusuwalnym sk³ad-

nikiem, gotowo�æ do mierzenia siê z nimi. Osoby pozbawione tej gotowo�ci oczekuj¹ od oto-

czenia, ¿e bêdzie umo¿liwiaæ bezkonfliktowe zaspokajanie ich potrzeb i aby podtrzymaæ ten

obraz �wiata, ca³¹ energiê po�wiêcaj¹ na t³umienie i unikanie problemów i konfliktów. Gdy te w

koñcu wyjd¹ na jaw (co jest nieuniknione) � brak ju¿ im si³ na ich rozwi¹zywanie.

d) Rozró¿nianie �rodków i celów, dobra i z³a.

4. Zintegrowane poczucie osobistej to¿samo�ci, odrêbnej od innych, spójnej i akceptowalnej.

a) Wewnêtrzna spójno�æ, uporz¹dkowanie i równowaga si³ psychicznych;

b) Samo�wiadomo�æ: wiedza o osobistej to¿samo�ci, pochodzeniu kulturowym, celach, mo-

tywacjach, potrzebach, ograniczeniach, zaletach, warto�ciach, uczuciach i problemach;

c) Znajomo�æ mechanizmów swojego dzia³ania

d) Racjonalne równowa¿enie aktywno�ci � odpowiednio do potrzeb sytuacji mobilizowanie

siê do dzia³ania, ale te¿ umiejêtno�æ wycofania siê i odprê¿enia; efektywne i satysfakcjo-

nuj¹ce bycie z lud�mi, ale te¿ umiejêtno�æ odseparowania siê, twórczej, konstruktywnej

samotno�ci;

e) Spokój i pogoda ducha � zdolno�æ do znoszenia niepowodzeñ, do dzia³ania mimo nieko-

rzystnych okoliczno�ci.

5. Panowanie nad otoczeniem, poczucie sprawczo�ci, poczucie autorstwa swojego ¿ycia.

a) Samodzielno�æ, przedsiêbiorczo�æ i sprawczo�æ w realizowaniu zadañ, jakie sam przed

sob¹ stawiam;

b) Wewnêtrzny styl atrybucji � przekonanie, ¿e jestem autorem swojego ¿ycia, ¿e skuteczno�æ

i sukces zale¿¹ raczej ode mnie, ni¿ od okoliczno�ci, osobiste poczucie odpowiedzialno�ci;

c) Umiejêtno�æ dokonywania wyborów i podejmowania decyzji na podstawie racjonalnej

oceny sytuacji, swoich mo¿liwo�ci i ograniczeñ.

6. Konstruktywne i satysfakcjonuj¹ce funkcjonowanie w rolach
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a) w ¿yciu osobistym

b) w zespole pracowniczym (radzie pedagogicznej).

Na gruncie osobistej dojrza³o�ci nauczyciel-wychowawca mo¿e rozwijaæ postawy i umiejêtno�ci pro-

fesjonalne. Choæ z pewno�ci¹ niekompletna, lista tych umiejêtno�ci jest d³uga i mo¿e robiæ wra¿enie.

Nie znaczy to, ¿e dopiero osi¹gniêcie znacznych postêpów w dziedzinie wszystkich wyliczonych umie-

jêtno�ci czyni z cz³owieka wychowawcê. Przeciwnie � nawet bardzo zaawansowani nauczyciele mogli-

by uznaæ, ¿e cze�æ zapisów wykracza poza ich kwalifikacje. Bêdzie naturalne, je�li uznasz tylko niektó-

re pozycje z tej listy za wa¿ne dla Ciebie, gdy¿ do tego w³a�nie ma ona s³u¿yæ, aby pomóc w dokonaniu

osobistego wyboru, w zastanawianiu siê nad perspektywami swojego rozwoju.

Postawy i kompetencje psychopedagogiczne16)

Postawy i kompetencje [psychopedagogiczne w powa¿nej mierze wynikaj¹ z osobistej dojrza³o�ci i

poziomu rozwoju osobistego (patrz rozdz. 1,  2, 9).

Postawy:

Odwaga � (nie oznacza braku strachu, lecz nastawienia na poznawanie go i radzenie sobie z nim).

W pracy z uczniami oznacza gotowo�æ do:

� dzia³ania w zgodzie z sob¹ � z w³asnymi warto�ciami, zasadami i przekonaniami, co czyni

nauczyciela wiarygodnym i jest podstaw¹ jego pracy

� ujawniania emocji, odwo³ywania siê do w³asnych do�wiadczeñ, bezpo�rednio�ci i szczero-

�ci wobec uczniów (wychowanków)

� okazywania s³abo�ci, przyznawania siê do b³êdów

� ujawniania osobistych obaw i oczekiwañ dotycz¹cych poszczególnych uczniów i klasy

� konfrontacji, pracy w warunkach konfliktu

Gotowo�æ do modelowania postaw i zachowañ, uczenia ich przez dawanie przyk³adu.

Obecno�æ � zdolno�æ do emocjonalnej obecno�ci w klasie i w kontakcie indywidualnym z uczniem,

do empatii, bez nadmiernego uto¿samiania siê, w oderwaniu od osobistych problemów

Dobra wola i troska. Szacunek dla indywidualno�ci uczniów i ich warto�ci jako osób, zaanga¿owa-

nie w ich sprawy. Okazywanie im szacunku i zaufania, docenianie ich.

Rezygnacja z oceniania uczniów jako osób i z innych form inwazji.

Nastawienie na rozumienie uczniów i siebie w kontakcie z nimi � na rozumienie ich specyficz-

nych problemów oraz w³asnych reakcji na poszczególnych uczniów, oraz na wykorzystywania tej wie-

dzy w kontakcie.

16) Corey M. S., Corey G., Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocz psychologicznej,  PTP, Warszawa 1995, s. 36 nn;  Ga� Z.
B., Doskonal¹cy siê nauczyciel, Lublin 2001, s. 16-22; Brammer L.M., Kontakty s³u¿¹ce pomaganiu. Procesy i umiejêtno�ci.
PTP, Warszawa 1984, s. 36-37.
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Otwarto�æ � otwarcie siê na samego siebie, na uczniów, na nowe do�wiadczenia, na odmienno�æ

uczniów w sferze pogl¹dów, warto�ci, obyczajów.

