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Spis trudności:
W tabeli zebrane zostały najczęściej wymieniane trudności jakie pojawiają się na linii z młodymi
osobami oraz odpowiadające im umiejętności społeczno-interpersonalne. Dzięki temu możesz
wyszukać interesujące treści po nazwach poszczególnych części w spisie treści.
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Wstęp

Drodzy nauczyciele,
W obecnym roku szkolnym uczniowie, rodzice i pracownicy szkół stanęli przed
niełatwym zadaniem związanym z przeorganizowaniem systemu edukacji. Jako wsparcie
w tej sytuacji przekazujemy do Waszej dyspozycji publikację przygotowaną w ramach
projektu „Innowacyjne Programy Wychowawcze”. Jest ona kierowana do nauczycieli,
pedagogów i wychowawców klas VII i VIII Szkoły Podstawowej, II i III Gimnazjum oraz
każdego, kto ma styczność z młodzieżą i chciałby poszerzyć swój warsztat pracy.
W niniejszej pozycji pragniemy skrystalizować wnioski płynące z pracy z młodzieżą
– wnioski trenerek oraz wychowawców klas VII, z którymi współpracowaliśmy. Wychodząc
od przeprowadzonych badań pilotażowych z wychowawcami, staraliśmy się uwzględnić
wątpliwości i trudności płynące bezpośrednio z Waszych doświadczeń. Podobnie jak Wy
zauważamy pozytywne cechy młodzieży: ich spontaniczność, ciekawość świata, chęć
współpracy czy indywidualne umiejętności. Mamy również świadomość trudności, jakie
pojawiają się w pracy wychowawczej z młodzieżą.
W naszym rozumieniu zachowania nastolatków (a nawet nas wszystkich) wynikają
ze zmian psychologicznych - w tym poznawczych, zmian zachodzących w ich ciele,
otoczeniu rówieśniczym, rodzinnym, szkolnym, a także społecznym. Publikacja ma zatem
na celu wsparcie, ułatwienie współpracy i kontaktu z młodzieżą, a także zaproponowanie
konkretnych form pracy (ćwiczenia) w zależności od napotkanej trudności. Stworzone
odnośniki i układ treści mają na celu ułatwienie praktycznego korzystania z niej: od
przyczyny - do rozwiązania.
Mamy nadzieję, że publikacja okaże się pomocna w głębszym zrozumieniu oraz
budowaniu komunikacji i relacji z wychowankami.

Zespół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
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Spojrzenie rozwojowe
Jestem nastolatkiem, dojrzewam, zobacz, jak dużo dzieje się w różnych sferach mojego życia!

Grafika pochodzi z serwisu Freepik: https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-adolescente-plana_842822.htm#term=adolescente&page=3&position=36
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Wskazówki komunikacyjne dla nauczycieli
Zapraszam Cię do krótkiego doświadczenia, które będzie wstępem do tej części.
Jeśli masz ochotę, wyobraź sobie na chwilę, że jesteś uczniem. Chodzisz do szkoły, masz
swoją klasę, różnie to w niej wiadomo bywa. Masz też różnych nauczycieli. Różnie się do
Ciebie zwracają.
Wsłuchaj się w siebie, czytając komunikaty w lewej kolumnie i odpowiedz na poniższe
pytanie. Następnie zrób to samo z kolumną z prawej strony.

komunikaty A (nakazy, obrażanie, polecenia)


Przestańcie się sprzeczać, nie jesteście
już małymi dziećmi.



Jesteście najgorszą klasą w szkole,
wszyscy nauczyciele skarżą się na Was
na
przerwach.
Mam
dosyć
wysłuchiwania, jak się zachowujecie!



komunikaty B (pytania otwarte, zachęcające)


Widzę, że coś trudnego się między
Wami dzieje. Czego potrzebujecie,
aby rozwiązać ten problem między
sobą?



Znam Was i wiem, że potraficie być
zaangażowani w lekcję. Niestety
dzisiaj
pani
z
matematyki
wspomniała
mi,
że
dużo
rozmawialiście w trakcie jej lekcji.
Zależy mi, abyście współpracowali i
rozumieli nowy materiał. Co możecie
zrobić, aby bardziej zaangażować się
w lekcję?



