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Wstęp
Przekazujemy Państwu kompletny podręcznik realizacji Programu Doskonalenia Nauczycieli SMOK. Program ten służy
do pracy z postawą nauczyciela wobec niepełnosprawności i choroby przewlekłej. To pierwszy program doskonalenia
nauczycieli w Polsce poświęcony właśnie pracy z postawą, czyli z emocjami, zachowaniami i przekonaniami (w tym
stereotypami i uprzedzeniami) pojawiającymi się w kontakcie z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą.
Program SMOK został przetestowany w trzech szkołach podstawowych (na grupie czterdziestu siedmiu nauczycieli),
a jego efektywność potwierdziły niezależne badanie ewaluacyjne, oraz badania efektywności przeprowadzone przez PBS
Sp. z o.o. — partnera projektu. Na końcu podręcznika znajdą Państwo: raport ewaluacyjny, skróconą informację o wynikach badań oraz rekomendacje i opinie o SMOKu — zarówno uczestników, jak i przedstawicieli grup interesariuszy
(osoby z niepełnosprawnością, ich rodzice, przedstawiciele edukacji itp.).
Powstanie i testowanie Programu SMOK odbyło się w ramach realizacji projektu „PI SMOK - SKUTECZNY MODEL DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I PRZEWLEKLE CHORYMI” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2014. Pomysłodawcą i Liderem projektu był Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia (odpowiedzialny za merytorykę),
a partnerami Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku (odpowiedzialny za analizy prawne i finansowe)
i PBS Spółka z o.o. (odpowiedzialna za badania).
Zespół projektu SMOK

Praca zbiorowa pod redakcją Zofii Lisieckiej i Moniki Kuligowskiej
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Dlaczego warto realizować Program
Doskonalenia SMOK?
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977) w podstawie
programowej dla szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jako jeden z trzech celów edukacji
wymienione jest „kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we
współczesnym świecie”. Natomiast jako ważne zadanie szkoły w procesie kształcenia ogólnego wymienia się kształtowanie postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak:
„…uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze,
podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy
obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych
kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji”.
Z kolei Karta Nauczyciela w rozdziale drugim, artykuł 6 wymienia jako OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA:
• dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni
między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
• dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
Konieczne jest zatem umożliwienie nauczycielom i nauczycielkom zdobycia wiedzy i narzędzi niezbędnych do realizacji
powyższych zadań. Jednak kształtować wyżej wymienione postawy może jedynie osoba, która sama je prezentuje.
Wymaga to więc zapewnienia dostępności szkoleń i warsztatów pozwalających na rozwój osobisty nauczycieli poprzez
pracę z własną postawą. Odpowiedzą na te potrzeby jest Program Doskonalenia Nauczycieli SMOK.
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Do jakiej grupy nauczycieli jest adresowany Program SMOK?
Program Smok jest adresowany do wszystkich nauczycieli niezależnie od ich doświadczenia w pracy z uczniami z niepełnosprawnością i przewlekle chorymi oraz od ich przygotowania teoretycznego (kursy, studia z zakresu pedagogiki
specjalnej, oligofrenopedagogiki itp.).
Założenie to wynika z faktu, iż uprzedzenia błędne przekonania i postawy wobec niepełnosprawności nie są zależne
od wiedzy teoretycznej. Doświadczenie praktyczne również nie chroni przed stereotypami, czy niewłaściwymi metodami. Zauważalnym jest fakt, iż wielu nauczycieli mimo przygotowania teoretycznego do pracy z niepełnosprawnymi
i przewlekle chorymi uczniami, mimo posiadanego doświadczenia oraz mimo licznych działań podejmowanych w naszym kraju na rzecz edukacji włączającej, ma problem z realizacją tej edukacji na poziomie zadowalającym. Integracja
zbyt często sprowadza się jedynie do dania prawa dziecku z niepełnosprawnością do uczenia się w szkole ogólnodostępnej i wsparcia w specyficznych trudnościach w nauce. Pomija za to potrzeby wyższego rzędu: przynależności,
sprawstwa itp. Kształtowanie relacji zdrowi — niepełnosprawni sprowadzane jest do uczenia altruizmu i empatii dzieci
zdrowych, co nie sprzyja budowaniu dobrych, partnerskich, czerpiących z różnorodności relacji między obiema grupami. Kształtowane w ramach Modelu SMOK postawy i kompetencje są niezbędne we współczesnej szkole, w pracy
ze wszystkimi uczniami. Ich celem jest bowiem edukacja nastawiona na tworzenie społeczeństwa otwartego, partycypującego, zdolnego do efektywnej współpracy, gdzie różnice kulturowe, płciowe, majątkowe czy zdrowotne są czynnikiem wzrostu i rozwoju ubogacającego nas wszystkich, a nie zarzewiem konfliktów i podłożem dyskryminacji.

Cele Programu
• uświadomienie sobie przez uczestnika lub uczestniczkę własnej postawy wobec niepełnosprawności i choroby
przewlekłej, czyli własnych emocji, zachowań i przekonań, które uruchamiają się w nim lub niej w kontakcie z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą (najczęściej nieświadomie);
• poddanie tych emocji, uczuć i przekonań analizie pod kątem ich wpływu na moją pracę jako nauczyciela lub
nauczycielki (co one powodują, jak wpływają na mnie, a jak na uczniów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, jak na ich zdrowych rówieśników w klasie, jak na rodziców jednych i drugich, jak na inne osoby zaangażowane w edukację dziecka);
• poznanie przez uczestników i uczestniczki metod pracy z własną postawą (do zastosowania również w pracy z postawą ucznia, rodzica i pozostałych osób zaangażowanych w edukację dziecka);
• uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na kształtowanie się w szkole postaw wobec niepełnosprawności i choroby przewlekłej, zarówno u dzieci zdrowych, jak i dotkniętych tymi problemami, oraz budowanie wzajemnych
relacji. Bardzo ważną innowacją SMOK-a jest uwrażliwianie na fakt, że kluczowa jest postawa dzieci zdrowych —
w przyszłości to one, jako większość społeczeństwa, zadecydują o tym, czy będzie to społeczeństwo włączające
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•
•
•
•

czy wykluczające osoby z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą;
poznanie przez uczestników i uczestniczki metod wspierania budowania relacji, postaw włączających, doceniania
różnorodności, rozpoznawania i przeciwdziałania dyskryminacji;
poznanie przez uczestników i uczestniczki metod radzenia sobie z trudnymi emocjami — własnymi, dzieci (zdrowych i z niepełnosprawnością) oraz ich rodziców — w kontakcie z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą;
dostarczenie wiedzy o psychicznych i społecznych konsekwencjach niepełnosprawności i choroby przewlekłej;
uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na specyfikę problemów dzieci z przewlekłymi chorobami.

Wartość dodana udziału w Programie
Podniesienie kompetencji nauczyciela w pracy z grupą uczniów w zakresie:
• komunikacji;
• budowania relacji;
• budowania autorytetu;
• rozwiązywania sytuacji trudnych;
• radzenia sobie z emocjami;
• rozpoznawania i przeciwdziałania dyskryminacji;
• zarządzania procesem grupowym w klasie;
• motywowania i angażowania.
Większa pewność siebie nauczyciela w sytuacjach trudnych oraz lepsze radzenie sobie z emocjami — własnymi
i uczniów — przyczynia się do większego komfortu pracy. Intensywny program, wymagający od nauczycieli i nauczycielek refleksyjnego przyjrzenia się sobie i swojej pracy, działa odświeżająco i zapobiega wypaleniu zawodowemu.

Struktura Programu Doskonalenia Nauczycieli
SMOK
Na program SMOK składają się:
1. Szkolenia (4 modułów dwudniowych):
• Niepełnosprawność i choroba przewlekła — społeczne i psychologiczne implikacje (16 godz.);
• Dyskryminacja i rola stereotypów (16 godz.);
• Proces grupowy (16 godz.);
• Komunikacja, ocenianie i motywowanie (16 godz.).
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2. Wsparcie dodatkowe (2 moduły do wyboru):
• Trening interpersonalny (4 spotkania po 8 godz.) wraz z kontynuacją w postaci indywidualnych konsultacji (5 spotkań po 2 godz. na osobę, raz w miesiącu);
• Wyjazd studyjny (5 spotkań po 8 godz.) wraz z kontynuacją w postaci action learningu (1-2 spotkania po 2 godz.
w miesiącu, przez 1 semestr).
Wsparcie dodatkowe to niezbędny element zapewnienia efektywności Programu. Doświadczenia z licznych projektów
oraz nasze własne badania na nauczycielach w ramach projektu pokazały, że bez niego trudno podtrzymać proces
zmiany. Nauczyciele wskazywali w badaniach, że podnoszenie kompetencji na licznych szkoleniach i warsztatach nie
ma przełożenia na wprowadzanie zdobytej wiedzy i umiejętności do praktyki zawodowej. Przyczyn upatrywali zarówno
we pewnym naturalnym oporze wobec zmiany (nawet pożądanej), oraz w braku wsparcia zewnętrznego. Na warsztatach i szkoleniach wszystko wydaje się proste i logiczne, ale przy próbie wdrożenia pojawiają się pytania i wątpliwości.
Nie ma jednak na ogół do kogo się z nimi zwrócić. Dlatego Program SMOK zakłada półroczne wsparcie dodatkowe
po zakończeniu cyklu szkoleń, by wesprzeć nauczyciela lub nauczycielkę we wprowadzaniu nowych metod i narzędzi do codziennej praktyki zawodowej. Formy wsparcia dodatkowego są skonstruowane tak, że sprzyjają wzrostowi
refleksyjności i pogłębionym analizom sytuacji lub problemów, oraz towarzyszących im własnych zachowań, emocji
i przekonań. Wspiera to proces zmiany postawy wobec niepełnosprawności.

Zasady korzystania z Programu
Wdrażaniu Programu SMOK towarzyszy kilka zasad:
1. Program SMOK stanowi integralną całość. W trosce o jakość i transparentność bardzo prosimy, by przy jego
realizacji przestrzegać wszystkich zaleceń merytorycznych, w tym: czasu trwania, kolejności zajęć, ich częstotliwość,
wielkość grup itp. Wszystkie te czynniki mają znaczenie dla efektywności Programu. Tam, gdzie to dopuszczalne,
zamieściliśmy informację o możliwych modyfikacjach. Jeśli chcą Państwo wykorzystać jedynie któryś z modułów
Programu SMOK, bardzo prosimy wyraźnie to zaznaczyć w opisie, podając informację „ Szkolenie/warsztat/…. oparte
o wybrane rozwiązania wypracowane w ramach projektu „PI SMOK - SKUTECZNY MODEL DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I PRZEWLEKLE CHORYMI” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2014”.
2. Prosimy upewnić się, że prowadzący spełniają opisane kryteria. W pracy z postawą, czyli pracy ingerującej w głębsze poziomy „ja”, kwalifikacje prowadzącego są gwarantem nie tylko osiągnięcia celów, ale też bezpieczeństwa
uczestników. Częścią podręcznika są więc precyzyjne opisy wymaganych kompetencji, wykształcenia, doświadczenia,
uprawnień do prowadzenia każdej formy wsparcia dodatkowego i każdego z warsztatów.
3. Ponieważ Program Doskonalenia SMOK dotyczy pracy z postawą, co wymaga dużego stopnia otwartości, sugerujemy by organizować grupy mieszane z różnych szkół. Grupa z jednej placówki szkolnej może pracować wolniej
i z większym oporem, lub na nieco mniej pogłębionym poziomie, ponieważ wzajemne relacje wyniesione z pracy
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mają wpływ na poziom otwartości uczestników i uczestniczek. Nie zmienia to faktu, że przeszkolenie większej liczby
nauczycieli i nauczycielek z tej samej placówki przyśpiesza proces zmiany danej szkoły jako całej instytucji i pozwala
nauczycielom i nauczycielkom wspierać się w wprowadzaniu zmian.
4. Rekomendujemy, by dyrektorzy i dyrektorki, którzy chcą przygotować kompleksowo swoją szkołę do edukacji
włączającej w oparciu o Program SMOK, sami ukończyli program SMOK, zanim wyślą na niego swoich nauczycieli.
5. Ponieważ powstanie programu sfinansowano ze środków Unii Europejskiej, konieczne jest podawanie informacji o źródle finansowania na wszystkich materiałach oraz informowanie o tym fakcie uczestników Programu SMOK,
poprzez umieszczanie na materiałach, zaproszeniach, dyplomach itp. informacji: „ Program doskonalenia nauczycieli
SMOK został opracowany dzięki realizacji projektu „PI SMOK - SKUTECZNY MODEL DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I PRZEWLEKLE CHORYMI” finansowanego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2014”.