Otwarto�æ na informacje zwrotne i krytykê. Nieprzyjmowanie postawy obronnej wobec ata-

ków. Nauczyciel nastawiony na obronê przed zagro¿eniami, nadwra¿liwy na negatywne sygna³y zwrot-

ne � uzale¿nia siê od aprobaty klasy (uczniów).

Realistyczne postrzeganie siebie, adekwatne poczucie swojej warto�ci � zdawanie sobie sprawy

ze s³abo�ci i ograniczeñ, akceptacja siebie.

Poczucie humoru, w tym zdolno�æ dystansowania siê od siebie.

Umiejêtno�ci:

Diagnozowanie wychowawcze ucznia i klasy:

� zbieranie informacji o uczniach

� opis zachowañ, sytuacji i problemów, ich rozumienie i ocena

� okre�lanie celów postêpowania

� dobór odpowiednich oddzia³ywañ

Umiejêtno�ci komunikacyjne:

� aktywne s³uchanie � rozumienie nie tylko przekazu werbalnego, ale i ca³ego kontekstu  niewer-

balnego ,

� unikanie blokad komunikacyjnych

� odzwierciedlanie � umiejêtno�æ przekazywania wychowankowi istoty tego, co powiedzia³, tak �

by j¹ wyra�nie dostrzeg³

� pog³êbianie zrozumienia � klaryfikowanie, podsumowywanie, interpretowanie

� zadawanie pytañ.

Prze¿ywanie i okazywanie uczuæ. Akceptacja swoich uczuæ i umiejêtno�æ bezpiecznego ich komu-

nikowania.

Empatia � rozumienie ucznia na poziomie emocjonalnym, okazywanie mu tego tak, ¿e czuje siê on

zrozumiany.

Wspieranie� ciep³o i opiekuñczo�æ. Umiejêtno�æ �wiadczenia opieki adekwatnie do sytuacji.

Asertywno�æ: umiejêtno�æ stawiania granic, niedopuszczanie do zachowañ destrukcyjnych, kon-

struktywna  konfrontacja.

Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych

Wspomaganie rozwoju procesu grupowego w klasie:

� pomaganie uczniom w wyra¿aniu my�li i uczuæ

� tworzenie klimatu bezpieczeñstwa i akceptacji

� zachêcenie uczniów do podejmowania ryzyka, uczenia siê na b³êdach
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� zachêcanie do interakcji

� dzia³ania maj¹ce na celu autonomizacjê uczniów, minimalizacjê ich zale¿no�ci od nauczyciela i

od siebie nawzajem

� zachêcanie do otwartego ujawniania konfliktów i kontrowersji

� pomaganie uczniom w pokonywaniu barier zak³ócaj¹cych porozumiewanie siê

Ewaluacja pracy wychowawczej:

� ewaluacja tzw. kszta³tuj¹ca:

� systematyczna weryfikacja diagnozy ucznia i klasy,

� wprowadzanie stosownych modyfikacji

� analiza i ocena trafno�ci dzia³añ w odniesieniu do diagnozy

� ewaluacja koñcowa:

� ocena zmian osi¹gniêtych w pracy z uczniem i z klas¹

-� ocena w³asnej pracy wychowawczej.

Pytania:

✗ Które z tych umiejêtno�ci uwa¿asz za najwa¿niejsze w kontek�cie pracy ze swoj¹ aktualn¹

klas¹?

✗ Które z tych umiejêtno�ci posiad³e� w stopniu, który Ciê satysfakcjonuje?

✗ Nad którymi chcia³by� pracowaæ w najbli¿szym czasie?
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KLASA W �RODOWISKU SZKOLNYM

Sesja 1. Samorz¹dno�æ w szkole

Standardy osi¹gniêæ

Uczestnik:

� bêdzie animatorem dzia³añ samorz¹dowych w szkole

� zadba o swoje prawa i prawa innych

� wykorzysta istniej¹ce prawo w oddzia³ywaniu wychowawczym

Miniwyk³ad: Pogl¹dy na wychowanie a samorz¹dno�æ

Rzeczywi�cie realizowana samorz¹dno�æ to zasada, dziêki której szko³a mo¿e staæ siê dla ucznia

wa¿nym miejscem odniesienia. Dziêki samorz¹dno�ci w dzia³aniu mo¿emy:

� doprowadziæ do uto¿samienia siê uczniów ze szko³¹ i klas¹, a przez to du¿o bardziej efektywnie

realizowaæ cele pracy wychowawczej,  eliminuj¹c przy tym zagro¿enia ze strony atrakcyjnych

dla wielu uczniów toksycznych grup rówie�niczych

� eliminowaæ destrukcyjne efekty ukrytych programów i innych zjawisk zwi¹zanych z ciemnymi

stronami naszej tradycji edukacyjnej

� budowaæ wychowawcze relacje z uczniami, których podstawow¹ potrzeb¹ jest niezale¿no�æ i

samostanowienie (PATRZ MODU£ III: SPO£ECZNO�Æ WYCHOWAWCZA W PRACY Z UCZNIA-

MI ZANIEDBANYMI), i którzy bez mo¿liwo�ci decydowania o sobie i swoim �rodowisku nie

bêd¹ zainteresowani wspó³prac¹ z nauczycielami

Spowodowanie, aby uczniowie czuli siê gospodarzami i twórcami swojej szko³y, wymaga od nauczy-

cieli rezygnacji z wy³¹czno�ci w obszarze decydowania o szkole i odej�cia od niektórych przekonañ i

przyzwyczajeñ. W stosunku do samorz¹dno�ci uczniowskiej, jak i w ca³ym programie wychowawczym

szko³y �  odbijaj¹ siê nasze podstawowe pogl¹dy na wychowanie.

Dla realistycznego zastanowienie siê nad naszym osobistym rozumieniem istoty wychowania klu-

czowe wydaje siê byæ rozró¿nienie miêdzy orientacj¹ dyrektywn¹ a orientacj¹ pielêgnacyjn¹1 7).