Doszły mnie słuchy, że nie wszyscy w
klasie mogą czuć się dobrze,
ponieważ pojawiają się przezwiska.
Przykro mi z tego powodu, bo zależy
mi, aby każdy z Was czuł się w klasie
bezpiecznie i abyście mogli na siebie
wzajemnie liczyć. Co Wy o tym
myślicie? Co by Wam pomogło
poprawić Wasze relacje?

Nie rozumiem, jak można być tak
bezczelnym i niekulturalnym, żeby
przezywać kolegę! Nie chcę więcej
słyszeć, że coś takiego się zdarzyło, bo
źle się to skończy dla całej klasy!

Co myślisz, czujesz i decydujesz, gdy słyszysz te komunikaty?
myśli o sobie:
.........................................................
myśli o tym nauczycielu:
.........................................................
uczucia:
.........................................................
co mam ochotę zrobić/odpowiedzieć:
.........................................................

myśli o sobie:
.........................................................
myśli o tym nauczycielu:
.........................................................
uczucia:
.........................................................
co mam ochotę zrobić/odpowiedzieć:
.........................................................
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Jakie ważne dla Ciebie wnioski płyną z tego ćwiczenia?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

Być może w trakcie wykonywania tego ćwiczenia udało Ci się doświadczyć tego, że
niektóre komunikaty wcale nie powodują, że ma się ochotę na współpracę. Bardzo często
rozkazy, zakazy, polecenia czy komunikaty zawierające treści obraźliwe sprawiają, że to, co
automatycznie mamy ochotę zrobić to… różne rzeczy, ale na pewno nie ochocze
wykonanie polecenia ani jakakolwiek współpraca.
Cóż, trudno się dziwić, mało kto z nas dorosłych i mało które dziecko lubi, kiedy ktoś nim
rządzi, próbuje decydować za niego, nie uwzględnia go. Chcemy być widziani i traktowani
jako osoby do współpracy, osoby które mają dobre chęci, które mogą coś wnieść, które
coś znaczą i ich zdanie się liczy.

co ułatwia
komunikację

co utrudnia
komuniakcję

pytanie o potrzeby, okazywanie troski,
zaintersowanie,
dawanie prawa do własnego zdania
negatywne nastawienie,
krzyk, niemiły ton głosu

odpowiedni ton głosu, nastawienie na
współpracę,
nazywanie uczuć

chęć narzucenia czegoś,
pozycja władzy nad dzieckiem

poważne traktowanie,
szacunek

oczekiwania, kary i nagrody

słuchanie,
powtarzanie tego co się usłyszało

ocena, krytyka, moralny osąd
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Według NVC trudne zachowania dziecka (i dorosłych też) świadczą nie o złej woli czy
złośliwości, a tak naprawdę o niezaspokojonych potrzebach. Komunikacja według tej
metody skupia się więc na tym, aby odkryć i nazwać niezaspokojone potrzeby, które są
przyczyną trudnych zachowań.

Cztery kroki:

 1. Obserwacja
Zauważ i nazwij co realnie widzisz - działania i fakty. Bez ocen i interpretacji.

 2. Nazwanie uczucia
Nazwij swoje uczucia lub wyraź hipotezę dotyczącą uczuć drugiej osoby i dopytaj, czy
tak się czuje.

 3. Wyrażenie potrzeby
Wyraź własne potrzeby lub spróbuj odgadnąć niezaspokojone potrzeby drugiej strony i
dopytaj, czy o te potrzeby chodzi.

 4. Prośba
Wyraź prośbę w formie konkretnego działania lub spróbuj sformułować prośbę za
drugą stronę i dopytaj, czy to by jej pomogło.