Wsparcie w realizacji Programu i kontakt
z autorami
W przypadku jakichkolwiek problemów, pytań technicznych czy merytorycznych prosimy o kontakt z Zespołem Fundacji Edukacyjnej ODiTK, która po zakończeniu projektu przejęła nadzór merytoryczny i wsparcie nad Programem SMOK.
Dane kontaktowe:
Fundacja Edukacyjna ODiTK
ul. Jana Heweliusza 11
80-890 Gdańsk
www.fundacjaedukacyjna.oditk.pl
fundacjaedukacyjna@oditk.pl
tel: 58.326.24.58
tel. komórkowy: 604.152.010
fax: 58.341.13.85
Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000217565, NIP: 957-089-71-15).
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Opis wymogów technicznych dla wdrożenia
Programu Doskonalenia SMOK
Szkolenia oraz wsparcie dodatkowe powinny być realizowane w salach, w których jest możliwość swobodnego przemieszczania się oraz posiadających okno, które można otwierać. Sala powinna być wyposażona w krzesła w ilości
odpowiadającej ilości osób uczestniczących, oraz w 2 stoły — jeden na materiały i sprzęt, drugi do dyspozycji osób
uczestniczących. Ponieważ poszczególne aktywności przebiegają zarówno na forum całej grupy jak i w mniejszych podgrupach, sala powinna pozwalać na dowolne przestawianie krzeseł i swobodną dyskusję w kilku grupach jednocześnie.
Wielokrotnie podczas zajęć potrzebne będą różnego rodzaju materiały biurowe, zarówno na potrzeby trenera, jak
i pracy grupy. Każde szkolenie będzie wymagało użycia flipcharta i markerów, stąd powinny być one bezwzględnie
zapewnione podczas każdych zajęć. Pozostałe materiały biurowe, które należy mieć na zajęciach, są wskazane każdorazowo przy danym szkoleniu, module bądź ćwiczeniu. Może zdarzyć się sytuacja, że w ćwiczeniu nie będą wskazane
konieczne materiały biurowe. Oznacza to, że zadanie nie wymaga innych materiałów poza obowiązkowym flipchartem
i markerami.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy. Jeżeli zajdzie potrzeba, należy zapewnić komputer stacjonarny bądź przenośny, wraz z głośnikami (wbudowanymi lub zewnętrznymi) i rzutnikiem (należy
też zapewnić miejsce, na którym będą wyświetlane obrazy z rzutnika - zazwyczaj wystarczają 2-3 metry pustej, jasnej
ściany). Jeżeli tak przygotowane stanowisko komputerowe nie ma dostępu do internetu, należy o tym powiadomić trenerkę lub trenera na kilka dni przed szkoleniem. Zazwyczaj przed szkoleniem można ustalić z trenerami, że to oni będą
mieć ze sobą komputer, głośniki i rzutnik.
Praca z własnymi postawami i zachowaniami wywołuje dużo emocji i pochłania dużo energii. Warto, aby osoby
uczestniczące na przerwach miały możliwość odpocząć w spokojnym miejscu, a najlepiej wyjść na świeże powietrze,
w otoczenie zieleni. Dobrym pomysłem jest również zapewnienie obiadu w innym budynku, co wymaga wyjścia na zewnątrz i spaceru.

str. 11

Prowadzący poszczególne bloki szkoleń i wsparcia dodatkowego — opis wymaganych kompetencji
Program Doskonalenia Nauczycieli SMOK jest kompleksowo przygotowanym programem, który może być prowadzony
przez wykwalifikowanych wykładowców – trenerów o konkretnych predyspozycjach zarówno osobowościowych, jak też
względem przygotowania merytorycznego i doświadczenia. Poniżej przedstawiono opis wymagań kompetencyjnych
trenera na poszczególnych szkoleniach:

Szkolenia
Niepełnosprawność i jej społeczne i psychologiczne implikacje
• regularne zaangażowanie w pracę z osobami niepełnosprawnymi, w tym doświadczenie
w pracy z uczniem niepełnosprawnym
• minimum 2 lata doświadczenia trenerskiego, w tym przepracowanych min. 100 dni szkoleniowych,
• ukończony kurs trenerski (dyplom lub certyfikat),
• ukończony kurs „Szkoły rodziców i wychowawców” ORE,
• wymagane doświadczenie we współpracy z kadrą nauczycielską.
Dyskryminacja i rola stereotypów
• regularne zaangażowanie w działalność antydyskryminacyjną,
• minimum 2 lata doświadczenia trenerskiego, w tym przepracowanych min. 300 godzin szkoleniowych, w tym min.
100 godzin w formie szkolenia i/lub warsztatu z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej,
• ukończony kurs trenerski (dyplom lub certyfikat),
• ukończony warsztat antydyskryminacyjny i genderowy lub warsztat w zakresie własnej specjalizacji (np. warsztat
z przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) - każdy minimum 8 godzin,
• wymagane doświadczenie we współpracy z kadrą nauczycielską.
Proces grupowy
• minimum 2 lata doświadczenia trenerskiego, w tym przepracowanych min. 100 dni szkoleniowych, w tym 100
godzin z zakresu procesów grupowych
• ukończony kurs trenerski (dyplom lub certyfikat),
• wymagane doświadczenie we współpracy z kadrą nauczycielską.,
• znajomość tematu – edukacja i wychowanie dziecka niepełnosprawnego,
Komunikacja, ocenianie i motywowanie
• regularne zaangażowanie w pracę z osobami niepełnosprawnymi, w tym doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (wiek - szkoła podstawowa 6-12 lat),
• minimum 2 lata doświadczenia trenerskiego, w tym przepracowanych min. 100 dni szkoleniowych,
• ukończony kurs trenerski (dyplom lub certyfikat),
• ukończony kurs „Szkoły rodziców i wychowawców” ORE,
• wymagane doświadczenie we współpracy z kadrą nauczycielską.

str. 12

Wsparcie dodatkowe
Trening interpersonalny
• ukończone studia magisterskie z psychologii,
• znajomość tematu – edukacja i wychowanie dziecka niepełnosprawnego,
• minimum 4 lata doświadczenia trenerskiego, w tym zrealizowanych minimum 10 warsztatów interpersonalnych
2-4 dniowych,
• minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć w zakresie kompetencji społecznych, a szczególnie pod
względem konfliktu, stylu komunikacji, przekazywania informacji zwrotnych,
• znajomość technik pracy terapeutycznej - sugerowaną szkołą terapeutyczną jest psychologia procesu, ze względu
na plan kontynuacji zajęć poprzez indywidualne sesje rozwojowe.
Indywidualne konsultacje
• minimum 2 lata doświadczenia trenerskiego, w tym przepracowanych min. 100 dni szkoleniowych,
• ukończony kurs trenerski (dyplom lub certyfikat)
• wymagane doświadczenie we współpracy z kadrą nauczycielską.
• znajomość tematu – edukacja i wychowanie dziecka niepełnosprawnego,
• doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych - minimum 20 przeprowadzonych coachingów.
Wyjazd studyjny
• regularne zaangażowanie w pracę z osobami niepełnosprawnymi, w tym doświadczenie w pracy z uczniem niepełnosprawnym minimum 2 lata doświadczenia trenerskiego, w tym przepracowanych min. 100 dni szkoleniowych,
• ukończony kurs trenerski (dyplom lub certyfikat),
• ukończony kurs „Szkoły rodziców i wychowawców” ORE,
• wymagane doświadczenie we współpracy z kadrą nauczycielską.
• w przypadku wyjazdu zagranicznego bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub języka kraju w którym odbywa się wizyta studyjna
Action learning
• minimum 2 lata doświadczenia trenerskiego, w tym przepracowanych min. 100 dni szkoleniowych,
• ukończony kurs trenerski (dyplom lub certyfikat),
• wymagane doświadczenie we współpracy z kadrą nauczycielską.
• znajomość tematu – edukacja i wychowanie dziecka niepełnosprawnego,
• doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych - minimum 20 przeprowadzonych coachingów lub minimum
20 przeprowadzonych action learningów
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Instrukcja przygotowania i organizacji
Programu SMOK — co i jak zaplanować i zrobić,
by sprawnie zrealizować Program
Niniejszy dokument ma na celu ułatwienie dyrektorom publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wdrożenie programu doskonalenia nauczycieli SMOK do swojej oferty. W trzech prostych krokach opisano całą
procedurę działania.

1. przygotowanie

2. realizacja

3. ewaluacja
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PIERWSZY KROK –
przygotowanie
do realizacji Programu
SMOK
Etap I: Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi
warunków realizacji Programu Doskonalenia
Nauczycieli SMOK
Kluczowym warunkiem prawidłowego przygotowania i realizacji programu doskonalenia SMOK jest dokładne zapoznanie się Podręcznikiem realizacji Programu Doskonalenia SMOK, w szczególności:
1. Rozdziałem „Struktura Programu Doskonalenia SMOK” oraz rozdziałem „Zasady korzystania
z Programu Doskonalenia SMOK” — zawierającymi informacje o elementach składowych Programu i najistotniejszych zasadach jego realizacji, co stanowi punkt wyjścia do opracowania planu pracy placówki.
Plan pracy publicznej placówki doskonalenia nauczycieli na kolejny rok szkolny, uwzględniający Program Doskonalenia
SMOK opracowuje dyrektor(ka) placówki a następnie zgłasza go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do dnia
31 lipca poprzedzającego roku szkolnego. Organ prowadzący zatwierdza plan pracy publicznej placówki doskonalenia
na kolejny rok szkolny w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.
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2. Rozdziałem „Opis wymaganych kompetencji prowadzących poszczególne bloki szkoleń i wsparcia dodatkowego” — co pozwoli przeanalizować zasoby kadrowe placówki pod względem posiadanych kompetencji oraz dokonać rozeznania na rynku usług szkoleniowych i doradczych w celu nawiązania współpracy z zewnętrznymi
trenerami i coachami.
Kluczowe dla prawidłowej realizacji programu jest upewnienie się, że prowadzący szkolenia i wsparcie dodatkowe
spełniają opisane w podręczniku kryteria. W pracy z postawą, prowadzący (prowadząca) musi znać doskonale standardy pracy psychologicznej z grupą, czyli pracy ingerującej w głębsze poziomy „ja”. Kwalifikacje prowadzącego (prowadzącej) zapewniają nie tylko osiągnięcie celów, ale też bezpieczeństwo i zaufanie uczestników do siebie, prowadzącego (prowadzącej) i programu.
3. Rozdziałem „Opis wymogów technicznych (pomieszczenia, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne)” oraz z załączonymi scenariuszami szkoleń i wsparcia dodatkowego — które pozwolą przeanalizować
posiadane zasoby oraz zaplanować konieczne zakupy.
4. Rozdziałem „Analiza prawnych uwarunkowań realizacji Programu SMOK oraz potencjalnych
źródeł pozyskiwania finansowana przez publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli na realizację Programu SMOK”, zawierającym również wycenę kosztów realizacji Programu Doskonalenia
SMOK w różnych wariantach. Stanowić to będzie punkt wyjścia do opracowania budżetu placówki uwzględniającego
realizację Programu SMOK lub też zaplanowania działań potrzebnych do sfinansowania realizacji programu (w tym.
m.in. nawiązania współpracy z innymi podmiotami, np. organizacjami pozarządowymi).

Etap II. Wybór kadry do prowadzenia szkoleń
i wsparcia dodatkowego w ramach Programu
SMOK
W fazie przygotowawczej do realizacji Programu Doskonalenia SMOK należy dokonać wyboru specjalistów (trenerów
(trenerek), coachów) do realizacji szkoleń i wsparcia dodatkowego w ramach Programu SMOK. Bardzo istotne jest, by
ściśle przestrzegać zawartych w podręczniku wytycznych, dotyczących kompetencji prowadzących.
Wybór kadry należy rozpocząć od przeanalizowania kompetencji zatrudnionych pracowników oraz stałych współpracowników. Jeśli posiadane zasoby kadrowe nie spełniają wymogów, należy poszukać zewnętrznych wykonawców.
Ogłoszenie z informacją o poszukiwaniu wykonawców można zamieścić np. w dziale „Dam pracę” na stronie internetowej: www.ngo.pl.
Etap kończy zawarcie umów z wykonawcami na realizację działań w ramach programu doskonalenia.
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Etap III. Przygotowanie oferty szkoleniowej
Kolejny etap przygotowań do realizacji Programu SMOK stanowi przygotowanie atrakcyjnej formy oferty szkoleniowej,
która będzie prezentowana na stronie ośrodka oraz promowana za pomocą różnego rodzaju nośników (ulotki, foldery
itp.).
Oferta powinna zawierać:
• Informacje, do kogo kierowany jest program i jakie cele zostaną osiągnięte;
• Tytuły szkoleń oraz informacje o wsparciu dodatkowym;
• Zakres programowy szkoleń i wsparcia dodatkowego;
• Informacje o kadrze dydaktycznej;
• Terminy oraz godziny szkoleń oraz wsparcia dodatkowego;
• Informację, że miejsca realizacji szkoleń i wsparcia dodatkowego ustalone zostaną po zakończeniu rekrutacji;
• Zakładaną liczebność grupy;
• Przewidywany koszt,
• Dane osoby do kontaktu.
Do promocji oferty można wykorzystać również inne narzędzia:
• Reklamę w prasie branżowej (Głos nauczycielski, Życie szkoły, Dyrektor szkoły itp.);
• Reklamę na portalach internetowych (m. in. w internetowych wydaniach prasy branżowej) w formie banerów, artykułów sponsorowanych itp.;
• Reklamę na portalach społecznościowych np. Facebook, Linkedin itp., ogłoszenia na bezpłatnych profilach;
• Kontakt z uczelniami prowadzącymi kształcenie na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki.
•

Etap IV. Rekrutacja
1. Przed rozpoczęciem rekrutacji należy określić warunki naboru i zawrzeć je regulaminie lub procedurze rekrutacji.
2. Regulamin lub procedura powinien być udostępniony w siedzibie placówki i na jej stronie internetowej.
Dokument ten powinien zawierać następujące informacje:
• Tryb zapisu na szkolenia i wsparcie dodatkowe (zgłoszenie osobiste, drogą mailową lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line);
• Terminy przyjmowania zgłoszeń;
• Zasady organizacji programu doskonalenia oraz zmiany w jego realizacji;
• Zasady dokonywania opłat;
• Warunki wydawania zaświadczeń ukończenia programu doskonalenia.
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3. Następnie należy opracować Formularz zgłoszeniowy (Kartę zgłoszenia), który uczestnicy po wypełnieniu powinni
dostarczyć osobiście lub przesłać drogą elektroniczną. Wzór Formularza stanowi załącznik nr 2.1.
4. Rekrutacja powinna być prowadzona do momentu uzyskania zakładanej ilości uczestników.