Przedstawiciele orientacji dyrektywnej uwa¿aj¹, ¿e wychowanie to wywieranie takiego wp³ywu na

wychowanka, w wyniku którego osi¹gnie siê jego dostosowanie do ¿ycia spo³ecznego i akceptacjê

obowi¹zuj¹cych w spo³eczeñstwie norm. S¹ zarazem przekonani, ¿e dziecko spontanicznie nie jest w

MODU£ IV

17) K. Konarzewski, �O wychowaniu w szkole�, (w:)  Sztuka nauczania. Czynno�ci nauczyciela, s. 233-234, pod  red. K. Kruszew-
skiego, PWN,  Warszawa 1998 r.
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stanie tego dokonaæ, gdy¿ kultura i zasady ¿ycia spo³ecznego pozostaj¹ w sprzeczno�ci z jego naturalny-

mi potrzebami, nale¿y mu zatem narzuciæ odpowiednie sposoby widzenia, odczuwania i dzia³ania. W

wersji popularnej orientacja ta polega na przekonaniu, ¿e wychowankowie to osoby niem¹dre i nieodpo-

wiedzialne, niezdolne do samodzielnych wyborów, a wychowawca zawsze lepiej wie, co dla nich dobre.

Przedstawiciele orientacji pielêgnacyjnej s¹ zdania przeciwnego. Sensem wychowania jest

dla nich nie dostosowanie dziecka do regu³ zbiorowo�ci, lecz samodzielny rozwój jednostki, ten

za� nastêpuje albo spontanicznie, bez zewnêtrznego przymusu, albo nie zachodzi wcale. Zacho-

wania mog¹ce �wiadczyæ o dostosowaniu nie maj¹ nic wspólnego z osobistym rozwojem, czêsto

mog¹ byæ wrêcz jego zaprzeczeniem. Wychowawca nie d¹¿y do osi¹gniêcia jakich� zamierzonych

przez siebie zmian w wychowanku, na ogó³ w ogóle nie ro�ci sobie prawa do orzekania, co dla

dziecka dobre. Praca wychowawcza koncentruje siê na budowie �rodowiska wspomagaj¹cego

samodzielny rozwój wychowanka, stymuluj¹cego jego naturaln¹ aktywno�æ, rozwój zdolno�ci i si³.

W �wiadomo�ci potocznej orientacja ta kojarzy siê z tzw.  wychowaniem bezstresowym i jako taka

czêsto bywa wy�miewana. Mo¿e to jej reprezentantów s³usznie irytowaæ, gdy¿ ka¿dy, kto próbowa³

pracowaæ nad swoim rozwojem, potwierdzi zapewne, jak ma³o ma taki proces wspólnego z wygod-

nictwem i brakiem napiêæ.

Pytania:

✗ Która z przedstawionych orientacji wychowawczych jest ci bli¿sza � dyrektywna czy pielêgna-

cyjna?

✗ Czy uwa¿asz, ¿e dysponujesz lepsz¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ tego, co jest korzystne dla Twoich

wychowanków, czy te¿ ¿e uczniowie mog¹ samodzielnie podejmowaæ decyzje o sobie i swoim

rozwoju?

✗ Czy s¹dzisz, ¿e uczniowie nie maj¹ wystarczaj¹cej wiedzy i do�wiadczeñ, by samodzielnie

decydowaæ o tym, co dzieje siê w spo³eczno�ci szkolnej, czy te¿ uwa¿asz, ¿e s¹ pod tym

wzglêdem pe³nowarto�ciowymi osobami, z którymi warto podejmowaæ dialog na zasadzie

partnerstwa?

✗ Jakie obszary s¹ Twoim zdaniem kluczowe dla wychowania w szkole:

� osobiste relacje nauczyciela z wychowankiem?

� specjalne zajêcia, bo poza tym szko³a zajmuje siê dydaktyk¹?

� ca³o�ciowo oddzia³uj¹ce �rodowisko wychowawcze wspieraj¹ce samodzielny rozwój

ucznia?

� porz¹dnie zaplanowana nauka umiejêtno�ci osobistych?

✗ Jak na powy¿sze pytania odpowiedzieliby inni nauczyciele w Twojej szkole? Czy mo¿na w tym

obszarze osi¹gn¹æ porozumienie wiêkszo�ci nauczycieli, czy te¿ bêdzie to bardzo trudne?

Miniwyk³ad: Ukryty program szko³y

Zagro¿eniem dla samorz¹dno�ci szkolnej mog¹ byæ rozmaite oddzia³ywania tzw. ukrytego progra-

mu szko³y. Pojêcie ukryty program (�hidden curriculum� ) wprowadzi³ Ph. Jackson w pracy �Life in the
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Classroom�1 . Ukryty program to obszar takich dzia³añ szko³y, które trwale i zasadniczo okre�laj¹ jej

rzeczywisty wp³yw na wychowanków,  mimo ¿e wcale nie zosta³y zaplanowane. Taki program mo¿e byæ

niezamierzonym produktem dzia³añ nauczycieli w konkretnej placówce, ale te¿ rezultatem mechani-

zmów g³êboko zakorzenionych w tradycji ca³ego systemu o�wiaty. Jego niejawno�æ mo¿e byæ zamie-

rzona, ale równie¿ przynajmniej w czê�ci nie�wiadoma, bo nikt pewnych regu³ postêpowania nie za-

uwa¿a. Dlatego podkre�la siê te¿ (D. Head), ¿e ukryty program mo¿e dzia³aæ niezale¿nie od intencji

i kwalifikacji kadry nauczycielskiej i jako�ci oficjalnego programu szko³y.

Ramy najsilniejszych oddzia³ywañ ukrytego programu wyznaczaj¹: panuj¹cy w szkole t³ok, ukryty

program oceniania i w³adza.