Przykład 1:
Kiedy chodzisz po sali w czasie lekcji (1), czuję złość i jest mi przykro (2), ponieważ
potrzebuję się skupić i chciałabym z Tobą współpracować (3). Czy mógłbyś wrócić na
swoje miejsce?
Przykład 2:
Słyszę, że podnosisz głos w czasie rozmowy ze mną (1). Czy dobrze się domyślam, że
obawiasz się, że nie wysłucham Twojej wersji zdarzeń (2), a potrzebujesz sprawiedliwego
traktowania (3)? (zaczekaj na odpowiedź drugiej strony). Czy pomoże Ci to, że wysłucham
Cię z otwartością, bez przerywania? (4)
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CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA:

Komunikacja między uczniami
Sposób, w jaki rozmawiają między sobą uczniowie wynika z tego, czego dotąd w życiu się
nauczyli o komunikacji. Jeśli obserwowali i doświadczali, że krzyk i obrażanie drugiej strony
przynoszą oczekiwane rezultaty - krzyczą i obrażają. Jeśli nauczyli się, że konstruktywne
rozmowy ze sobą są skuteczne – łatwiej jest im zapanować nad emocjami i rozmawiać.
Jak można pomóc uczniom doświadczyć konstruktywnej komunikacji ze sobą?
Ogólne wskazówki:
1. Pokazuj uczniom na co dzień, rozmawiając z nimi, że każdy z nich jest partnerem do
rozmowy z Tobą. Pokazuj im, jak szanować rozmówcę, jak dążyć do rozwiązań
zamiast szukać winnego, jak uwzględniać zdanie każdej ze stron.
2. Porozmawiaj z uczniami o komunikacji. Opis przykładowej dyskusji poniżej.
3. Kiedy w trakcie rozmowy uczniów słyszysz jakąkolwiek ocenę czy obrażanie,
zatrzymaj rozmowę i przypomnij, aby mówić o sobie oraz o zachowaniach drugiej
strony, bez oceniania osoby.
4. Zapoznaj uczniów z modelem komunikacji NVC ze strony

 Dyskusja
Przykładowe pytania do dyskusji o komunikacji:
 Co to jest komunikacja?
 Dlaczego komunikacja jest ważna przez całe życie?
 Do czego jest potrzebna “dobra komunikacja”?
 Jak lubicie, gdy inni do Was mówią (sposób A)?
 Jak nie lubicie, gdy inni się do Was zwracają (sposób B)?
 Jak macie ochotę reagować na osobę, które mówi do Was w sposób A, a jak na osobę,
która mówi do Was w sposób B?
 Skoro tak ważna jest “dobra komunikacja” i przynosi wiele korzyści, to dlaczego
czasem posługujemy się sposobem mówienia, który rani innych?
 Jaki jest cel komunikacji?
 Jakie komunikowanie się przybliża nas do osiągnięcia celu?

 Zamiana komunikatu
Zaproponuj uczniom ćwiczenie pokazujące, jak konstruktywnie się komunikować. Poproś
uczniów, aby zamienili komunikat niekonstruktywny na komunikat konstruktywny wg
modelu NVC, który wcześniej poznali.
Po przećwiczeniu kilku przykładów z tabeli zaproponuj uczniom zmianę takich
komunikatów niekonstruktywnych, które zdarzało Ci się słyszeć w tej klasie, między
uczniami.
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Powiedz, że taki sposób komunikacji może się wydawać sztuczny, szczególnie na początku
i że nie zawsze muszą się w nim znaleźć wszystkie 4 elementy komunikatu NVC.
Najważniejsze jest, aby mówić o sobie (co ja czuję i czego ja potrzebuję) oraz o zachowaniu
osoby zamiast oceniania jej (co konkretnie widzę). Wyrażenie prośby nie zawsze jest
konieczne.

Komunikat niekonstruktywny
(oceny, obrażanie)

Przykładowy komunikat konstruktywny
(Co widzę? Co czuję? Czego potrzebuję? Prośba.)

Ty to naprawdę jesteś głupi. Nie
umiesz normalnie zaczekać na
swoją kolej, a nie drzeć się na
całą klasę bez pozwolenia?

Denerwuję się i złoszczę, kiedy mówisz nie
przestrzegając kolejności, ponieważ ważna jest dla
mnie sprawiedliwość i spokojna dyskusja. Czy
mógłbyś czekać na swoją kolej?

Pani jest niesprawiedliwa!
Powinnam dostać 4, Ola ma tak
samo i ma 4.

Widziałam, że praca Oli jest taka sama jak moja. Jest
mi przykro, bo mamy różne oceny. Chciałabym
wiedzieć, dlaczego tak jest. Czy mogłaby Pani
sprawdzić nasze prace jeszcze raz i mi wyjaśnić?

Wyrzućmy ją z klasy!