Etap V. Organizacja szkoleń
1. Po zakończeniu procesu rekrutacji i dopełnieniu wszystkich formalności przez uczestników (np. dokonanie opłaty)
osoba odpowiedzialna za organizację ustala miejsce realizacji szkoleń w zależności od specyfiki grupy oraz preferencji
uczestników (szkolenia w miejscu pracy, placówce doskonalenia nauczycieli lub wynajętej sali szkoleniowej).
2. W przypadku konieczności wynajęcia sali osoba odpowiedzialna za organizację poszukuje wykonawcy tej usługi,
nawiązuje współpracę, ustala warunki (zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale: Opis wymagań technicznych)
oraz podpisuje umowę na świadczenie usługi wynajmu sali.
3. W przypadku realizacji szkoleń w miejscu pracy uczestników, osoba odpowiedzialna za organizację nawiązuje kontakt z dyrektorem lub dyrektorką szkoły oraz ustala warunki realizacji szkoleń (wynajmu sali).
4. Następnie nawiązuje kontakt z uczestnikami i przesyła drogą mailową informację
o zakończeniu procesu rekrutacji oraz przekazuje zaproszenia zawierające terminy, miejsca i godziny realizacji zajęć
oraz program i informację na temat prowadzącego. Zbiera jednocześnie ostateczne potwierdzenia przybycia.
5. Jednocześnie osoba odpowiedzialna za organizację na podstawie opisu wymagań technicznych, zawartych w podręczniku oraz informacji o potrzebnych materiałach biurowych, zawartych w scenariuszach szkoleń, załączonych
do podręcznika, weryfikuje warunki na sali szkoleniowej oraz dostępność wymaganego sprzętu (rzutnik, komputer,
flipchart). Przygotowuje również odpowiednią ilość materiałów szkoleniowych, dodatkowych materiałów biurowych
oraz opracowuje dokumentację szkoleniową, którą zatwierdza dyrektor(ka) placówki doskonalenia nauczycieli.
Dokumentacja powinna zawierać:
• Dziennik zajęć z programem szkolenia i listą uczestników (wzór stanowi zał. nr 2.2);
• Raport poszkoleniowy trenera (trenerki) (zał. nr 2.3);
• Ankietę ewaluacyjną (zał. nr 2.4);
• Zaświadczenia (zał. nr 2.5).
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Etap VI. Organizacja wsparcia dodatkowego
I. Trening interpersonalny z kontynuacją w postaci indywidualnych konsultacji
1. Trening interpersonalny:
1.1. Działania związane z przygotowaniem realizacji treningu interpersonalnego są tożsame z działaniami podejmowanymi przy organizacji szkoleń (pkt. 1-5 powyżej).
2. Indywidualne konsultacje
2.1. Przed przystąpieniem do realizacji indywidualnych konsultacji, osoba odpowiedzialna za organizację kontaktuje
uczestnika lub uczestniczkę z prowadzącym (prowadzącą) w celu ustalenia harmonogramu spotkań. Harmonogram
spotkań może być ustalony jednorazowo na wszystkie spotkania lub też każdorazowo — w takim wypadku po każdym spotkaniu prowadzący lub prowadząca ustala z uczestnikiem lub uczestniczką datę kolejnych konsultacji.
2.2. Spotkania mogą być realizowane w dowolnym miejscu: np. w kawiarni, w domu uczestnika lub uczestniczki,
w salach udostępnionych przez placówkę doskonalenia nauczycieli (o ile takie posiada) lub wynajętych pomieszczeniach. Jeśli spotkanie odbywa się w placówce lub wynajętej sali, wówczas osoba odpowiedzialna za organizację
dokonuje rezerwacji sali.
2.3. Przed pierwszym spotkaniem osoba odpowiedzialna za organizację przygotowuje dokumentację, którą zatwierdza dyrektor(ka) placówki.
3. Dokumentacja powinna zawierać:
• Dziennik spotkań z harmonogramem spotkań (z możliwością uzupełnienia terminów) (wzór stanowi zał. nr 2.6);
• Listę obecności na spotkaniach (wzór zał. nr 2.7);
• Raport prowadzącego indywidualne konsultacje (wzór zał. nr 2.8);
• Ankietę ewaluacyjną (zał. nr 2.9);
• Zaświadczenia (wzór zał. nr 2.10);.

ii. Wizyta studyjna z kontynuacją w postaci Action learningu:
1. Wizyta studyjna za granicą:
Kwestie związane z ustaleniem miejsca, terminu, planu i harmonogramu wyjazdu zawarte zostały w kolejnej części
podręcznika dla prowadzących szkolenia i wsparcie dodatkowe. Poniżej opisane zostały kwestie techniczne związane
z przygotowaniem do wyjazdu, tj. organizacja spotkania wstępnego, organizacja podróży, ubezpieczenie uczestników,
nocleg, transport lokalny czy wyżywienie.
1.1. Organizacja spotkania wstępnego:
a. Na około 1 do 2 miesięcy przed planowanym wyjazdem studyjnym osoba odpowiedzialna za organizację
w porozumieniu z opiekunem (opiekunką) merytorycznym (merytoryczną) wyjazdu lub inną osobą wyznaczoną przez dyrektora (dyrektorkę) placówki nawiązuje kontakt z uczestnikami wyjazdu oraz wysyła zaproszenie
na spotkanie wstępne, wskazując jego cel, termin, miejsce i czas trwania.
b. Osoba odpowiedzialna za organizację przygotowuje miejsce, w którym odbędzie się spotkanie oraz ewen-
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

tualnie drobny poczęstunek.
Organizacja środków transportu:
a. Zapoznanie się z ofertami przewoźników (samolot, prom, autobus itp.) i wybór najkorzystniejszej oferty
pod względem czasu podróży i kosztów.
b. Warto zwrócić uwagę na koszty dodatkowe związane z bagażem (niektóre linie lotnicze doliczają opłatę za
większy bagaż), opłaty manipulacyjne (np. opłata paliwowa, podatki), rezerwację miejsca itp.
c. Warto pamiętać, że przy wcześniejszej rezerwacji przejazdu ceny są niższe. Oznacza to, że ceny będą
rosły z każdym dniem zbliżającego się wyjazdu.
d. Należy pamiętać o organizacji transportu z miejsca przyjazdu do hotelu.
Wykup ubezpieczenia na czas wyjazdu:
a. Ubezpieczenie należy wykupić przed wyjazdem na czas podróży oraz pobytu.
b. Zakupione powinno zostać ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Zalecamy również
ubezpieczenie uwzględniające transport zwłok do kraju.
Pieniądze:
a. Zaleca się opłacić koszt podróży, noclegów i ubezpieczenia przed wyjazdem, np. na podstawie faktur pro
forma, natomiast koszty transportu lokalnego i wyżywienia są to koszty do poniesienia na miejscu. Należy
rozważyć pobranie zaliczki na poczet tych kosztów.
b. Zaleca się zabranie pewnej ilości pieniędzy na drobne wydatki w walucie obowiązującej w kraju przyjazdu.
Organizacja noclegu:
a. Zapoznanie się z ofertami hoteli i wybór najkorzystniejszej oferty pod względem odległości do miejsca
spotkań, standardu i ceny.
b. Warto zwrócić uwagę, że niektóre hotele mają koszty śniadania wliczone w cenę, dzięki czemu ich oferta
może okazać się korzystniejsza.
c. Warto pamiętać, że przy organizacji tego typu grupowych wyjazdów istnieje możliwość otrzymania rabatu,
który warto z hotelem wynegocjować przed finalizacją transakcji.
Organizacja transportu lokalnego:
a. Należy sprawdzić odległości między hotelem a miejscami spotkań i możliwe środki transportu lokalnego.
Istnieje możliwość zakupu biletów czasowych oraz na przejazdy pojedyncze zarówno dla grup jak i pojedynczych osób a także na jeden środek transportu i na kilka jednocześnie (np. bilet metropolitalny). Przed zakupem należy wstępnie oszacować koszt i wybrać najkorzystniejszy wariant.
Wyżywienie:
a. Należy sprawdzić, czy jednostka organizująca wyjazd podlega rozporządzeniu1
i zgodnie z tym ustalić koszt wyżywienia na poziomie diety z rozporządzenia czy też może ustalić kwotę szacunkową. W miarę możliwości warto dokonać rozeznania dotyczącego miejsc, w których można zorganizować
zbiorowe wyżywienie.
Dokumentacja:
a. Należy przygotować dokumentację wyjazdu, którą zatwierdza dyrektor(ka) placówki. Dokumentacja powinna zawierać:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 poz. 167)
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• Dziennik wyjazdu z harmonogramem i programem spotkań (wzór zał. nr 2.11);
• Listę obecności uczestników (wzór zał. nr 2.12);
• Listy potwierdzające odbiór biletów lotniczych, biletów transportu lokalnego itp. (wzór zał. nr 2.13);
• Ankiety ewaluacyjne (wzór zał. nr 2.14);
• Raport z ankiet ewaluacyjnych – wzór dla prowadzącego/prowadzącej (wzór zał. nr 2.15);
• Zaświadczenia (wzór zał. nr 2.16).
2. III. Wizyta studyjna w Polsce
2.1. Organizacja spotkania wstępnego:
a. Na około 1 do 2 miesięcy przed planowanym wyjazdem studyjnym osoba odpowiedzialna za organizację
w porozumieniu z opiekunem merytorycznym wyjazdu lub inną osobę wyznaczoną przez dyrektora (dyrektorkę) placówki nawiązuje kontakt z uczestnikami wyjazdu oraz wysyła zaproszenie na spotkanie wstępne, wskazując jego cel, termin, miejsce i czas trwania.
b. Osoba odpowiedzialna za organizację przygotowuje miejsce, w którym odbędzie się spotkanie oraz ewentualnie drobny poczęstunek.
2.2. Organizacja środków transportu
a. Jeśli uczestnicy nie zdecydują się na dojazd we własnym zakresie, należy zapoznać się z ofertami przewoźników (autobus, pociąg, bus itp.) i wybrać najkorzystniejszą ofertę pod względem czasu podróży i kosztów.
b. Jeśli korzystamy z komunikacji publicznej (autobus, pociąg) należy pamiętać
o organizacji transportu z miejsca przyjazdu do hotelu.
2.3. Organizacja noclegu:
a. Zapoznanie się z ofertami hoteli i wybór najkorzystniejszej oferty pod względem odległości do miejsca
spotkań, standardu i ceny.
b. Warto zwrócić uwagę, że niektóre hotele mają koszty śniadania wliczone w cenę dzięki czemu ich oferta
może być korzystniejsza.
c. Warto pamiętać, że przy organizacji tego typu grupowych wyjazdów istnieje możliwość otrzymania rabatu,
który warto z hotelem wynegocjować przed finalizacją transakcji.
2.4. Wyżywienie:
a. Należy sprawdzić czy jednostka organizująca wyjazd podlega rozporządzeniu2 i zgodnie z tym należy ustalić
koszt wyżywienia na poziomie diety z rozrządzenia czy też może ustalić kwotę szacunkową. W miarę możliwości
warto dokonać rozeznania dotyczącego miejsc, w których można zorganizować zbiorowe wyżywienie.
2.5. Dokumentacja:
Należy przygotować dokumentację wyjazdu, którą zatwierdza dyrektor(ka) placówki. Dokumentacja powinna
zawierać:
• Dziennik wyjazdu z harmonogramem i programem spotkań;
• Listę obecności uczestników;
• Listy potwierdzające odbiór biletów itp.;
• Ankiety ewaluacyjne;
• Raport z ankiet ewaluacyjnych – wzór dla prowadzącego/prowadzącej;
• Zaświadczenia.
2