T³ok powoduje, ¿e szczególnie charakterystyczne dla szko³y s¹: niemo¿no�æ podjêcia dzia³añ, prze-

rywanie, wzajemne przeszkadzanie, a zw³aszcza czekanie. Czeka siê na rozpoczêcie lekcji, na dzwo-

nek, na swoj¹ kolej podczas æwiczenia, na egzamin. Czêsto czeka siê na pró¿no, bo nauczyciel nie

mo¿e zaj¹æ siê wszystkimi. Uczeñ u�wiadamia sobie, ¿e choæ siê stara, to jego praca tylko czasem, i po

odczekaniu w kolejce, bêdzie zauwa¿ona; ¿e musi nauczyæ siê rezygnowania z d¹¿eñ lub cierpliwie

czekaæ, a¿ kto� zajmuj¹cy wy¿sz¹ pozycjê (nauczyciel) zechce pozwoliæ na ich realizacjê. Aby dostoso-

waæ siê do takich warunków uczniowie przyjmuj¹ czêsto osobiste �strategie przetrwania�, których cen¹

jest obni¿anie efektywno�ci uczenia siê. Do tych strategii nale¿¹:

� rezygnacja i wycofanie, czyli porzucenie nadziei na to, ¿e szko³a mo¿e byæ czym� sensownym;

� �maskarada�, czyli fa³szywe, udawane zaanga¿owanie;

� �cierpliwo�æ� - uleg³e czekanie na swoj¹ kolej, któr¹ Jackson uwa¿a za najwa¿niejsz¹ �cnotê�,

niezbêdn¹ do przetrwania w szkole.

Ukryty program oceniania funkcjonuje w zakresie znacznie wykraczaj¹cym poza osi¹gniêcia szkol-

ne. Oceniane jest to, jak uczeñ przystosowuje siê do oczekiwañ szko³y jako instytucji i poszczególnych

nauczycieli, oceniane jest posiadanie wymaganych cech charakteru i przejawianie wymaganych po-

staw. Uczniowie musz¹ siê dostosowaæ do takiego oceniania. Szybko ucz¹ siê, ¿e nagrody otrzymuj¹

ci, którzy robi¹ to, czego chce nauczyciel.

Z ocenianiem wi¹¿e siê w³adza, gdy¿ g³ówn¹ w nim rolê odgrywa nauczyciel, dla którego jest to

jedno z podstawowych narzêdzi utrzymywania statusu i w³adzy. Nauczyciel decyduje, co jest warto�cio-

we w wypowiedziach i wytworach uczniów, co jest �na temat�, a co nie. Oceny nauczyciela s¹ na ogó³

arbitralne i nie podlegaj¹ negocjacji. Stopieñ jest czêsto u¿ywany jako forma represji (ocena za z³e

zachowanie, stosunek do przedmiotu itp.). Wzajemne ocenianie siê uczniów i samoocena odgrywaj¹

drugorzêdna rolê. Wiele badañ wskazuje na to, ¿e uczniowie nie kwestionuj¹ nadrzêdnej roli nauczycie-

la a nawet ceni¹ u pedagogów surowo�æ wymagañ, je�li s¹ one konsekwentnie egzekwowane. Nato-

18) A. Janowski, Uczeñ w teatrze ¿ycia szkolnego, WSiP, Warszawa 1995, s.11-60; oraz R. Meighan, Socjologia edukacji, s. 71-78,
UMK, Toruñ 1993.

19) D. Fontana, Psychologia dla nauczycieli, s. 305-314, Zysk i S-ka, Poznañ 1998.
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miast destrukcyjnie wp³ywaj¹ na nich zachowania nauczyciela maj¹ce na celu wy³¹cznie realizacjê

statusu19) :

� ignorowanie pró�b ucznia o uwagê lub udzielenie informacji;

� lekcewa¿¹ce traktowanie;

� przerywanie uczniom, zanim skoñczyli mówiæ;

� odmawianie s³uchania wyja�nieñ i usprawiedliwieñ bez wzglêdu na sytuacjê;

� niegrzeczne, obra�liwe, z³o�liwe uwagi dotycz¹ce prac pisemnych i innych wytworów;

� u¿ywanie niezrozumia³ego dla uczniów, �naukowego� jêzyka dla podkre�lenia swojej wy¿szo-

�ci, odmowa wyja�nienia tego, co niezrozumia³e (�powinni�cie to wiedzieæ!�);

� inwazyjne, przeszkadzaj¹ce poprawianie ucznia;

� apodyktyczne decydowanie o tym, jakie informacje s¹ wa¿ne dla toku lekcji i podczas spraw-

dzania, a jakie nie;

� drastyczne obni¿anie oceny za nieistotne braki, lub je�li nauczyciel zdecyduje, ¿e praca jest

�nie na temat�.

Przytoczone tu g³ówne sk³adniki ukrytego programu prowadz¹ do utrwalenia w uczniach przekona-

nia, ¿e w szkole najbardziej op³aca siê tzw. dobre zachowanie oraz wykazanie dobrych chêci, a nie

samodzielne dzia³anie. Uczniowie przekonuj¹ siê, ¿e s¹ nagradzani bardziej za podporz¹dkowanie siê

ni¿ za aktywno�æ i rozwój, ¿e bierna akceptacja jest bardziej po¿¹dana ni¿ odwa¿ny krytycyzm. Zatra-

caj¹ ciekawo�æ �wiata, przestaj¹ zadawaæ pytania, nastawiaj¹ siê na odtwarzanie i wykonywanie pole-

ceñ. Utrwala siê w nich przekonanie, ¿e opinii w³adzy nale¿y byæ pos³usznym i ceniæ j¹ bardziej ni¿

niezale¿ny s¹d.

Jak unikaæ elementów ukrytego programu?