Milena, od miesiąca w trakcie lekcji chodzisz po
klasie i zagadujesz różne osoby. Jestem już
sfrustrowana, wściekła i bezsilna. Chcę mieć
warunki do tego, aby się uczyć, rozumieć materiał i z
łatwością robić prace domowe. Czy możesz w
trakcie lekcji być spokojna?

Co za beznadziejna lekcja!

Całą lekcję czytaliśmy podręcznik. Nudziło mi się i
trudno mi było się skoncentrować. Potrzebuję być
bardziej zaangażowana. Czy moglibyśmy na
przyszłej lekcji pracować w grupach lub
dyskutować?

……….
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Pozytywne postrzeganie innych i wzajemny szacunek
Patrzenie na innych jedynie przez pryzmat negatywnych cech nie sprzyja dobrej
atmosferze w klasie. Zdarza się, że automatycznie zakładamy złe intencje drugiej strony
(on jest zły, wredny, beznadziejny, a ona kłóci się o byle co i nie ma sensu z nią gadać). Taki
sposób myślenia wpływa na nasze nastawienie do całej sytuacji i na to, jakie kroki
podejmujemy. Warto zaproponować uczniom inny sposób patrzenia na ludzi i zachowania,
które nam się nie podobają.

 Dyskusja
Zapisz na tablicy cytat: “zachowujemy się źle, gdy czujemy się źle” (Jane Nelsen). Zachęć
uczniów do dyskusji.
Przykładowe pytania:
 Co myślicie o tym cytacie?
 Czy u Was tak to wygląda?
 Co z tego wynika dla Was w kontekście trudnych zachowań, które zdarzają się w klasie?
 Czego potrzebuje osoba, która zachowuje się “źle”?

 Pozytywna atmosfera
Usiądźcie w kręgu. Rozdaj uczniom małe karteczki. Uczniowie mają za zadanie napisać na
nich miły komunikat skierowany do osób po swojej prawej i lewej stronie. W środku kręgu
lub na tablicy możesz umieścić kartki z podpowiedziami, jak może zaczynać się taki
komunikat: np. Podoba mi się w Tobie….. Cenię w Tobie…. Chciałabym tak jak Ty……. Lubię
w Tobie……..
Następnie zbierz wszystkie karteczki i rozłóż je w kręgu napisem do dołu. Wyjaśnij uczniom
ciąg dalszy: Każdy z Was po kolei będzie losował dowolną karteczkę i przekazywał ją w
milczeniu dowolnej osobie w klasie, do której ona pasuje. Następnie osoba, która
otrzymała karteczkę czyta ją, dodając imię osoby, od której ją dostała. Np. Maciek ceni we
mnie........ Po odczytaniu, wchodzi do kręgu, losuje karteczkę i wręcza ją dowolnej osobie.
Warto wprowadzić na początku zasadę, że jedna osoba można dostać maksymalnie dwie
karteczki. Warto też zakończyć ćwiczenie omówieniem.
Przykładowe pytania do omówienia:
 Jak podobało Ci się ćwiczenie?
 Co było w nim dla Ciebie łatwe, a co trudne?
 Jakie uczucia towarzyszyły Ci przy otrzymywaniu karteczki, a jakie przy wręczaniu?
 Jak często mówimy sobie w klasie pozytywne, doceniające komunikaty?
 Czy chcielibyście tę częstotliwość zmienić?
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Współpraca

 Karta pracy
Aby można było skutecznie i przyjemnie ze sobą współpracować, ważne jest, aby znać
wzajemnie swoje potrzeby i granice. Zaproponuj uczniom uzupełnienie zawartej w publikacji
karty pracy, a następnie omówcie odpowiedzi na forum. Zapisuj na dużej kartce odpowiedzi
uczniów, aby stworzyć później listę zachowań akceptowanych i nieakceptowanych przez
uczniów tej klasy (możesz dodatkowo zaznaczać, ile głosów pojawiło się przy każdym
zachowaniu, dzięki czemu uczniowie dowiedzą się, które ich zachowania są szczególnie
lubiane lub nielubiane). Pod koniec zapytaj uczniów, co o tym myślą?