Tamże
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3. Action learning
3.1. Osoba odpowiedzialna za organizację, biorąc pod uwagę preferencje uczestników ustala miejsce organizacji
spotkań (spotkania w miejscu pracy, placówce doskonalenia nauczycieli lub wynajętej sali szkoleniowej).
3.2. W przypadku konieczności wynajęcia sali osoba odpowiedzialna za organizację poszukuje wykonawcy tej
usługi, nawiązuje współpracę, ustala warunki (zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale: Opis wymagań technicznych) oraz podpisuje umowę na świadczenie usługi wynajmu sali.
3.3. W przypadku realizacji spotkań w miejscu pracy uczestników, osoba odpowiedzialna za organizację nawiązuje
kontakt z dyrektorem lub dyrektorką szkoły oraz ustala warunki realizacji spotkań (wynajmu sali).
3.4. Następnie nawiązuje kontakt z uczestnikami i przesyła drogą mailową zaproszenia zawierające terminy,
miejsca i godziny spotkań oraz program i informację na temat prowadzącego (prowadzącej). Zbiera jednocześnie
ostateczne potwierdzenia przybycia.
3.5. Jednocześnie osoba odpowiedzialna za organizację na podstawie opisu wymagań technicznych zawartych
w podręczniku oraz informacji o potrzebnych materiałach biurowych, zawartych w scenariuszu prowadzenia spotkań
Action learning, załączonych do podręcznika, weryfikuje warunki na sali szkoleniowej oraz dostępność wymaganego
sprzętu (rzutnik, komputer, flipchart). Przygotowuje również odpowiednią ilość materiałów dla uczestników, dodatkowych materiałów biurowych oraz opracowuje dokumentację, którą zatwierdza dyrektor(ka) placówki doskonalenia
nauczycieli.
Dokumentacja powinna zawierać:
• Dziennik zajęć (na każde spotkanie odrębnie) z programem spotkania i listą uczestników (wzór zał. nr 2.17);
• Raport prowadzącego (prowadzącej) Action learning (wzór zał. nr 2.19);
• Ankietę ewaluacyjną (wzór zał. nr 2.18);
• Zaświadczenia (wzór zał. nr 2.20).
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DRUGI KROK – realizacja
Programu SMOK
Etap I. Realizacja szkoleń
1. Poszczególne szkolenia realizowane są zgodnie ze scenariuszami zawartymi w Podręczniku dla prowadzących
szkolenia i wsparcie dodatkowe.
2. W związku z tym, że szkolenia realizowane są w formie kursu (5 modułów), niezwykle istotne jest aby poszczególni
prowadzący mieli możliwość kontaktowania się między sobą i wymieniania uwag czy wskazówek. Pomocny może być
formularz raportu poszkoleniowego trenera, który każdy z trenerów sporządza po realizacji zajęć, a osoba odpowiedzialna za organizację przekazuje ten dokument kolejnemu prowadzącemu lub prowadzącej przed szkoleniem. Wszystkie raporty są przekazywane w dalszej kolejności prowadzącym wsparcie dodatkowe.
3. Po każdym ze szkoleń, na podstawie ankiety ewaluacyjnej prowadzący przygotowują raporty ewaluacji ex ante.
Istotne wnioski z raportów ewaluacyjnych są umieszczone w raporcie poszkoleniowym trenera (trenerki).
4. Przez cały czas trwania kursu osoba odpowiedzialna za realizację utrzymuje kontakt z uczestnikami reagując na pojawiające się zmiany czy trudności.
5. W trakcie trwania kursu osoba odpowiedzialna za organizację na bieżąco zbiera, weryfikuje oraz archiwizuje dokumentacje szkoleniową.
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Etap II. Realizacja wsparcia dodatkowego
1. Poszczególne rodzaje wsparcia dodatkowego realizowane są zgodnie ze scenariuszami zawartymi w Podręczniku
dla prowadzących szkolenia i wsparcie dodatkowe.
2. Na około 1 tydzień do 1 miesiąca po powrocie z wyjazdu studyjnego osoba odpowiedzialna za organizację w porozumieniu z opiekunem merytorycznym (opiekunką merytoryczną) wyjazdu nawiązuje kontakt z uczestnikami wyjazdu
oraz wysyła zaproszenie na spotkanie podsumowujące, wskazując jego cel, termin, miejsce i czas trwania.
2.1. Osoba odpowiedzialna za organizację przygotowuje miejsce, w którym odbędzie się spotkanie, potrzebny
sprzęt (komputer, rzutnik) oraz ewentualnie drobny poczęstunek.
3. Po realizacji wyjazdu studyjnego opiekun merytoryczny (opiekunka merytoryczna) wyjazdu sporządza raport, który
przekazuje osobie prowadzącej kolejną formę wsparcia — Action learning. Nie sporządza się raportu z przebiegu
treningu interpersonalnego, ponieważ wszystko, co się dzieje na treningu, zgodnie z założeniami merytorycznymi
i umową z uczestnikami jest poufne. Wymóg poufności jest niezbędny dla zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa, które warunkuje osiągnięcie celów treningu.
4. Po realizacji każdej z form wsparcia, tj. treningu interpersonalnego czy — w przypadku drugiej ścieżki — wyjazdu
studyjnego, na podstawie ankiety ewaluacyjnej opracowywane są raporty ewaluacji ex ante. Istotne wnioski z raportów
są przekazywane kolejnym prowadzącym, tj. osobie prowadzącej indywidualne konsultacje oraz osobie prowadzącej
Action learning.
5. Przez cały czas trwania wsparcia dodatkowego osoba odpowiedzialna za realizację utrzymuje kontakt z uczestnikami
reagując na pojawiające się zmiany czy trudności.
6. W trakcie trwania wsparcia dodatkowego osoba odpowiedzialna za organizację na bieżąco zbiera, weryfikuje oraz
archiwizuje dokumentacje ze wsparcia.
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TRZECI KROK – ewaluacja
Programu SMOK
1. Po zakończeniu realizacji programu osoba odpowiedzialna za organizację wraz z osoba prowadzącą ostatnią z form
wsparcia (tj. indywidualne konsultacje lub Action learning) przygotowuje zbiorczy raport ewaluacyjny.
2. Wskazane jest, aby po zakończeniu realizacji całego programu SMOK zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące (około dwugodzinne). Podczas spotkania dyrektor(ka) placówki lub inna wyznaczona przez nią lub niego osoba
dokonuje podsumowania oraz rozdaje uczestnikom dyplomy ukończenia programu.
2.1. Osoba odpowiedzialna za organizację przygotowuje miejsce, w którym odbędzie się spotkanie, dyplomy oraz
ewentualnie drobny poczęstunek.
3. Dyrektorzy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli do 30 września składają do organu prowadzącego sprawozdanie realizacji planu pracy. Organ prowadzący placówkę niepubliczną składa takie sprawozdanie do 30 września
organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
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Analiza prawnych
uwarunkowań realizacji
Programu SMOK — kto,
i na jakich zasadach może
realizować Program
Wstęp
Obowiązkiem nauczyciela wynikającym z Ustawy Karta Nauczyciela jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego, powinnością — podnoszenie wiedzy ogólnej i zawodowej a prawem —uczestnictwo we wszelkich formach
doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie3.
Oznacza to, że poza spełnieniem podstawowych wymogów niezbędnych do pracy w zawodzie nauczyciela4, konieczne
jest stałe doskonalenie i rozwój osobowy. Nauczyciele realizują ten obowiązek poprzez udział w szkoleniach i kursach
doskonalących, warsztatach oraz konferencjach.

3

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198).

4 Warunkiem podjęcia pracy nauczyciela jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, w tym przygotowania pedagogicznego. Wymagane kwalifikacje reguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).

str. 26

1. Cel i zakres doskonalenia nauczycieli
Podstawowym zadaniem systemowego doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wzbogacenie wiedzy, odnawianie
jej, pogłębianie i uzupełnianie w celu podniesienia jakości edukacji, rozumianej nie tylko jako wzrost Edukacyjnej
Wartości Dodanej, ale również jako rozwój kompetencji społecznych, w szczególności postawy włączającej (m.in. zapewnienie optymalnego rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych), partycypacyjnej, proinnowacyjnej
i przedsiębiorczej.

Cele doskonalenia zawodowego
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie do realizacji kierunków polityki oświatowej państwa,
doskonalenie i aktualizacja posiadanych kwalifikacji,
doskonalenie kwalifikacji pod kątem procesu indywidualizacji nauczania,
inspirowanie i wspieranie rozwoju osobistego,
rozwijanie kreatywności i innowacyjności,
wspieranie w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego,
upowszechnianie przykładów dobrych praktyk i tworzenie sieci współpracy,
wzbogacenie wiedzy na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci5.

Zakres doskonalenia zawodowego nauczycieli
Doskonalenie zawodowe nauczycieli obejmuje:
• podnoszenie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych,
• doskonalenie wiedzy przedmiotowej,
• przygotowanie lub podnoszenie kwalifikacji do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• zagadnienia społeczno-psychologiczne i kulturowe,
• pomoc w rozszerzeniu lub zmianie specjalności.

2. Podstawy prawne doskonalenia nauczycieli
Państwo Polskie spełnia obowiązek zapewnienia nauczycielom dostępu do wszelkich form doskonalenia zawodowego
przede wszystkim poprzez organizację i finansowanie sieci publicznych placówek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz tworzenie możliwości finansowania różnych form wsparcia nauczycieli poprzez placówki niepubliczne. Zasady
funkcjonowania placówek określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 i 1142)
5

Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010. Nr 228 poz. 1487, 1488).
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3. Struktura i zakres obowiązków placówek
doskonalenia nauczycieli w Polsce

System publicznego doskonalenia nauczycieli funkcjonuje na trzech poziomach:
a. centralnym — prowadzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego
do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa.
b. wojewódzkim — do zadań samorządu województwa należy zakładanie i prowadzenie placówek doskonalenia
nauczycieli o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym. Nadzór pedagogiczny nad działaniem placówki pełni
kurator oświaty.
c. lokalnym (powiatowym lub gminnym) — prowadzone przez powiatowe i gminne jednostki samorządu terytorialnego. Nadzór pedagogiczny nad działaniem placówki pełni kurator oświaty.
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Obowiązki placówek na poziomie centralnym
Minister Edukacji Narodowej zakłada i prowadzi placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym:
- Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ORE;
- Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie (KOWZ i U);
- Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie (PCN) wchodzące w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za
Granicą (ORPEG).
• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych:
Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych (CENSA).
• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi placówkę doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy
nauczają w szkołach rolniczych: Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie (KCER).
•
•
•
•

Placówki te realizują zadania centralne w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z priorytetami wynikającymi z polityki oświatowej państwa.
Do zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli z zasięgu ogólnokrajowym prowadzonym przez Ministra
Edukacji Narodowej należy m. in.:
• przygotowanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
• wspieranie publicznych placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych,
• organizowanie wspomagania szkół,
• prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia oraz opracowanie materiałów informacyjnych i metodycznych,
• współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z innymi partnerami krajowymi
i partnerami zagranicznymi, w tym ogólnopolskim stowarzyszeniami nauczycielskimi6.
Do zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzonej
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, należy m.in.:
• przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego oraz opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych;
• organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
• organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów w zakresie zarządzania oświatą;
• organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli-doradców metodycznych;
• wspieranie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń;
• wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego;
• diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego;
• opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego7.
6

Rozp. MEN z dnia 19 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 i 1142) § 11. 1.

7

Tamże, § 12
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Do zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy m.in.:
• diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych;
• przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego oraz opracowywanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli szkół rolniczych w zakresie przedmiotów zawodowych;
• prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry kierowniczej
w szkołach rolniczych;
• organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym warsztatów, konferencji i seminariów, dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry kierowniczej w szkołach rolniczych;
• udzielanie konsultacji nauczycielom, kadrze kierowniczej z zakresu kształcenia zawodowego realizowanego przez
szkoły rolnicze;
• wsparcie metodyczne nauczycieli w realizacji kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych;
• inicjowanie i merytoryczne wspieranie zmian programowych kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych8.

Obowiązki placówek doskonalenia nauczycieli na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym
Do obowiązkowych zadań wojewódzkich oraz powiatowych i gminnych placówek doskonalenia należy m. in.:
1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
• wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz zmian w systemie oświaty,
• realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania,
• diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu edukacyjnego,
• wymagań wobec szkół i placówek określonych w ewaluacji zewnętrznej,
• organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w ramach zarządzania
oświatą.
2. Do obowiązkowych zadań wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli należy również:
• organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym dla nauczycieli: przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych oraz nauczycieli
zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych,
• opracowanie i prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej dotyczącego dostępnych form
kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
• realizowanie innych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zleconych przez organ prowadzący 9.
Publiczne (wojewódzkie, powiatowe i gminne) placówki doskonalenia nauczycieli realizują powyższe zadania poprzez:
• wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez pomoc w diagnozowaniu ich potrzeb, ustalenie sposobów
ich zaspokajania,
8

Rozp. MEN z dnia 19 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 i 1142) - § 13

9

Tamże, § 15
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• planowanie i realizację form wspomagania,
• organizację i prowadzenie sieci współpracy dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek,
• prowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli, takich jak: konferencje, szkolenia, warsztaty, udzielanie konsultacji, upowszechnianie dobrych praktyk10.
Obok publicznych placówek doskonalenia nauczycieli funkcjonują również niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli. Prowadzone są przez osoby prawne lub osoby fizyczne, działają po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez samorząd wojewódzki właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia11.

4. Zasady działania publicznych placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli na wszystkich
szczeblach
Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli tworzy się na podstawie aktu założycielskiego, który określa ich nazwę,
cel, organ prowadzący, siedzibę i terytorialny zasięg działania. Funkcjonują one na podstawie statutu i planu pracy.
Publiczną placówką doskonalenia kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora.
Publiczną placówką doskonalenia może również kierować osoba nie będąca nauczycielem, powołana na stanowisko
dyrektora przez organ prowadzący. Osoba, o której mowa, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora, nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w publicznej placówce doskonalenia.
Statut publicznej placówki doskonalenia nauczycieli określa:
1. nazwę placówki doskonalenia oraz jej szczegółowe cele;
2. organ prowadzący placówkę doskonalenia;
3. zadania placówki doskonalenia;
4. organizację placówki doskonalenia;
5. tryb wprowadzenia zmian w statucie.

Organ prowadzący placówkę doskonalenia:
1. nadaje placówce doskonalenia statut;
2. przesyła akt założycielski i statut do wiadomości organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;
3. zapewnia środki finansowe na jej utrzymanie oraz organizacyjne i kadrowe warunki do realizacji zadań statutowych.
Powyższe nie dotyczy placówek o zasięgu ogólnopolskim.
10 Rozp. MEN z dnia 19 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 i 1142) § 16.1
11 Tamże, § 24
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Plan pracy publicznej placówki doskonalenia na kolejny rok szkolny przygotowuje dyrektor placówki i przedstawia
do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego.

Organ prowadzący zatwierdza plan pracy publicznej placówki doskonalenia na kolejny rok szkolny w terminie do dnia
31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.
Sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok szkolny dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia
organowi prowadzącemu w terminie do 30 września następnego roku szkolnego12.
Publiczne placówki doskonalenia mogą podlegać przekształcaniu lub likwidacji.

Przekształcanie publicznej placówki doskonalenia może polegać na:
1. zmianie organizacji placówki doskonalenia lub zakresu wykonywanych przez nią zadań;
2. włączeniu publicznej placówki doskonalenia do innej publicznej placówki doskonalenia;
3. połączeniu kilku publicznych placówek doskonalenia w jedną publiczną placówkę doskonalenia.
Włączenie lub przekształcenie publicznych placówek prowadzonych przez różne organy może nastąpić po zawarciu
pisemnego porozumienia między tymi różnymi organami. Porozumienie powinno określać tryb przekształcenia oraz
sposób finansowania placówki doskonalenia, a w przypadku połączenia kilku placówek doskonalenia w jedną placówkę
doskonalenia należy wskazać, który z organów będzie wykonywał zadania organu prowadzącego.
Publiczna placówka doskonalenia może być zlikwidowana przez organ prowadzący, po zapewnieniu przez ten organ nauczycielom możliwości ukończenia form doskonalenia i dokształcania rozpoczętych w likwidowanej placówce doskonalenia.
Organ prowadzący publiczną placówkę doskonalenia zawiadamia kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę
placówki doskonalenia o zamiarze i przyczynach jej likwidacji na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.