Bez wzglêdu na to, jak bardzo �wiatli i zaanga¿owani s¹ nauczyciele pracuj¹cy w Twojej szkole, jest

wielce prawdopodobne, ¿e pewne elementy ukrytego programu w niej funkcjonuj¹. Ukryty program to

gra - nauczyciel mo¿e j¹ podejmowaæ albo odmawiaæ w niej udzia³u. Podstawowymi sposobami na

os³abienie oddzia³ywañ ukrytego programu s¹:

� konstruowanie osobistych partnerskich relacji z uczniami i zaspokajanie podstawowych potrzeb,

jakie prze¿ywaj¹ w relacjach z wa¿nymi doros³ymi;

� wprowadzenie racjonalnego systemu oceniania spe³niaj¹cego odpowiednie warunki � eliminu-

j¹cego u¿ywanie go jako narzêdzia w³adzy;

� przeniesienie punktu ciê¿ko�ci pracy szko³y z wystawianej cyfr¹ oceny na opis umiejêtno�ci,

informacjê zwrotn¹, ocenê wzajemn¹ uczniów i samoocenê;

� wprowadzanie takich metod nauczania i pracy wychowawczej, w wyniku których uczniowie po-

czuj¹ siê autorami w³asnego rozwoju, bêd¹ rozwijaæ autorefleksjê, umiejêtno�æ planowania tego

procesu i brania zañ wspó³odpowiedzialno�ci.
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Sesja 2. Wspó³praca z innymi nauczycielami

Standardy osi¹gniêæ

Uczestnik:

� stworzy warunki do wspó³pracy z innymi nauczycielami

� zaprojektuje dzia³ania zespo³owe

� wzmocni oddzia³ywania wychowawcze na terenie szko³y i nada ich kierunek

� zaplanuje, zdiagnozuje i zaprogramuje dzia³ania wychowawcze bêd¹ce podstaw¹ programu

wychowawczego szko³y

� bêdzie wspó³pracowa³ z zespo³em wychowawców i nauczycieli

Wspó³praca w zespole nauczycielskim

¯eby efektywnie pracowaæ wychowawczo, wspieraæ siê w tej pracy, dzieliæ do�wiadczeniami,

uzyskiwaæ mo¿liwo�æ wnoszenia indywidualnego wk³adu w pracê szko³y � musimy zacz¹æ od

siebie. Musimy siê nauczyæ wspó³pracowaæ, to znaczy:

� wspólnie ustalaæ cele i uczyæ siê poszczególnych aspektów pracy wychowawczej,

� gromadziæ informacje o uczniach, okre�laæ ich sytuacjê, potrzeby i postêpowanie wychowaw-

cze, jakie wobec nich nale¿y zastosowaæ,

� podejmowaæ decyzje, rozstrzygaæ konflikty wewn¹trz zespo³u nauczycielskiego,

� dzieliæ siê do�wiadczeniami, ujawniaæ trudno�ci, wspieraæ siê nawzajem.

Warto pamiêtaæ, ¿e sam sposób funkcjonowania zespo³u nauczycielskiego mo¿e mieæ spory wp³yw na

pracê wychowawcz¹. Przebywaj¹c w szkole na co dzieñ, w sta³ym kontakcie z naszymi wychowankami, mode-

lujemy ich zachowania, a zarazem bezustannie pracujemy na nasz¹ w ich oczach wiarygodno�æ. Pokazujemy

im, jak sami potrafimy sobie radziæ w kontaktach interpersonalnych �z uczniami, i miêdzy sob¹, w gronie

nauczycielskim. Jest z³udzeniem przypuszczaæ, ¿e wychowankowie nie widz¹, w jakich relacjach miêdzy sob¹

jeste�my i nie bior¹ tego pod uwagê. Przeciwnie, dzieci s¹ uwa¿nymi obserwatorami i przenikliwymi intuicyjny-

mi psychologami. Sposób wzajemnego odnoszenia siê do siebie nauczycieli (�wersja naturalna�) czêsto wiêcej

im mówi o tym, jak nale¿y siê zachowywaæ w spo³eczno�ci szkolnej ni¿ to, jak siê wobec nich zachowujemy �w

wersji eksportowej�, czyli kiedy �przychodzimy ich wychowywaæ�. Mo¿na zaryzykowaæ przypuszczenie, ¿e nic

tak nie szkodzi wiarygodno�ci wychowawcy ni¿ widoczne ró¿nice miêdzy tymi dwiema wersjami.

W wielu Radach Pedagogicznych problemem jest konstruktywna komunikacja: nauczyciele

nie znaj¹ siê wystarczaj¹co dobrze, nie czuj¹ siê ze sob¹ na tyle bezpiecznie, aby sprawnie komuniko-

waæ siê w grupie, zw³aszcza, gdy przychodzi podejmowaæ sprawy wa¿ne, kontrowersyjne, poruszaj¹ce

emocje. Komunikacji zespo³owej mo¿na siê uczyæ. Je�li rada pedagogiczna lub jej czê�æ zdecyduje

siê szkolenie dotycz¹ce komunikacji, to jest szansa, ¿e stanie siê to nie tylko æwiczeniem konkretnych

umiejêtno�ci, ale równie¿ wspólnym, zespo³owym do�wiadczeniem.



Rozwijanie umiejêtno�ci wychowawczych

Spo³eczne Towarzystwo O�wiatowe � Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów PAOW

115

Idea³em pracy zespo³owej nauczycieli by³yby relacje oparte na otwarto�ci, uczciwo�ci i sprawnej

komunikacji, dziêki czemu ka¿dy nauczyciel mia³by mo¿liwo�æ wniesienia swojego wk³adu w pracê

zespo³u i korzystania ze wsparcia innych.

Takich relacji nie naka¿e siê dyrektorskim dekretem czy uchwa³¹ Rady Pedagogicznej, ani te¿ nie

osi¹gniemy ich, wykonuj¹c najlepiej nawet pomy�lane æwiczenia. Podstawowym warunkiem zmierza-

nia w kierunku lepszej komunikacji jest zrozumienie, ¿e mo¿emy, pracuj¹c nad swoim dobrym funkcjo-

nowaniem w zespole, wiele skorzystaæ.