 Siłowanie na rękę
Poproś uczniów, aby dobrali się w pary. Następnie podaj polecenie. Waszym zadaniem jest
siłowanie się na rękę. Spróbujcie wygrać jak najwięcej razy. Macie 2 minuty. Po tym czasie
sprawdzimy, jakie były wyniki. Po upływie 3 minut, zapytaj uczniów o wyniki i zapisz je.
Następnie przypomnij, że zadaniem było wygranie jak najwięcej razy. Powiedz uczniom, że
możliwe jest wygranie dużo więcej razy. Poproś, aby spróbowali jeszcze raz. Daj im czas na
dyskusję w parach, co mogą zrobić, aby oboje wybrali więcej razy. W razie potrzeby
podpowiedz im, że mogą współpracować. Ponownie zmierz czas. Ponownie zapisz wyniki.
Podliczcie, ile było wygranych razów w pierwszej rundzie, a ile w drugiej.
Zachęć uczniów do dyskusji.
Przykładowe pytania: Co myślicie o tych dwóch rundach? Co je różniło? Jak chcielibyście
“grać” w klasie, jako zespół klasowy - tak jak w pierwszej rundzie, czy tak jak w drugiej?
Dlaczego? Co dają osobie i klasie te dwa sposoby, a co uniemożliwiają?

 Węzeł gordyjski.
Wyjdź z uczniami na korytarz lub rozsuńcie ławki w klasie. Kiedy uczniowie staną w kręgu,
zamykają oczy i wyciągają ręce do przodu. Z zamkniętymi oczami chwytają napotkane
dłonie. Ważne, aby były to dłonie różnych osób (wychowawca czuwa). Następnie
otwierają oczy i mają za zadanie rozplątać się, nie puszczając swoich dłoni. Gdy się uda,
pogratuluj i zaproś do podsumowania. Jeśli się nie uda, a uczniowie zechcą spróbować
jeszcze raz, daj im szansę.
Omówienie: Na dużej kartce zapisz dla pytania: „Co pomaga współpracować?” i „Co
przeszkadza we współpracy?” Wypiszcie po kilka punktów.
Zapytaj uczniów, co chcieliby wprowadzić w klasie, aby polepszyć współpracę między
sobą.

 A może wspólne długofalowe działania?
W ramach rozwijania współpracy możesz klasie zaproponować stworzenie klasowego
miniprojektu. Uczniowie sami mogliby wymyślić, co chcą zrobić wspólnie i w jakiej formie.
Czy będzie to zrobienie czegoś na rzecz dobrej atmosfery w klasie? A może w szkole? A
może celem byłoby lepsze poznanie innych uczniów w szkole? A może działanie
wspierające nauczycieli? Jeśli zechcesz zaproponować uczniom wspólne działanie
miniprojektowe, warto poświęcić na to część najbliższych godzin wychowawczych.
Zapoznaj uczniów z zasadami współpracy w ramach projektu.
Poszczególne
etapy
i
zasady
znajdziesz
na
przykład
tu:
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/KOSS/davBinary/Materialy%20pomocnicze/Jak_p
racowac_metoda_projektow.pdf
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Akceptacja różnic
Aby w klasie panowała dobra atmosfera ważne jest podejście uczniów do siebie
wzajemnie. O ile podobieństwa są dla nas łatwe do przyjęcia, różnice potrafią sprawiać
niemałe problemy. Mamy różne zdanie na jakiś temat, różny sposób bycia, różne
pomysły… Akceptowanie różnic, a nawet docenianie ich to również jedna z
podstawowych umiejętności koniecznych do skutecznego rozwiązywania konfliktów. Brak
akceptacji różnic między uczniami może rodzić takie problemy w klasie jak tworzenie
grupek w klasie, konflikty rówieśnicze, trudności ze współegzystowaniem różnych
osobowości w grupie, agresja i przemoc, brak współpracy czy znęcanie się nad wybraną
osobą i wykluczanie jej.

 Co nas łączy, co nas dzieli?
Poproś, aby uczniowie dobrali się w pary lub podziel ich losowo. Uczniowie w trójkach lub
czwórkach mają za zadanie znaleźć podobieństwa między sobą. Następnie grupy dzielą się
na forum tym, co ich łączy. Następnie w tych samych grupach uczniowie poszukują różnic
między sobą w wyglądzie, cechach charakteru, podejściu do jakiegoś tematu. Ponownie
dzielą się na forum tym, co ich różni. Wychowawca zapisuje na tablicy te różnice i zaprasza
uczniów do wspólnej burzy mózgów na temat: O czym świadczą te różnice? A następnie:
Jak możemy je wykorzystać w sposób konstruktywny? Co one nam dają?