6. Zasady działania niepublicznych placówek
doskonalenia zawodowego nauczycieli
Utworzenie niepublicznej placówki doskonalenia wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez samorząd
województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia.
Wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli dokonuje się na wniosek osoby fizycznej lub
osoby prawnej.

12 Rozp. MEN z dnia 19 listopada 2009 r . z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 i 1142) § 21. 1.
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Wniosek musi zawierać m.in. projekt statutu i dokumentację poświadczającą posiadane warunki umożliwiające realizację zadań statutowych, w szczególności zawierającą dane dotyczące:
• kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia,
• warunków lokalowych i wyposażenia placówki doskonalenia.
Wpis do ewidencji obejmuje następujące dane:
• imię i nazwisko osoby fizycznej zamierzającej prowadzić niepubliczną placówkę doskonalenia oraz adres jej zamieszkania albo nazwę osoby prawnej zamierzającej prowadzić niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej
siedziby;
• nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;
• określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia oraz dane rozpoczęcia działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia.

Samorząd Województwa w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku dokonuje wpisu do ewidencji oraz z urzędu doręcza osobie fizycznej lub osobie prawnej ubiegającej się o wpis zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę niepublicznej placówki doskonalenia oraz
organowi podatkowemu.
Samorząd Województwa może odmówić wpisu do ewidencji, jeżeli: statut niepublicznej placówki doskonalenia jest
niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości, nie został zmieniony lub nie zostały
zapewnione warunki umożliwiające realizację zadań statutowych.
Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia jest zobowiązany zgłosić Samorządowi Województwa zmiany
danych objętych wpisem do ewidencji, powstałe po wpisie do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia:
4. jest zobowiązany, we współudziale z Samorządem Województwa, do rejestracji danych w Systemie Informacji
Oświatowej;
5. przygotowuje plan pracy na dany rok szkolny.
6. przedstawia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok szkolny
w terminie do 30 września następnego roku szkolnego;
7. jest odpowiedzialny za jej działalność: zatrudnia wykwalifikowaną kadrę oraz zapewnia warunki lokalowe i organizacyjne niezbędne do realizacji zadań wynikających ze statutu.
Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach :
1. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobom fizycznym prowadzącym niepubliczną placówkę doskonalenia prowadzenia działalności oświatowej;
2. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że niepubliczna placówka doskonalenia nie realizuje zadań statutowych lub nie przestrzega przepisów prawa — jeżeli organ prowadzący placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosuje się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3. dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
4. zaprzestania działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia na okres dłuższy niż sześć miesięcy.
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7. Organizacja systemu doskonalenia nauczycieli
w woj. pomorskim
Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli woj. pomorskiego
Typy publicznych placówek
doskonalenia nauczycieli

Regulacja prawna funkcjonowania placówki doskonalenia

Organ prowadzący placówkę dosko- Obszar na którym realizowane
nalenia
są zadania placówki doskonalenia

Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku

Rozp. MEN z 19 XI 2009 r.
(Dz.U. Nr 200, poz. 1537)
oraz ustawa z 7 IX 1991 r.
(teks. jedn. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) i ustawy z 26.01.1982r,
Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.
U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674
z późn. zm.)

Samorząd Województwa Pomorskiego

Województwo pomorskie

Samorząd Województwa Pomorskiego

Województwo pomorskie

Miasto Gdańsk

Gmina miasta Gdańska

Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Słupsku

Ośrodek Kształcenia
Ustawicznego Nauczycieli —
Gdańsk

Akt prawny (założycielski)
powołujący placówkę wydany
przez organ prowadzący
(uchwała, rozporządzenie
Centrum Inicjatyw Edukacyjnych itp.), statut
Rada Powiatu Kartuskiego
w Kartuzach
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Centrum
Kształcenia Ustawicznego —
Chojnice
Gdyński Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli
Akademia Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie
Sopocki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli — integralna część
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

Powiat kartuski

Rada Powiatu Chojnickiego

Powiat chojnicki

Gmina Miasta Gdyni

Gmina Miasta Gdynia

Gmina Miejska Kwidzyn

Gmina Miasta Kwidzyn

Gmina Miasta Sopotu

Gmina Miasta Sopotu
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Analiza potencjalnych
źródeł pozyskiwania finanso
wania przez publiczne
i niepubliczne Placówki
Doskonalenia Nauczycieli
na realizację Programu SMOK
(środki publiczne, dotacje UE,
środki własne nauczycieli)

1. Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli13
Od 2002 r. przepisy prawne szczegółowo określają wysokość, usytuowanie i sposób wydatkowania środków przeznaczonych corocznie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, jak również wskazują dysponentów tych
środków.
13 Opracowano na podstawie: „Koncepcja rozwiązań systemowych dotyczących organizacji i finansowania dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli” Ministerstwo Edukacji Narodowej, wrzesień 2012r. oraz „Raport Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego”, Ośrodek Rozwoju Edukacji , Warszawa
2010
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Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się:
1. w budżetach organów prowadzących szkoły — w wysokości 1 % planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Przepisy art. 9 uchwalonej przez Sejm 8 listopada 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku z realizacją ustawy budżetowej umożliwiły w latach 2013 i 2014 elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Roczne środki na doskonalenie ustalono więc w przedziale od 0,5 do 1%.
Ze środków tych dofinansowuje się między innymi:
• organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych
umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,
• organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji,
• organizację warsztatów metodycznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
• opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli oraz koszty przejazdów związanych z tym kształceniem.
Wymienione środki dzielone są przez organy prowadzące szkoły i placówki, w tym placówki doskonalenia nauczycieli,
na podstawie opracowanych przez dyrektorów tych jednostek wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniających przede wszystkim programy rozwoju szkoły lub placówki oraz potrzeby kadrowe, a także plany
rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli.
Od 2005 r. dokonywany przez organy prowadzące podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego jest
opiniowany, zgodnie z art. 70a ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela, przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
Sposób wykorzystania tych środków oraz zasady ich podziału określa na dany rok budżetowy organ prowadzący w drodze zarządzenia14.
Przepisy art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nie obejmują finansowania publicznych placówek doskonalenia
nauczycieli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki na ten cel pochodzą z budżetu organów
prowadzących.
Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują na finansowanie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli
wsparcie z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej. Mieszczą się one w puli środków przekazywanych JST
dla placówek realizujących zadania pozaszkolne, do których zalicza się zarówno placówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jak również inne placówki, np. placówki kształcenia
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego itp.

14 Np. na obszarze gminy miasta Gdańska corocznie w budżecie, ustalonym przez Radę Miasta Gdańska w trybie uchwały, wyodrębnia
się środki na doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenie roczne nauczycieli. Wysokość tych środków jest uzależniona od liczby zatrudnionych nauczycieli
i wysokości pobieranych przez nich wynagrodzeń.
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W budżetach wojewodów — w łącznej wysokości 5 000 średnich wynagrodzeń
nauczyciela stażysty.
Środki na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli dzielone są pomiędzy poszczególnych wojewodów ze szczególnym uwzględnieniem liczby nauczycieli zatrudnionych w województwie, zadań
wynikających z analizy stopnia zaspokojenia potrzeb kadrowych oraz potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w województwie i zadań wynikających z polityki oświatowej państwa.
Ze środków tych dofinansowuje się między innymi:
• wojewódzkie programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
• zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone szkołom wyższym
i innym podmiotom,
• udział krajowych podmiotów w międzynarodowych projektach i programach doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Środkami tymi dysponują kuratorzy oświaty, którzy na podstawie przepisów art. 31 pkt. 6c ustawy o systemie oświaty
zmienionego przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304), opracowują programy wykorzystania tych środków, po zasięgnięciu
opinii reprezentatywnych związków zawodowych.
2. W budżecie ministra edukacji — w łącznej wysokości 5 000 średnich wynagrodzeń
nauczyciela stażysty.
Ze środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się
przede wszystkim:
• centralne programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
• zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone szkołom wyższym
i innym podmiotom,
• udział krajowych podmiotów w międzynarodowych projektach i programach doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Środkami tymi dysponuje — biorąc pod uwagę przede wszystkim potrzeby w zakresie doskonalenia nauczycieli na terenie kraju oraz priorytety wynikające z realizacji polityki oświatowej państwa — minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania.
Przepisy art. 70a ust. 4 — Karta Nauczyciela dotyczące środków wyodrębnionych w ww. budżecie ministra nie
obejmują publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, dla których minister jest organem prowadzącym15.

15 ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Raport Wzmocnienia systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego, Warszawa 2010., s. 25-29.
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Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli mogą również finansować realizację zadań statutowych ze środków europejskich, w tym środków unijnych.
W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zadania w obszarze edukacji realizowane będą
przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Edukację wspierać będą również środki w ramach programu Erasmus+.
Dla porównania: w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 na edukację przeznaczono ponad 11 mld zł
ze środków unijnych, w tym ok. 174 mln na szkolenia dla nauczycieli szkolnictwa zawodowego i ok. 32 mln na przeszkolenie nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników oświaty. Zadania w obszarze edukacji realizowane
były przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na lata 2007-2013 program ten obejmował
działania w obszarze oświaty realizowane w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” oraz Priorytetu IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Środki na projekty z zakresu edukacji w latach 2007-2013 można
było również pozyskać w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

2. Niepubliczne placówki doskonalenia
nauczycieli
Niepubliczne placówki doskonalenia są finansowane głównie z opłat wnoszonych przez uczestników szkoleń, ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, ze środków uzyskiwanych za realizację zleceń od instytucji oraz z darowizn.
Inne źródła finansowania zadań realizowanych przez niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli:
• środki w dyspozycji dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
• środki pozyskane w drodze konkursu organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego,
• środki w ramach dotacji wojewody, które są rozdysponowywane przez kuratorium na zasadzie nieograniczonego
przetargu publicznego na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli16,
• środki europejskie, w tym unijne (patrz pkt. 1, podpunkt 4),
• granty organizacji pozarządowych (np. Fundacja im. Stefana Batorego).

16 Źródło informacji: Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
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3. Finansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli na przykładzie woj. pomorskiego
(miasto Gdańsk)
W województwie pomorskim działa 8 publicznych placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 33 niepubliczne placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wykaz placówek dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Gdańsku (www.kuratorium.gda.pl)17.
W województwie pomorskim publiczne zadania związane z doskonaleniem nauczycieli realizują:
1. placówki wojewódzkie tj. CEN w Gdańsku, ODN w Słupsku;
2. placówki powiatowe np. OKUN w Gdańsku;
3. placówki gminne, np. Akademia Umiejętności Pedagogicznej w Kwidzynie lub Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Doskonalenie nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych finansowane jest z budżetów organów samorządowych
poszczególnych szczebli samorządów, tj. samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego. Ponadto część zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli może być zlecona i dofinansowywana w ramach konkursu i indywidualnych
projektów przez Kuratorium Oświaty, reprezentujące terenowy organ administracji rządowej, tj. wojewodę.

4. Możliwości finansowania programu
doskonalenia SMOK
4.1 Placówki Publiczne Doskonalenia Nauczycieli
Program doskonalenia nauczycieli SMOK może być realizowany i finansowany przez wszystkie publiczne placówki
doskonalenia nauczycieli, tj. centralne, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

1. Na poziomie centralnym finansować realizację programu doskonalenia nauczycieli SMOK mogą wszystkie placówki
doskonalenia, tj.:
• Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE);
• Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie (KOWZ i U);
• Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie (PCN) wchodzące w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą (ORPEG);
• Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych (CENSA);
• Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie (KCER).
17 Źródło informacji: www.kuratorium.gda.pl.
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1.1. Placówki mogą wprowadzić program SMOK do własnej oferty i wówczas środki na finansowanie realizacji
programu pochodzą z budżetu placówki w ramach jej działalności statutowej.
1.2. Placówki mogą realizować program SMOK ze środków europejskich, w tym unijnych, np. w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (cel tematyczny: 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności, i uczenie się
przez całe życie, Priorytet Inwestycyjny 10.1, cel 2). Ww. placówki wskazane zostały jako potencjalni beneficjenci.
1.3. W finansowaniu programu SMOK może mieć również udział szkoła lub placówka oświatowa, dysponująca
własnym budżetem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (dotyczy w szczególności szkół i placówek artystycznych
oraz szkół rolniczych).
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2. Na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym finansowanie może pochodzić z następujących źródeł:
2.1. Budżety placówek doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący może zobowiązać placówkę doskonalenia nauczycieli do włączenia programu w jej ofertę lub
rozpisać konkurs na realizację tego działania (zadanie zlecone). Również same placówki mogą wystąpić z własną
inicjatywą realizacji programu ze swojego budżetu i uwzględnić program doskonalenia SMOK w ofercie.
2.2. Budżety wojewodów
Kuratorium Oświaty dysponuje środkami na finansowanie doskonalenia nauczycieli wyodrębnionymi z budżetu wojewody. Kurator opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli (na podstawie np. ankietowego badania potrzeb dyrektorów i nauczycieli) i po zasięgnięciu opinii związków zawodowych
ogłasza przetarg na realizację zadań edukacyjnych z zakresu doskonalenia nauczycieli, w których mogą wziąć udział
wszystkie placówki doskonalenia nauczycieli. Na końcu rozdziału przedstawiono przykład przetargu ogłoszonego
przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 2014 r.
2.3. Budżety szkół i placówek oświatowych
Szkoły i placówki oświatowe dysponują własnym budżetem (przyznanym przez organ prowadzący). Środki w ramach tego budżetu mogą być przeznaczone na sfinansowanie uczestnictwa pracowników szkoły lub placówki
w programie doskonalenia SMOK.
2.4. Środki w ramach zadań publicznych zleconych przez organy administracji rządowej
i samorządowej. Organy administracji rządowej i samorządowej ogłaszają otwarte konkursy ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych. Jeśli przedmiotem konkursu będzie realizacja zadań o celach tożsamych z celami
realizacji programu SMOK, wówczas Placówki doskonalenia nauczycieli mogą złożyć swoją ofertę na realizację tego
zadania publicznego i otrzymać dofinansowanie.
2.5. Środki europejskie, w tym unijne
Placówki mogą realizować program SMOK ze środków europejskich, w tym unijnych, np. w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych (np. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 3 Edukacja, Priorytet Inwestycyjny 10.1). Ww. placówki wskazane zostały jako potencjalni beneficjenci.
Finansowanie programu doskonalenia SMOK możliwe jest również ze środków w ramach programu Erasmus+ (np.
wyjazdy studyjne).