Zespó³ nie mo¿e ignorowaæ indywidualnych potrzeb i celów swoich cz³onków. Nasze potrzeby: bez-

pieczeñstwa, kontaktu i wiêzi, szacunku, uznania, samorealizacji � nie zanikaj¹, je�li zespó³ ich nie

zauwa¿a, wrêcz przeciwnie, im mniej je zaspokajamy, tym wiêkszy odczuwamy ich g³ód, a¿ do g³êbokiej

frustracji. Zadbanie o poszczególnych uczestników zespo³u jest nieodzownym warunkiem jego

sprawnego funkcjonowania. Je�li zespó³ bêdzie lekcewa¿yæ potrzeby swych uczestników prêdzej

czy pó�niej poczuj¹ siê oni zmuszeni poszukaæ niezbêdnych zaspokojeñ na zewn¹trz, i tam zaczn¹

inwestowaæ wiêkszo�æ energii. Dlatego tak wa¿ne jest, aby�my potrafili w zespole ujawniaæ swoje po-

trzeby i wspólnie zastanawiaæ siê nad sposobami ich realizacji.

Poni¿ej przedstawiam skrócony schemat diagnozy zespo³u. Spróbuj odpowiedzieæ na poni¿sze pyta-

nia w odniesieniu do rady pedagogicznej lub mniejszego zespo³u, w którym na co dzieñ pracujesz:

(Narzêdzie)

Schemat diagnozy zespo³u

� Czy macie wspólne, ustalone przez wszystkich i zaakceptowane cele?

� Czy te cele s¹ realizowane, czy raczej deklarowane? Jaki jest rzeczywisty poziom ich realizacji?

� Czy cz³onkowie zespo³u mog¹ powi¹zaæ cele zespo³u ze swoimi celami indywidualnymi?

� Jakie gratyfikacje uzyskuj¹ cz³onkowie zespo³u? Czy one ich satysfakcjonuj¹?

� Czy zespó³ jest skoncentrowany na relacjach wewnêtrznych czy te¿ na realizacji zadañ?

� Jak komunikujecie siê wewn¹trz zespo³u? Czy s¹ takie sprawy, o których nie mo¿ecie ze

sob¹ rozmawiaæ (sprawy za kurtyn¹)?

� Czy w zespole uformowa³ siê jasny podzia³ ról i zadañ? Czy poszczególne osoby akceptuj¹

swoje zadania i role?

� Czy jeste�cie w stanie udzielaæ sobie uczciwych informacji zwrotnych?

� Czy zespó³ ma liderów o akceptowanym przez wszystkich autorytecie? Jakie jest �ród³o tego

autorytetu?

� Czy poszczególni cz³onkowie mog¹ uzyskaæ od zespo³u wsparcie w trudnych sytuacjach?
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Pytania:

✗ W jakich obszarach Twój zespó³ ma trudno�ci uniemo¿liwiaj¹ce efektywne funkcjonowanie?

✗ Czy uwa¿asz, ¿e tym trudno�ciom mo¿na zaradziæ?

✗ W jaki sposób mo¿na to zrobiæ? Co Ty sam mo¿esz zrobiæ w tej sprawie?

Je�li uznasz, ¿e jest to mo¿liwe, mo¿esz zainicjowaæ spotkanie zespo³u i przeprowadzenie z

nim nastêpuj¹cej procedury:

� okre�lenie mocnych i s³abych stron zespo³u

� wyja�nienie relacji miêdzy cz³onkami zespo³u

� szczere, otwarte omówienie przyczyn trudno�ci (wypowiedzi wszystkich uczestników spotkania)

� udzielenie wzajemnego wsparcia cz³onkom zespo³u

� konsultacja merytoryczna z ekspertem zewnêtrznym w celu wspólnego wypracowania wnio-

sków z diagnozy i stworzenia realnego programu pracy

� wypracowanie w zespole �wiadomo�ci pojawiania siê kryzysów i ustalenie sposobów radzenia

sobie z nimi w przysz³o�ci

Je�li natomiast dojdziesz do wniosku, ¿e taka procedura by³aby w Twoim zespole trudna do

zrealizowania, mo¿esz zainicjowaæ z wybranymi, zmotywowanymi osobami pracê grupy wsparcia.

Superwizja w zespole nauczycielskim:

W pracy zespo³u nauczycielskiego wydaj¹ siê mo¿liwe nastêpuj¹ce formy superwizji:

a) Prowadzenie zajêæ pod superwizj¹ (np. wywiadówki, spotkania z uczniem, godziny wychowaw-

czej zajêcia integracyjne) � nie nale¿y takiej superwizji myliæ z hospitacj¹ zajêæ: superwizor nie

jest formalnym nadzorc¹. Nauczyciel sam zwraca siê do superwizora, aby obserwowa³ jego

pracê, a nastêpnie omówi³ j¹ i udzieli³ mu informacji zwrotnych.

b) Grupa superwizyjna: nauczyciele pod kierunkiem superwizora pracuj¹ przez okre�lony czas (np.

4-5 godz. spotkanie raz w tygodniu) nad problemami, jakie pojawiaj¹ siê w ich pracy z uczniami.

c) Szczególna forma superwizji to superwizja �samoprowadz¹ca siê�, rodzaj grupy wsparcia prze-

znaczonej dla osób po³¹czonych wspólnie wykonywanym zawodem.

Warunki tworzenia grupy superwizyjnej:

Praca superwizyjna w szkole mo¿e dotyczyæ nauczycieli, którzy podjêli siê bezpo�redniej, tzn. opar-

tej na bli¿szym kontakcie, pracy wychowawczej z uczniami. Nie ma powodu zapraszaæ na tego rodzaju

spotkania tych cz³onków rady pedagogicznej, którzy nie maj¹ na to ochoty. Mo¿e siê to staæ powodem

nieporozumieñ i dyskomfortu uczestników spotkania.

Superwizji nie nale¿y myliæ z terapi¹ uczestników. Podstawow¹ zasad¹ w funkcjonowaniu zespo³u

wychowawców powinno byæ w tym obszarze ustalenie, ¿e nad osobistymi deficytami pracujemy na

w³asny rachunek poza zespo³em.
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Uczestnictwo w superwizjach ma spe³niaæ nastêpuj¹ce funkcje:

1) Przyczyniaæ siê do rozwoju umiejêtno�ci zawodowych w obszarze wychowawczej i psychoko-

rekcyjnej pracy z uczniami, a wiêc zwiêkszaæ równie¿ poczucie kompetencji i sprawczo�ci wy-

konywanej pracy.