 Kłębek
Uczniowie stają w kręgu. Nauczyciel trzyma kłębek włóczki, jej koniec przywiązuje sobie
do dłoni i rzuca do kolejnej osoby, która przytrzymuje włóczkę jedną ręką, a drugą rzuca
do kolejnej osoby. W ten sposób tworzy się “pajęczynka”. Następnie, gdy każdy będzie
miał już nić w dłoni, rozplątujemy pajęczynkę, rzucając kłębek do siebie w odwrotnej
kolejności - do osoby, od której go otrzymaliśmy. Jednak dodatkowo uczniowie mają za
zadanie znaleźć wartościową dla nich różnicę między sobą a drugą osobą. Rzucając
włóczkę, każda osoba mówi do osoby, do której rzuca: “Podoba mi się w Tobie to, że ……
i też chciałabym……..”. Np. podoba mi się w Tobie to, że śmiało wyrażasz swoje zdanie
i też chciałabym się tego nauczyć.

 Dyskusja
Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, gdy ktoś ich ostatnio niesprawiedliwie ocenił i
zapisali tę sytuację na kartce. Na forum poprowadź z uczniami dyskusję.
Przykładowe pytania:
 Jakie uczucia Ci towarzyszyły?
 Jaki pojawiły się myśli dotyczące tej osoby?
 Jak ta ocena wpłynęła na Waszą dalszą relację?
 Co dobrego dla Ciebie lub tej osoby wyniknęło z tej sytuacji?
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Rozwiązywanie konfliktów
Kiedy dochodzi do konfliktu zazwyczaj mamy do czynienia ze wzburzonymi emocjami, z
którymi przychodzą uczniowie. Zdarza się, że ich emocje udzielają się również nam, co jest
naturalnym procesem - po prostu tak działa nasz mózg, a dokładniej neurony lustrzane. W
emocjach nie uda nam się znaleźć rozwiązania. Zanim do tego etapu przejdziemy,
potrzebujemy uspokoić emocje na tyle, aby możliwy był dialog.
Co uspokaja emocje?
 mówienie spokojnym, troskliwym tonem (np. “Widzę, że coś trudnego dla Was się
stało”)
 nazwanie emocji (“Widzę, że jesteś rozzłoszczony”)
 nazwanie zachowania, które obserwujemy (“Widzę, że machasz rękami” , “Słyszę, że
podnosisz głos”)
 zaproponowanie głębokiego oddechu (“Aby przejść do rozmowy, potrzebujemy
najpierw trochę uspokoić emocje. Może zrobimy głęboki wdech i wydech? Co innego
pomaga Wam uspokoić emocje?”)

UPROSZCZONY SCHEMAT
pomocny przy rozwiązywaniu konfliktów
1. Uspokajamy emocje na tyle, abyśmy byli w stanie
rozmawiać.
2. Przypominamy sobie główne zasady konstruktywnej
komunikacji (mówię o sobie, co czuję, czego potrzebuję
i nazywam zachowania drugiej osoby, bez ocen i
obrażania).
3. Wysłuchujemy osoby A bez przerywania
(jeśli używa ocen lub obraża, natychmiast przerywamy).
4. Wysłuchujemy osoby B bez przerywania
(jeśli używa ocen lub obraża, natychmiast przerywamy).
5. Osoba A i osoba B mówią kolejno, czego potrzebują w
tej sytuacji.
6. Szukamy rozwiązania dobrego dla obu stron,
pamiętając, że skupiamy się na znalezieniu rozwiązania,
a nie na szukaniu winnych.

Warto wcześniej zapoznać uczniów z tym schematem i zachęcić do wypróbowania w
sytuacji, kiedy pojawi się między nimi jakiś konflikt. Zapytaj, co myślą o tym schemacie?
Jakie trudności przewidują i co mogą z nimi zrobić? Schemat ten można mieć również przy
sobie, aby skorzystać z niego w trakcie kryzysowej sytuacji.
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Poza pomocą merytoryczną dodatkową zaletą korzystania z takiego schematu jest szansa
na wyciszenie emocji. W jaki sposób? Koncentracja na kolejnych punktach i realizacji ich
powoduje, że emocje schodzą na dalszy plan, jednocześnie słabnąc.