4.2 Placówki Niepubliczne Doskonalenia Nauczycieli
Placówki niepubliczne doskonalenia nauczycieli mogą pozyskać środki na realizację programu SMOK:
1. Ze środków własnych np. opłat wnoszonych przez uczestników, darowizn;
2. Ze środków uzyskanych w ramach realizacji zleceń instytucji, w tym np. w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
3. Ze środków uzyskanych w drodze otwartych konkursów na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, jednostki samorządu terytorialnego (np. urząd miasta), Ośrodek
Rozwoju Edukacji, PEFRON itp. (patrz pkt. 2.2 i 2.4);
4. Ze środków pozyskanych w drodze umowy lub porozumienia z JST lub publiczną placówką doskonalenia zawodowego nauczycieli na realizację konkretnych zadań edukacyjnych, np. programu SMOK;
5. Ze środków europejskich, w tym unijnych, np. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (np. Regionalny
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Priorytet Inwesty-
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cyjny 10.1). Ww. placówki wskazane zostały jako potencjalni beneficjenci. Środki na finansowanie można pozyskać
również w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG), przy założeniu, iż wnioskodawcą w tym programie może
być jedynie organizacja pozarządowa (organ założycielski placówki doskonalenia nauczycieli). Program wdrażany jest
przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, która zajmuje się projektami dotyczącymi dzieci i młodzieży. Finansowanie programu doskonalenia SMOK możliwe jest również ze środków
w ramach programu Erasmus+ (np. wyjazdy studyjne);
6. Z grantów od organizacji pozarządowych, np. Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Edukacja dla Demokracji, czy
Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, w szczególności te, których organem założycielskim jest organizacja pozarządowa, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji programu SMOK w otwartych konkursach grantowych.
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Wynik ogłoszony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w 2014 r. — placówki wybrane
w przetargu — przykład
lp
1

2

3

TEMAT

ADRESAT

Liczba
godzin

I. Warsztaty
Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

dyrektorzy, nauczyciele 20
gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych

Nauczanie skuteczne, ciekawe,
twórcze

dyrektorzy, nauczyciele 20
wszystkich typów szkół

Liczba
Nazwa wykonawcy
nauczycieli
— grupy
60 — 4
Np. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
100 — 4

Adres
i telefon

Cena
w złotych

Elbląg,
ul. Wojska
Polskiego 1

13 200

Np. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Słupsku
Np. Centrum Szkolenia
Nauczycieli COMBIDATA Poland Sp. z o. o.

Słupsk,
9 250
ul. Bałtycka
29
Gdynia, ul.
10 850
Żwirki i Wigury 15
Sopot,
13 700
Al. Niepodległości 751

Nauczyciel — mistrz, przewod- dyrektorzy, nauczyciele 15
nik, wychowawca
wszystkich typów szkół

75 — 5

Postępowanie wobec agresji
dyrektorzy, nauczyciele 20
i przemocy w szkole oraz środo- wszystkich typów szkól
wisku rodzinnym ucznia

100 — 5

Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli CREATIVE

Radzenie sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym nauczyciela —warsztaty rozwoju
osobistego

Dyrektorzy, nauczyciele 15
wszystkich typów szkół

100 — 5

DC Edukacja Sp. z o.o. Gdańsk,
Ośrodek Doskonalenia ul. SzymaNauczycieli
nowskiego 2

11 900

dyrektorzy, nauczyciele 20
wszystkich typów szkól,
(2gr. — SP, 2 gr. —
gim., 2 gr. — ponadgimn.)

100 — 4

Niepubliczny Ośrodek Gdańsk, ul.
Doskonalenia NaPłocka 4
uczycieli LUPA przy
Centrum Szkoleniowo-Doradczym R & R

11 200

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

dyrektorzy pedagodzy (psycholodzy)
ze wszystkich typów
szkół

20

80 — 4

„Oświata Lingwista”
N.C.E. sp. z o.o.
Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli

Gdańsk, ul.
12 500
Malczewskiego 51

Rozwój e-learning jako odpowiedź na wyzwanie uczenia się
przez całe życie
III.konferencje
Forma aktywności fizycznej

dyrektorzy, nauczyciele 15
edukacji specjalnej

50 — 3

Np. DC Edukacja Sp.
z o. o ODN

Gdańsk, ul.
Szymanowskiego 2

dyrektorzy, nauczyciele 5
wf. wszystkich typów
szkół
dyrektorzy, nauczyciele 15
wszystkich typów szkół

150

brak ofert

12 — 6

unieważniono

4

5

II. Kursy
Analiza wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych
w podnoszeniu efektywności
nauczania
6

7
8
9

10 Diagnoza edukacyjna

13 000
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Załączniki do podręcznika
dla dyrektorów
i dyrektorek Placówek
Doskonalenia Nauczycieli
Spis załączników:
2.1 Formularz zgłoszeniowy
2.2 Dziennik zajęć z programem szkolenia i listą uczestników
2.3 Raport poszkoleniowy trenera
2.4 Ankieta ewaluacyjna szkolenia
2.5 Zaświadczenie ukończenia szkolenia
2.6 Dziennik spotkań – indywidualnych konsultacji z harmonogramem spotkań (z możliwością uzupełnienia terminów)
2.7 Lista obecności na indywidualnych konsultacjach
2.8 Raport prowadzącego indywidualne konsultacje
2.9 Ankieta ewaluacyjna indywidualnych konsultacji
2.10 Zaświadczenia ukończenia indywidualnych konsultacji
2.11 Dziennik wyjazdu studyjnego z harmonogramem i programem spotkań
2.12 Lista obecności uczestników wyjazdu studyjnego
2.13 Listy potwierdzające odbiór biletów lotniczych, biletów transportu lokalnego itp.
2.14 Ankiety ewaluacyjne wyjazdu studyjnego
2.15 Raport z wizyty studyjnej
2.16 Zaświadczenia o uczestnictwie w wizycie studyjnej
2.17 Dziennik spotkania Action learning z programem spotkania i listą uczestników
2.18 Ankieta ewaluacyjna action learning;
2.19 Raport prowadzącego action learning
2.20 Zaświadczenia o ukończeniu Action learning
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Zał. 2.1 Formularz zgłoszeniowy

KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwa formy doskonalenia
Dane osobowe uczestnika
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Miejsce zatrudnienia i inne dane
Szkoła, instytucja
Adres: miejscowość, ulica, kod
Telefon
Stanowisko, przedmiot
Doświadczenie w pracy z uczniem niepełnosprawnym, przewlekle
chorym
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie w tytule wpłaty następujących danych
Imię i nazwisko, nazwa szkoły i miejscowość
NIP szkoły lub placówki
Nazwa formy doskonalenia
Zgadzam się na użycie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. 20002r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu stworzenia bazy danych placówki (tu do uzupełnienia nazwa placówki).
Dane osobowe gromadzone są w bazie administrowanej przez ……………………………………………………... (tu do uzupełnienia
nazwa placówki). Dane pozyskiwane są w celach ewidencyjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych w związku z realizacją umowy. Osoba
przekazująca dane osobowe ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (dotyczy szkoleń odpłatnych).

Data zgłoszenia i podpis
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Zał. 2.2 Dziennik zajęć z programem szkolenia i listą uczestników

DZIENNIK ZAJĘĆ
Tytuł szkolenia:

………………………………………………….

Trener prowadzący:

………………………………………………….

Data szkolenia:

………………………………………………….

Miejsce szkolenia:

………………………………………………….

ZREALIZOWANY PROGRAM SZKOLENIA
Data

Godziny szkolenia

Przedmiot/Temat

Imię i nazwisko trenera prowadzącego
szkolenie

Podpis prowadzącego szkolenie

10.00-11.30

11.40-13.50

14.50-16.20

16.30-19.00

08.30-10.00

10.15-12.45

13.45-15.15
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LISTA OBECNOŚCI NA SZKOLENIU
Tytuł szkolenia:
Lp.
Nazwisko i imię uczestnika

Szkoła

Podpis uczestnika
DZIEŃ I

DZIEŃ II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Podpis trenera:
			

............................................................
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Zał. 2.3 Raport poszkoleniowy trenera

RAPORT POSZKOLENIOWY
Tytuł szkolenia: ………………………………………………….
Data i miejsce szkolenia: …………………………………………
Czy program szkolenia został zrealizowany całkowicie? Jeśli nie, to jakie tematy nie zmieściły się i dlaczego?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Który z temtów zajęć spotkał się z najlepszym przyjęciem uczestników, a który temat okazał się w jakiś sposób trudny
dla uczestników?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Jakie obawy związane z wdrażaniem zdobytej wiedzy i umiejętności zgłaszali najczęściej uczestnicy?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Jakie pytania praktyczne zadawali najczęściej uczestnicy?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Jakie spostrzeżenia na temat problemu nauczania dzieci niepełnosprawnych
i przewlekle chorych nasuwają się po zajęciach?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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a) co wydaje się możliwe do zmiany w szybki sposób?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
b) co może przeszkadzać w zmianie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
c) jakie sytuacje związane z budowaniem relacji uczniów niepełnosprawnych
i przewlekle chorych ze zdrowymi wymagają szczególnej uwagi?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
d) czy jest coś oprócz udziału w programie SMOK co chciałbyś/ chciałabyś rekomendować tej grupie nauczycieli (lub
dyrekcji szkoły) do zrealizowania
w przyszłości (np. konkretne warsztaty, działania, itp.) ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Jakie najważniejsze wnioski z ankiet ewaluacyjnych chcesz przekazać osobom prowadzącym kolejny moduł szkoleń
lub wsparcia dodatkowego?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Zał. 2.4 Ankieta ewaluacyjna szkolenia

ANKIETA EWALUACYJNA - SZKOLENIA
1. Osobista wartość uczestniczenia w zajęciach (0 – bardzo źle, 6 – bardzo dobrze)
Strata czasu

		

1		

2		

3		

4		

5		

6

Bardzo ważne,
osobiste dla mnie
doświadczenie

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Związek zajęć z pracą nauczyciela
Brak związku

		

Silny związek

1		

2		

3		

4		

5		

6

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Prowadzenie, dyscyplina, sprawy organizacyjne
Niezrozumiałe,
chaotyczne,
poza kontrolą
		
prowadzącego

1		

2		

3		

4		

5		

6

W pełni zrozumiałe,
zmierzające w jasnym
celu, pod kontrolą
prowadzącego

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

str. 50

4. Reakcja na pytania
Brak reakcji,
ignorowanie
ważnych
		 pytań

1		

2		

3		

4		

5		

6

Odpowiednie
reagowanie,
dążenie do rozwiązania
problemu

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Zakończenie zajęć
Brak podsumowania, działań
do wdrożenia
		

Plan działania,
kolejne kroki

1		

2		

3		

4		

5		

6

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6. Waga szkolenia
Problem
marginalny,
mało istotny
		

1		

2		

3		

4		

5		

6

Problem
bardzo
ważny

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi
………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Serdecznie dziękujemy
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Zał. 2.5 Zaświadczenie ukończenia szkolenia

……………………………………
(pieczęć organizatora kształcenia)

ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu szkolenia
Pan/i ……………………
Urodzony/a dnia ………………. r. w ………………….…….. w woj. ……………………
ukończył/a szkolenie pt.
„………………………………….”
zorganizowane przez
……………………………………………………………………
(dane organizatora)
w dniach ……………………………………. r.

…………, dnia ………………r.			
Nr z rejestru …………../……….
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez organizatora)

str. 52

Zał. 2.6 Dziennik spotkań – indywidualnych konsultacji z harmonogramem spotkań

DZIENNIK INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
Imię i nazwisko uczestnika:

………………………………………………….

Imię i nazwisko trenera:

………………………………………………….

ZREALIZOWANY PROGRAM SPOTKAŃ
L.P.

Data i miejsce spotkania

Godziny

Przedmiot/Temat

Podpis prowadzącego konsultacje
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Zał. 2.7 Lista obecności na indywidualnych konsultacjach

LISTA OBECNOŚCI – INDYWIDUALNE KONSULTACJE
Imię i nazwisko
Termin i miejsce spotkania

Podpis
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Zał. 2.8 Raport prowadzącego indywidualne konsultacje

RAPORT Z INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
1. Zagadnienia poruszane w czasie konsultacji
…………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
2. Ocena jakości rozmów konsultacyjnych
…………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
3. Inne wnioski
…………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
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Zał. 2.9 Ankieta ewaluacyjna indywidualnych konsultacji

ANKIETA EWALUACYJNA - INDYWIDUALNE KONSULTACJE
Ocena użyteczności zajęć (indywidualnych konsultacji):

a) wartość uczestniczenia w zajęciach (0 – bardzo źle, 6 – bardzo dobrze)
Bardzo ważne,
osobiste dla mnie
doświadczenie

Strata czasu

		

1		

2		

3		

4		

5		

6

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
b) związek zajęć z pracą nauczyciela
Silny związek

Brak związku

		

1		

2		

3		

4		

5		

6

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
c) prowadzenie, kontrolowanie spotkań przez psychologa
Niezrozumiałe,
chaotyczne,
poza kontrolą
prowadzącego
		

1		

2		

3		

4		

5		

6

W pełni zrozumiałe,
zmierzające w jasnym
celu, pod kontrolą
prowadzącego

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
d) ocena przydatności uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach dla rozwoju zawodowego nauczyciela
Bardzo przydatne
i pożyteczne w praktyce

Całkowicie
nieprzydatne

		

1		

2		

3		

4		

5		

6

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
e) zaangażowanie osoby prowadzącej indywidualne konsultacje
Brak zaangażowania,
nieprofesjonalne
zachowanie
w czasie sesji
		

1		

2		

3		

4		

5		

6

Pełne zaangażowanie,
profesjonalne zachowanie
w czasie sesji

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Serdecznie dziękujemy
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Zał. 2.10 Zaświadczenie ukończenia indywidualnych konsultacji

……………………………………
(pieczęć organizatora kształcenia)

ZAŚWIADCZENIE
uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach
Pan/i ……………………
Urodzony/a dnia ………………. r. w ………………….…….. w woj. ……………………
w dniach ……………………………………. r.
uczestniczyła w indywidualnych konsultacjach
„………………………………….”
(zakres tematyczny)

zorganizowanych przez
……………………………………………………………………
(dane organizatora)

Gdańsk, dnia ………………r.		
			