2) Zwiêkszaæ �wiadomo�ci w³asnego funkcjonowania wychowawcy, przede wszystkim przez pre-

zentacjê swoich zachowañ w kontakcie z uczniami w scenkach � dziêki informacjom zwrotnym

uzyskiwanym od prowadz¹cego i innych uczestników.

3) Dawaæ okazjê do odreagowania emocjonalnego. Spotkania superwizyjne powinny byæ miej-

scem, w którym wychowawca mo¿e szczerze i otwarcie, ze wsparciem superwizora i grupy,

wyraziæ wszelkie emocje zwi¹zane z wykonywan¹ prac¹.

Dziêki realizacji tych trzech funkcji udzia³ w superwizji zapobiega wiêc syndromowi wypalenia zawo-

dowego.

Przyznanie komu� funkcji superwizora oznacza, ¿e osoba ta jest mistrzem zawodowym, autoryte-

tem dla osób, które maj¹ podlegaæ superwizji. Superwizor jako dobry nauczyciel dysponowaæ powinien

wiedz¹ i umiejêtno�ciami fachowymi wiêkszymi ni¿ wiedza i umiejêtno�ci jego klientów � nauczycieli.

Praca superwizyjna mo¿e spe³niaæ rozmaite cele. Mo¿emy z jej pomoc¹:

� analizowaæ konkretne elementy pracy nauczyciela z punktu widzenia jego osobistych mo¿liwo-

�ci, umiejêtno�ci, stylów pracy, procedur i programów, które realizuje;

� zwiêkszaæ rozumienie sytuacji ucznia i grupy uczniowskiej w kontakcie z nauczycielem;

� rozwijaæ siê osobi�cie jako �wiadomi, �refleksyjni praktycy�;

� odreagowaæ aktualne trudno�ci i otrzymywaæ wsparcie od innych cz³onków grupy.

Obszary problemowe:

� umiejêtno�ci komunikacyjne nauczyciela w kontakcie z uczniem i grup¹ klasow¹;

� sposoby pracy z uczniami o szczególnych zachowaniach (uczniowie destrukcyjni, nadaktywni, wycofani);

� analiza oddzia³ywania wychowawczego (czego naprawdê uczê swoim zachowaniem i jak siê to

ma do celów wychowawczych, jakie sobie stawiam); (dla grup bardziej zawansowanych);

� inne trudno�ci, swoiste dla sytuacji konkretnych nauczycieli.

Podane ni¿ej pomys³y pracy superwizyjnej nie uk³adaj¹ siê w logiczny ci¹g (nie stanowi¹ scenariu-

sza zajêæ). W zale¿no�ci od potencja³u grupy mo¿na z nich korzystaæ w rozmaitych zestawach.

Przyk³ad

1. Spróbuj przypomnieæ sobie pierwsz¹ lekcjê, któr¹ prowadzi³e�: jak siê czu³e�, kiedy wszed³e� do

klasy, co sprawi³o szczególn¹ trudno�æ, co siê dzia³o w Twoich emocjach, kiedy wyszed³e� z klasy

2. Opowiedz o swoich sukcesach w pracy z klas¹: co Ciê cieszy w tej pracy, jak reaguj¹ uczniowie,

jakie jest �ród³o Twoich sukcesów.

3. Wybierzcie jaki� scenariusz i odegrajcie klasê o charakterystycznych zachowaniach (klasa nie-

uwa¿na, wrogo nastawiona, ma³o aktywna itp.). Nastêpnie udzielcie nauczycielowi informacji

zwrotnych - z punktu widzenia uczniów i obserwatorów
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Grupa wsparcia dla nauczycieli

Grupa wsparcia to regularne spotkania grupy osób (tylko tych, które tego naprawdê chc¹),

maj¹ce na celu wymianê my�li, uczuæ i refleksji w zwi¹zku ze wspóln¹ prac¹ wychowawcz¹ i

pojawiaj¹cymi siê w niej problemami. Celem spotkañ jest przede wszystkim w³a�nie udzielanie wspar-

cia emocjonalnego. Podstaw¹ funkcjonowania grupy powinny byæ poczucie bezpieczeñstwa i wzajem-

ne zaufanie uczestników. G³ówn¹ form¹ pracy jest po prostu uwa¿ne, wspieraj¹ce s³uchanie.

Praca nauczycieli-wychowawców sprawia wiele trudno�ci, przynosi stresy, niepowodzenia, kryzysy

emocjonalne. Ka¿demu z nas potrzebne jest odpowiednie wsparcie: i jako nauczycielowi, i po prostu

jako cz³owiekowi. Dzia³amy skuteczniej, kiedy mo¿emy roz³adowaæ napiêcie, jakie w nas podczas pracy

narasta, kiedy mamy okazjê przypomnieæ sobie o celach, jakie sobie stawiamy, doceniæ sukcesy i zdy-

stansowaæ siê do chwilowych niepowodzeñ. Bez efektywnego zajêcia siê sob¹ jeste�my nara¿eni na

sta³e przepracowanie, rezygnacjê i inne objawy wypalenia zawodowego.

Grupa wsparcia to sytuacja, kiedy nauczyciele (nawet dwie osoby!) daj¹ sobie czas i prawo aby:

� u�wiadomiæ sobie, co robi¹ dobrze;

� odreagowaæ frustracje;

� rozstrzygn¹æ, które sprawy mog¹ zmieniæ, a które znajduj¹ siê poza ich zasiêgiem;

� poczuæ wsparcie innych, wiê� z nimi;

� korzystaæ z pomocy innych w analizowaniu swojej pracy i uczuæ, jakie w niej prze¿ywamy;

� analizowaæ konkretne elementy pracy nauczyciela z punktu widzenia jego osobistych mo¿liwo-

�ci, umiejêtno�ci, stylów pracy, procedur i programów, które realizuje;

� analizowaæ realne oddzia³ywanie wychowawcze (czego naprawdê uczê swoim zachowaniem i

jak siê to ma do celów wychowawczych, jakie sobie stawiam);

� analizowaæ inne trudno�ci, swoiste dla sytuacji konkretnych nauczycieli;

� zwiêkszaæ rozumienie sytuacji ucznia i grupy uczniowskiej w kontakcie z nauczycielem;

� rozwijaæ siê osobi�cie jako �wiadomi, �refleksyjni praktycy�;

Praca grupy powinna opieraæ siê na nastêpuj¹cych podstawowych zasadach2 0):

� Ka¿da osoba otrzymuje czas dla siebie. Spotkania mog¹ siê bardzo ró¿niæ wymiarem czasu,

nale¿y jednak zadbaæ o to, aby ka¿da osoba w grupie mia³a go tyle samo.