 Karta pracy do mediacji
Oddajemy w Wasze ręce również gotową kartę pracy do uzupełnienia. Warto z niej
skorzystać szczególnie w dwóch sytuacjach: kiedy konflikt jest długotrwały oraz kiedy
uczniowie przychodzą pod koniec przerwy i nie ma czasu na natychmiastową pomoc im w
trudnej sytuacji.
Jak korzystać z tej karty?
1. Zachęć obie strony konfliktu do uzupełnienia karty (potrzeba na to około 5-10
minut). Możesz osobno omówić z każdą osobą to, co napisała.
2. Następnie spotkajcie się we trójkę i pomóż uczniom przedstawić sobie wzajemnie
swoje punkty widzenia (na początku stosowania tej metody łatwiej jest uczniom,
jeśli to Ty przedstawisz oba punkty widzenia, jednak w miarę treningu uczniowie
mogą próbować sami mówić o tym, co napisali, ucząc się w ten sposób
bezpośrednio ze sobą rozwiązywać konflikty). Ważne jest, aby osoba, która słucha,
nie przerywała w tym momencie, a z ewentualnymi pytaniami poczekała do czasu,
kiedy oba punkty widzenia zostaną przedstawione.
3. Czas na ewentualne pytania.
4. Porozmawiajcie o zaproponowanych przez obie strony rozwiązaniach. Czy któreś
jest odpowiednie? Zapytaj uczniów, jakie jeszcze widzą rozwiązania, które
uwzględniałyby potrzeby obu stron.
5. Podziękuj uczniom za otwartość i doceń ich wysiłek.
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1. O co jest konflikt?

2. Jak zachowała się druga strona
konfliktu? Co Ci przeszkadza?

3. Jakie emocje
budzi w Tobie ten
konflikt?
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5. Jakie widzisz rozwiązania tego konfliktu?

4. Co jest dla Ciebie ważne w tej
sytuacji? Na czym Ci zależy?
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Drodzy Wychowawcy, chcielibyśmy jeszcze podkreślić, że nie jesteście sami z trudnościami
w klasie.
Gdzie można szukać wsparcia?
1. Pedagog i psycholog szkolny, a także z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Warszawskie stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą różnego rodzaju programy
profilaktyczne i psychoedukacyjne skierowane do klas.
3. Strony internetowe zawierające inspirujące scenariusze zajęć o dowolnej tematyce,
które można wykorzystać na godzinie wychowawczej
(np. https://www.scenariuszelekcji.edu.pl/ )
Pamiętajmy, że są sytuacje, w których nasz wpływ jest ograniczony, a problem na tyle
poważny, że konieczna jest pomoc specjalisty czy nawet policji.
Zapraszamy również serdecznie do współpracy z nami!
Od 2004 roku Stowarzyszenie Q Zmianom zajmuje się pomocą psychologiczną oraz
rozwojem umiejętności miękkich w polskiej oświacie. Współpracujemy z profesjonalna
kadrą trenerów i psychologów. Nasi współpracownicy to osoby z wykształceniem
psychologicznym, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi oraz w prowadzeniu zajęć
metodami aktywnymi. Prowadzimy również program psychoterapeutyczny „Ktoś Cię
słyszy…”
Większość zajęć prowadzimy dla stałych, zadowolonych z naszej pomocy placówek
oświatowych.
Pracujemy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Pomagamy im rozwinąć skrzydła
poprzez:

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

indywidualne podejście;
autorskie programy edukacyjne ;
gry edukacyjne;
ćwiczenia ruchowe;
pobudzanie do myślenia;
wzmacnianie osobistych zdolności;
zachęcanie do wspólnego działania;

W ciągu całego roku prowadzimy rekrutację do naszych programów profilaktycznych.
Między innymi są to kolejne edycje następujących projektów:



Innowacyjne Programy Wychowawcze
Oswoić konflikt
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Szkoła z dobrym klimatem
Ja – młody obywatel