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez organizatora)
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Zał. 2.11 Dziennik wyjazdu studyjnego z harmonogramem i programem spotkań

DZIENNIK ZAJĘĆ
Wyjazd studyjny do: ……………………………………………
Opiekun merytoryczny: …………………………………………
Termin wyjazdu: ……………………………………………….
Wizyta studyjna do ……… w dniach …………….
Data…….

Godziny
…..….
….…...

Spotkanie na Lotnisku
Dotarcie do hotelu

Data………
……..…
….........
…...……
…………

Spotkanie …………..
- (Agenda)……….
Lunch (miejsce) ………………..
Wizyty studyjne w szkołach (nazwy) – (liczba…..) nauczycieli i trener
Spotkanie podsumowujące dzień

………….
…………..
…………..
…………..

Wizyty studyjne (gdzie, agenda)
Lunch w szkołach
Spotkania (j.w.)
Spotkanie podsumowujące dzień

……………
……………
…………….

Spotkanie w …………………………..
Spotkanie w ……………………………
Spotkanie podsumowujące dzień

……………..
……………...

Spotkanie …………………………..
Spotkanie podsumowujące dzień

……………..
……………..
……………..
……………..

Wizyta studyjna…………………….
Lunch
Spotkanie w ………………………..
Spotkanie podsumowujące dzień

…………….
…………….

Spotkanie w hotelu po wymeldowaniu i podróż powrotna
Dotarcie do Gdańska i zakończenie wizyty studyjnej

Data……..

Data……..

Data……..

Data……..

Data……..
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Zał. 2.12 Lista obecności uczestników wyjazdu studyjnego

LISTA OBECNOŚCI
Wyjazd studyjny do:…………………..
Data i miejsce: ……………………

Lp. Nazwisko i imię uczestnika

Podpis uczestnika
DZIEŃ I
DZIEŃ II

DZIEŃ III

DZIEŃ IV

Dzień V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego:

Data i podpis opiekuna merytorycznego:
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Zał. 2.13 Listy potwierdzające odbiór biletów lotniczych, biletów transporty lokalnego itp.

Potwierdzam odbiór niżej wymienionych
dokumentów z wyjazdu studyjnego do ............
zrealizowanego w dniach ............
L.p.

Dokument

1.

Bilety lotnicze

2.

Bilety transportu miejskiego

3.

Rachunki

4.

……………………….

5.

……………………….

6.

……………………….

7.

……………………….

8.

……………………….

9.

……………………….

10.

……………………….

Podpis
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Zał. 2.14 Ankiety ewaluacyjne wyjazdu studyjnego

Ankieta ewaluacyjna – wyjazd studyjny
Ocena użyteczności wyjazdu
a) wartość uczestniczenia w zajęciach (0 – bardzo źle, 6 – bardzo dobrze)
Strata czasu

		

1		

2		

3		

4		

5		

6

Bardzo ważne,
osobiste dla mnie
doświadczenie

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
b) związek zajęć z pracą nauczyciela
Brak związku

		

Silny związek

1		

2		

3		

4		

5		

6

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
c) prowadzenie, kontrolowanie spotkań przez opiekuna merytorycznego
Niezrozumiałe,
chaotyczne,
poza kontrolą
		
prowadzącego

1		

2		

3		

4		

5		

6

W pełni zrozumiałe,
zmierzające w jasnym
celu, pod kontrolą
prowadzącego

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Serdecznie dziękujemy
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Zał. 2.15 Raport z wizyty studyjnej

RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ
1. Dane podstawowe na temat organizacji wyjazdu
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
2. Harmongram zajęć w ramch wyjazdu
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
3. Obserwacje uczestników związane z projektem SMOK
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
4. Wnioski z wyjazdu dla wdrożenia modelu w Polsce
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
5. Ocena udzielonego wsparcia przez uczestników
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
6. Ocena efektywności wyjazdu przez opiekuna grupy
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
5. Wnioski dotyczące organizacji podobnych wyjazdów
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………..
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Zał. 2.16 Zaświadczenie o uczestnictwie w wizycie studyjnej

……………………………………
(pieczęć organizatora kształcenia)

ZAŚWIADCZENIE
uczestnictwa w wyjeździe studyjnym
Pan/i ..............................
Urodzony/a dnia ………………. r. w ………………….…….. w woj. ……………………
uczestniczył/a w wyjeździe studyjnym do
„………………………………….”
(nazwa miejscowości)
zorganizowanym przez
……………………………………………………………………
(dane organizatora)

w dniach ……………………………………. r.

Gdańsk, dnia ………………r.		
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez organizatora)
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Zał. 2.17 Dziennik spotkania action learning z programem spotkania i listą uczestników

DZIENNIK ACTION LEARNING
Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………….
Imię i nazwisko trenera:………………………………………………….

ZREALIZOWANY PROGRAM SPOTKAŃ
L.P.

Data i miejsce spotkania

Godziny

Przedmiot/Temat

Podpis prowadzącego konsultacje
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Zał. 2.18 Ankieta ewaluacyjna action learning

ANKIETA EWALUACYJNA ACTION LEARNING
1. Osobista wartość uczestniczenia w zajęciach (0 – bardzo źle, 6 – bardzo dobrze)
Bardzo ważne,
osobiste dla mnie
doświadczenie

Strata czasu

		

1		

2		

3		

4		

5		

6

Uzasadnienie ………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………
2. Związek zajęć z pracą nauczyciela
Silny związek

Brak związku

		

1		

2		

3		

4		

5		

6

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………
3. Zaangażowanie osoby prowadzącej
Brak zaangażowania,
nieprofesjonalne
zachowanie w czasie
		spotkań

1		

2		

3		

4		

5		

6

Pełne zaangażowanie,
profesjonalne
zachowanie
w czasie spotkań

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
4. Sprawy organizacyjne
Nieodpowiednie
planowanie,
zmiany,
spóźnienia
		

1		

2		

3		

4		

5		

6

Odpowiednie planowanie, sesje realizowane zgodnie z planem i punktualnie

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Serdecznie dziękujemy
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Zał. 2.19 Raport prowadzącego action learning

RAPORT PROWADZĄCEGO ACTION LEARNING
1. Dane podstawowe: liczba osób, daty spotkań, skład grupy
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Dynamika postaw w grupie: procesy grupowe, role, konflikty, nastawienie do tematu, motywacje do uczestniczenia
w grupie
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Poruszane w czasie pracy grupy zagadnienia związane z tematem zajęć
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Zagadnienia problematyczne dla członków grupy, budzące opór lub niezrozumienie
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Ocena udzielonego wsparcia
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6. Inne wnioski
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Zał. 2.20 Zaświadczenie o ukończeniu action learning

……………………………………
(pieczęć organizatora kształcenia)

ZAŚWIADCZENIE
ukończenia action learning
Pan/i ..............................
Urodzony/a dnia ………………. r. w ………………….…….. w woj. ……………………
uczestniczył/a w action learning do
„………………………………….”
(nazwa miejscowości)

zorganizowanym przez
……………………………………………………………………
(dane organizatora)

w dniach ……………………………………. r.

Gdańsk, dnia ………………r.		
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez organizatora)
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Podręcznik dla
prowadzących
szkolenia
i wsparcie dodatkowe
Szkolenia
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Instrukcja dla wszystkich prowadzących
szkolenia i wsparcie dodatkowe Modułu
zarządzania zmianą w Programie SMOK
Wstęp
Poniższy mini-podręcznik jest integralną częścią każdej instrukcji prowadzenia zajęć w Programie SMOK. Zawiera:
1. wytyczne do sposobu omawiania ćwiczeń we wszystkich blokach szkoleniowych;
2. moduł zarządzania zmianą (diagnozowanie trudności w pracy z grupą, które mogą wystąpić
w procesie zmiany postaw, oraz zalecenia dla prowadzącego w obszarze ich rozpoznawania
i działań naprawczych).

Wytyczne
1. Przy realizacji wszystkich bloków szkoleń prowadząca (prowadzący) powinna (powinien) nawiązywać w omówieniach wszelkich ćwiczeń do celów Programu, na który składają się:
• uświadomienie sobie przez uczestnika lub uczestniczkę własnej postawy wobec niepełnosprawności i choroby
przewlekłej, czyli własnych emocji, zachowań i przekonań, które uruchamiają się w nim lub niej w kontakcie z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą (najczęściej nieświadomie);
• poddanie tych emocji, uczuć i przekonań analizie pod kątem ich wpływu na moją pracę jako nauczyciela lub nauczycielki (co one powodują, jak wpływają na mnie, a jak na uczniów
z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, jak na ich zdrowych rówieśników w klasie, jak na rodziców jednych i drugich, jak na inne osoby zaangażowane w edukację dziecka);
• poznanie przez uczestników i uczestniczki metod pracy z własną postawą (do zastosowania również w pracy z postawą ucznia, rodzica i pozostałych osób zaangażowanych w edukację dziecka);
• uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na kształtowanie się w szkole postaw wobec niepełnosprawności i choroby przewlekłej, zarówno u dzieci zdrowych, jak i dotkniętych tymi problemami, oraz budowanie wzajemnych
relacji. Bardzo ważną innowacją SMOK-a jest uwrażliwianie na fakt, że kluczowa jest postawa dzieci zdrowych —
w przyszłości to one, jako większość społeczeństwa, zadecydują o tym, czy będzie to społeczeństwo włączające
czy wykluczające osoby z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą;
• poznanie przez uczestników i uczestniczki metod wspierania budowania relacji, postaw włączających, doceniania
różnorodności, rozpoznawania i przeciwdziałania dyskryminacji;
• poznanie przez uczestników i uczestniczki metod radzenia sobie z trudnymi emocjami — własnymi, dzieci (zdrowych i z niepełnosprawnością) oraz ich rodziców — w kontakcie
z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą;
• dostarczenie wiedzy o psychicznych i społecznych konsekwencjach niepełnosprawności i choroby przewlekłej;
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• uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na specyfikę problemów dzieci z przewlekłymi chorobami.
Przy realizacji wszystkich bloków szkoleń prowadzący (prowadząca) powinien (powinna) nawiązywać do radzenia
sobie przez uczestników i uczestniczki z trudnymi emocjami wynikającymi
z przechodzenia przez proces zmiany (wątpliwości, kryzysy motywacji, obserwacje rzeczywistych sytuacji nieprzystające do ich codzienności, bezradność). Należy wskazywać długotrwałą perspektywę czasową. Pokazuj na swoim
przykładzie, że zmiana postawy jest długofalowym procesem i wymaga stałej pracy.
2. Moduł zarządzania zmianą do zastosowania w trakcie wszystkich bloków szkoleń i wsparcia dodatkowego programu
SMOK.
Uczestnicy szkolenia potrzebują wsparcia w procesie zmiany związanej z uczestnictwem w programie SMOK. Poniżej
znajduje się opis modułu, który powinien zostać przeprowadzony na każdym
z dwudniowych bloków szkoleń w ramach Programu SMOK. Celowo nie podajemy, w którym momencie szkolenia
prowadzący powinien skorzystać z poniższego modułu — zależy to od tego czy:
a. Grupa wysyła sygnały świadczące o konsternacji i niezrozumieniu problemu, celu programu;
b. Pojawiają się postawy rozczarowania („ja myślałem że to będzie co innego, przecież to już umiemy”)
c. W grupie jest dominujący uczestnik lub uczestniczka, narzucający (-a) interpretacje innymi uczestnikom
danego zagadnienia ( np. „A tam…”, „to przecież chodzi o to, że…”);
d. Grupa marudzi, narzeka, chce skracać zajęcia, szuka zastępczych tematów, ucieka w żarty;
e. Konflikt w grupie — część uczestników lub uczestniczek skupia się na relacjach z kimś (konflikcie) tracąc
z oczu cel.
Powyższe symptomy świadczą o tym, że doszliśmy do jakiegoś trudnego dla uczestników lub uczestniczek punktu
i nie czują się oni lub one komfortowo. To właściwy moment, by przeprowadzić któryś z poniższych wariantów modułu
wspierania procesu zmiany.
Jeśli powyższe sygnały nie występują, moduł powinien zostać przeprowadzony na koniec drugiego dnia danego bloku
szkoleń.

Cele modułu zarządzania zmianą
1. Wprowadzenie systematycznej pracy związanej ze zrozumieniem procesu zmiany (na poziomie indywidualnym oraz
instytucjonalnym);
2. Utrwalenie i uporządkowanie wiedzy zdobywanej w czasie zajęć (pomoc w określeniu wagi treści zajęć);
3. Zwiększenie nacisku na transfer wiedzy do środowiska szkoły;
4. Praca z postawą (identyfikacja oraz rozwój zachowań uczestników szkolenia).
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Znaki i akcenty szczególne
Konieczne jest wyjaśnienie, na czym będzie polegał ten moduł. Trener(ka) przedstawia krótko cele
i przykładowe pytania, oraz informuje, że informacje uzyskane w czasie sesji będą przekazywane tylko kolejnym trener(k)om, tak aby ci (te) mogli (mogły) lepiej poznać uczestników (uczestniczki).