� W trakcie pracy s³uchaj¹cy nie przerywaj¹, nie komentuj¹ ani analizuj¹, nie udzielaj¹ rad

ani nie opowiadaj¹ swoich historii.Pracuj¹cy mo¿e natomiast po zakoñczeniu pracy sam zde-

cydowaæ, czy chce us³yszeæ od innych komentarze, informacje zwrotne lub wypowiedzi o innym

charakterze. Zadaniem s³uchaj¹cych jest jedynie dawaæ wspieraj¹c¹ uwagê osobie, która otrzy-

muje czas dla siebie. Praca grupy opiera siê na za³o¿eniu, ¿e tylko pracuj¹cy zna wszystkie oko-

liczno�ci sprawy i swoje osobiste uwarunkowania. Najlepsze rozwi¹zania to te, które on sama

znajdzie dla siebie.
20) Opracowano na podstawie: R. Vernon-Jones, Wspieraj¹ce s³uchanie dla nauczycieli, t³um. T. Ko³odziejczyk, maszynopis.
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� Szczególnie wa¿ne jest, aby uczestnicy dawali sobie prawo do okazywania pojawiaj¹-

cych siê emocji. Emocje prze¿ywamy wszyscy; wp³ywaj¹ na nas, na nasze mo¿liwo�ci i moty-

wacjê do pracy, poszukiwanie nowych rozwi¹zañ, na nasze mo¿liwo�ci dawania sobie rady ze

stresem i odczuwania satysfakcji z wykonywanego zawodu. Byæ mo¿e niektórzy uwa¿aj¹, ¿e

prze¿ywanie i okazywanie uczuæ jest w zawodzie nauczyciela nieprofesjonalne. Je�li bêd¹ przy

tym obstawaæ � nie dadz¹ sobie szansy na uzyskanie wsparcia. Wielu z nas uczono, ¿e najlep-

szy sposób pomocy osobom, które okazuj¹ jakie� trudne emocje, na przyk³ad p³acz¹, to spowo-

dowaæ, ¿eby przesta³y. Jednak¿e tym samym nie pozwalamy na ujawnianie emocji, �zamyka-

my� je w prze¿ywaj¹cym, w istocie odmawiamy mu prawa do ich okazywania lub prze¿ywania.

Ludzie zdecydowanie bardziej korzystaj¹ ze spotkañ z innymi, lepiej czuj¹ siê i funkcjonuj¹,

kiedy mog¹ okazywaæ swoje trudne uczucia i tym samym zmniejszaæ ich wp³yw na swoje funk-

cjonowanie lub uwalniaæ siê od nich.

� Wszystko, co siê wydarzy³o podczas sesji, jest utrzymywane w absolutnej tajemnicy.

Sesja 3. Rodzice, instytucje, stowarzyszenia jako partnerzy w pracy wychowawczej szko³y

Standardy osi¹gniêæ

Uczestnik:

� pozyska rodziców do wspólnych dzia³añ w szkole

� pozyska zasoby na dzia³alno�æ pozalekcyjn¹ i �rodowiskow¹ szko³y

� w³¹czy �rodowisko lokalne w dzia³alno�æ wychowawcz¹ szko³y

Szko³a mo¿e wystêpowaæ w spo³eczno�ci lokalnej w trzech rolach, jako:

� us³ugodawca

� partner/sojusznik

� klient

Us³ugodawca

Szko³a w niewielkich miejscowo�ciach bywa czêsto jedynym o�rodkiem, wokó³ którego integrowaæ

siê mo¿e spo³eczno�æ lokalna. Podstawow¹ funkcj¹ us³ugodawcz¹ s¹ tu oczywi�cie funkcje dydaktycz-

no-wychowawcze.

Szko³a musi siê otworzyæ na problemy spo³eczne �rodowiska, w którym funkcjonuje.

Szko³y mog³yby byæ o�rodkami pracy zespo³ów problemowych nastawionych na reagowanie na pro-

blemy uczniów i ich rodzin (w sk³ad takich zespo³ów wchodz¹ np. w Danii; nauczyciel, pracownik socjal-

ny, kurator s¹dowy, policjant itp.).
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Integracja �rodowiska wokó³ pielêgnowania lokalnych tradycji.

Partner

� wspó³praca z urzêdami administracji i samorz¹du dla polepszenia kontaktu obywateli z instytu-

cjami

� wspó³praca z przedsiêbiorcami w zakresie preorientacji zawodowej i kszta³towania rynku pracy,

przeciwdzia³ania bezrobociu

� wspó³praca przy realizacji programów na rzecz przeciwdzia³ania marginalizacji spo³ecznej i re-

integracji spo³ecznej (z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami pozarz¹dowymi)

Klient

� korzystaæ ze wsparcia instytucji i przedsiêbiorstw w realizacji programów dydaktycznych (np.

wizyty w urzêdach, przedsiêbiorstwach, kontakty z ciekawymi organizacjami i lud�mi

� korzysta ze wsparcia osobistego i finansowego rodziców, absolwentów i in.

Pytania:

� Jakie jeszcze mo¿liwo�ci szko³y dostrzegasz?

� Które z nich wydaj¹ siê najistotniejsze z punktu widzenia pracy wychowawczej Twojej szko³y?

� Jakie dzia³ania mo¿esz podj¹æ dla wykorzystania tych mo¿liwo�ci?
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