Warianty prowadzenia (od 20 do 40 min)
Prowadzący wybiera tylko jeden z poniższych wariantów.
1. Moderacja lub facylitacja trenera (trenerki)
Orientacyjna struktura pytań:
• co was poruszyło na poprzednich zajęciach;
• z jaką myślą kończyliście zajęcia (to ciekawe, spróbuję tego, to dziwne…);
• jak treść zajęć prezentuje się z perspektywy kilku tygodni od zakończenia poprzedniego szkolenia;
• jakie zadania postawiliście sobie w swojej pracy w związku z zagadnieniami omawianymi na poprzednim szkoleniu;
• na ile udało się je zrealizować;
• jakie problemy integracji dostrzegamy po ostatnim szkoleniu;
• jakie wyłaniają się potrzeby zmiany (u siebie — w swoim zachowaniu i postawie — oraz
w środowisku szkoły);
• co sprzyja, a co przeszkadza we wdrożeniu tych zmian.
Wskazówki dla trenera (trenerki):
• pilnuj konkretów, wyjaśniaj, co kryje się za ogólnymi sformułowaniami;
• parafrazuj i dopytuj, okazuj poparcie i zainteresowanie;
• obserwuj sygnały uczestników, przekaż informację zwrotną, jak postrzegasz grupę;
• wyjaśniaj, że zachowanie i przekonanie uczestników w chwili obecnej łączą się z różnymi fazami zmiany;
• czekaj, aż ktoś chętny odpowie na pytania, ale sprawdzaj czy wszyscy mogą zabrać głos.
2. Ćwiczenie interaktywne
Uczestnicy piszą na małych kartkach pytania związane z ostatnimi zajęciami (np. co cię najbardziej poruszyło, z kim
rozmawiałeś o ostatnich zajęciach). Trener(ka) wcześniej przygotowuje kilka kartek. Wszystkie pytania są anonimowe.
Każdy uczestnik losuje dla siebie pytanie i odpowiada. Trener(ka) rozwija wątki.
Wskazówki dla trenera (trenerki):
• zwróć uwagę jakie sygnały oporu wobec zmiany wykazują uczestnicy;
• badaj takie sygnały zadając otwarte pytania (przekazuj feedback - mów co widzisz, unikaj diagnozowania i oceniania);
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•
•
•
•

przygotuj kilka przykładów z życia, jak przebiega typowy proces zmiany;
pokazuj na swoim przykładzie, że zmiana postawy jest długofalowym procesem i wymaga stałej pracy;
zachęcaj do refleksji ukierunkowanej na rozwiązanie problemu;
dziękuj za wypowiedzi, szczególnie jeśli są komunikowane z pozycji wątpliwości, oporu i lęku przed zmianą.

3. Praca w grupach
Podziel uczestników na 3—4-osobowe grupy. Każda osoba w grupie odpowiada na pytania moderujące (należy wybrać kilka i przekazać na kartce). Pozostałe osoby aktywnie słuchają i pomagają dojść do konstruktywnych wniosków
związanych ze zrozumieniem swojego procesu zmiany.
Wskazówki dla trenera (trenerki):
• zwróć uwagę, jakie sygnały oporu wobec zmiany wykazują uczestnicy;
• badaj takie sygnały zadając otwarte pytania (przekazuj feedback — mów, co widzisz, unikaj diagnozowania i oceniania);
• przygotuj kilka przykładów z życia, jak przebiega typowy proces zmiany;
• pokazuj na swoim przykładzie, że zmiana postawy jest długofalowym procesem i wymaga stałej pracy;
• zachęcaj do refleksji ukierunkowanej na rozwiązanie problemu;
• dziękuj za wypowiedzi, szczególnie jeśli są komunikowane z pozycji wątpliwości, oporu i lęku przed zmianą;
4. Wykorzystanie metaplanu (technika pisemnej burzy mózgów)
• przygotuj kartki i flamastry, rozdaj uczestnikom;
• na tablicy napisz kluczowe pytanie kierunkowe (np. jakie przekonania blokują w nas eksperymentowanie w czasie
zajęć);
• poproś uczestników by swoje odpowiedzi zapisali drukowanymi literami, po jednej na kartkę (anonimowo);
• zbierz kartki i przyklejaj je na tablicy dzieląc je na grupy wg. poruszanych kwestii (w praktyce polega to na tym,
że jeśli pojawi się np. odpowiedź „bo chcę więcej samodzielności”, to kolejną o brzmieniu np. „swoboda decydowania” przykleisz od tą pierwszą)
• gdy wyłoni się dominujący problem, poproś uczestników o wygenerowanie kolejnych kartek (najlepiej użyj kartek
o innym kolorze) z propozycjami działania.
5. Wykorzystanie informacji z poprzednich zajęć
Metoda bezpośredniej pracy z postawą. Trener(ka), znając problemy grupy z poprzednich zajęć, celowo zaczyna
zajęcia od postawienia kontrowersyjnego pytania. Pokazuje skrajne postawy związane z danym problem, intelektualnie
prowokuje do zajęcia stanowiska.
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Zakończenie sesji
Konieczne jest przekazanie grupie pozytywnej informacji zwrotnej na koniec sesji, podziękowanie
i zaproszenie do dalszej części zajęć. Przed właściwą częścią spotkania warto zrobić krótką przerwę.

Instrukcja dla prowadzących szkolenia pod
tytułem „Uczeń z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą. Wpływ nauczyciela na kształtowanie postaw i relacji społecznych”
Wstęp
Program szkolenia opiera się na:
• wiedzy dotyczącej typów niepełnosprawności, ze zwróceniem uwagi na choroby przewlekłe
i niepełnosprawności niewidoczne (w kontraście powszechnego postrzegania niepełnosprawności jako niepełnosprawności narządów ruchu, niedowidzenia i niedosłyszenia);
• wiedzy o typowych trudnościach społecznych doświadczanych przez uczniów niepełnosprawnych i chorych przewlekle w relacjach z grupą rówieśniczą uczniów niepełnosprawnych;
• wiedzy o wpływie doświadczeń w kontakcie z uczniem z niepełnosprawnością na kształtowanie się postawy dzieci
zdrowych- to one w przyszłości jako większość społeczeństwa zadecydują
o tym, czy będzie to społeczeństwo włączające czy wykluczające osoby z niepełnosprawnością
i chorobą przewlekłą;
• wiedzy dotyczącej mechanizmów kształtowania się postawy wyuczonej bezradności oraz innych nieprawidłowych
postaw;
• wiedzy dotyczącej wagi przekonań nauczyciela dotyczących możliwości ucznia i ich bezpośredniego przełożenia
na rezultaty edukacji;
• wiedzy dotyczącej ról społecznych;
• elementach efektywnego zarządzania różnorodnością;
• badaniach dotyczących sytuacji społecznej osób wykluczonych ze względu na niepełnosprawność;
• zagadnieniach i wskaźnikach dotyczących równych szans osób z niepełnosprawnością w procesie edukacji i zatrudnieniu.

WIELKOŚĆ GRUPY

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 — 15 OSÓB

16 GODZ. (2 X 8 GODZ.)
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Informacje techniczne

PRZYGOTUJ

• coś do przyczepiania kartek do ścian lub tablic (taśma malarska, blue-tack, pinezki, magnesy itp.)
• flamastry do pisania
• małe karteczki w różnych kolorach (wielkości 1/3 A4)
• materiały zgodne z informacjami technicznymi do poszczególnych ćwiczeń

Specjalne wymagania kompetencyjne trenera (trenerki)
Zgodne z zaleceniami Programu SMOK.

Cele szkolenia
• poszerzanie świadomości własnej postawy wobec niepełnosprawności i choroby przewlekłej, czyli emocji, zachowań, przekonań, które uruchamiają się w nim/niej w kontakcie
niepełnosprawności i choroby przewlekłej (najczęściej nieświadomie);
• poszerzanie świadomości wpływu własnych emocji, uczuć, przekonań na moją pracę jako nauczyciela/ nauczycielki (co powodują, jak wpływają na mnie, a jak na ucznia
z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, jak na ich zdrowych rówieśników w klasie, jak na rodziców jednych i drugich, na inne osoby zaangażowane w edukację dziecka);
• poznanie przez uczestników i uczestniczki wybranych metod radzenia sobie z trudnymi emocjami w kontakcie z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą własnymi, dzieci (zdrowych i z niepełnosprawnością) oraz ich rodziców;
• uwrażliwienie na psychiczne i społeczne konsekwencje niewłaściwie prowadzonej socjalizacji (niezaspokajającej
potrzeb wyższego rzędu: przynależności, sprawstwa itp.) uczniów
z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą;
• uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na kształtowanie w szkole postaw wobec niepełnosprawności i choroby
przewlekłej zarówno u dzieci zdrowych jaki i dotkniętych tymi problemami oraz budowanie wzajemnych relacji.
Bardzo ważną innowacją SMOK-a jest uwrażliwianie na fakt, że kluczowa jest postawa dzieci zdrowych- to one
w przyszłości jako większość społeczeństwa zadecydują o tym, czy będzie to społeczeństwo włączające czy wykluczające osoby z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą;
• przygotowanie uczestników do udziału w Programie SMOK poprzez przedstawienie założeń na których opiera się
program SMOK, jego celów, harmonogramu i typów szkoleń oraz wyjaśnienie co autorzy rozumieją pod pojęciem
„postawy” i „pracy z postawą”. Rozwianie niejasności, obaw związanych z udziałem w programie;
• poszerzenie świadomości własnych postaw i strategii stosowanych w obliczu zmian.
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Znaki i akcenty szczególne
UCZESTNICY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ:
• zastanowić się nad tym, czym jest niepełnosprawność i jak rodzaj przyjętej definicji wpływa na jakość życia osób
niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie społeczeństwa;
• zdobyć wiedzę na temat problemów psychologicznych i społecznych, z którymi boryka się osoba niepełnosprawna w różnych okresach swojego życia, oraz jej rodzina i otoczenie;
• zdobyć wiedzę na temat roli i wagi relacji rówieśniczych w klasie oraz gromadzonych doświadczeń (pozytywnych
i negatywnych) między zdrowymi a niepełnosprawnymi uczniami. Wpływu na przyszłe funkcjonowanie społeczne, na tworzenie się stereotypów i postaw zarówno wśród zdrowych jak i wśród niepełnosprawnych uczniów i ich
rodzin oraz otoczenia;
• przyjrzeć się własnym doświadczeniom, przekonaniom, postawom i emocjom w kontakcie
z osobami niepełnosprawnymi i skonfrontować je z innymi osobami;
• zastanowić się nad swoją rolą w procesie kształtowania samooceny dzieci zdrowych
i z niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą oraz wzajemnych relacji obu grup;
• doświadczyć siły z jaką nauczyciele mogą „obsadzać” ucznia w określonej – pozytywnej lub negatywnej- roli;
• zdobyć narzędzia do pracy z postawą, z przekonaniami, trudnymi emocjami przydatnymi zarówno w pracy
z uczniem niepełnosprawnym i jego otoczeniem, jak i uczniem zdrowym
(i jego otoczeniem), ale również do pracy z własnymi emocjami, które nieuchronnie będą się
w pracy pojawiać;
• zmierzyć się ze swoimi uprzedzeniami i obawami dotyczącymi relacji interpersonalnych
z uczniami z różnego typu niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą;
• zdobyć umiejętność identyfikacji specyficznych form dyskryminacji uczniów
z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą i reagowania na nie;
• podnieść swoją wiedzę na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce;
• podnieść swoją wiedzę na temat różnych form wsparcia osób z niepełnosprawnością (od najnowszych osiągnięć
techniki i medycyny, po wsparcie socjalne).

Opis scenariusza szkolenia
MODUŁ 1 — WPROWADZENIE I INTEGRACJA
Przedstawienie się osób prowadzących i osób uczestniczących w szkoleniu, prezentacja celów całego Programu
SMOK oraz tego szkolenia i programu, wyjaśnienie co rozumiemy przez „postawę” i „pracę z postawą”, ustalenie
oczekiwań i obaw, ustalenie zasad współpracy w trakcie szkolenia, ćwiczenia na integrację grupy wprowadzające w tematykę szkolenia.

Ćwiczenia do wykorzystania: 1.1 — 1.4
MODUŁ 2 — UWRAŻLIWIENIE
Rola postawy nauczyciela w procesie edukacji i kształtowania postaw (zachowań, przekonań, emocji) uczniów
w szczególności tych z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą- ćwiczenia służące wzrostowi zrozumienia roli

str. 76

postawy nauczyciela, możliwości kształtowania tej postawy, oraz specyfiki trudności psychologicznych i społecznych,
z którymi borykają się uczniowie niepełnosprawni
i przewlekle chorzy, jak również zdrowi uczniowie w kontakcie z nimi, wpływu przypisywanych uczniom cech (ról)
na ich zachowania.
Ćwiczenia do wykorzystania: 2.1 — 2.5
MODUŁ 3 — WIEDZA
Uczeń z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą w klasie – przedstawienie typowych trudności
i przejawów dyskryminacji uczniów niepełnosprawnych i ich rodzin, jak również sytuacji prowadzenia integracji „kosztem” uczniów zdrowych.

Ćwiczenie do wykorzystania: 3.1
MODUŁ 4 — PROBLEMY I ZADANIA
Sytuacje w szkole— praca na case-ach osoby niepełnosprawnej współprowadzącej drugi dzień szkolenia oraz uczestników i uczestniczek. Jak poprawić radzenie sobie z problemami z obszaru emocjonalnej reakcji na niepełnosprawność
(reakcji własnej, dzieci pełno i niepełnosprawnych, i ich rodziców).

Ćwiczenia do wykorzystania: 4.1 — 4.3

Ćwiczenia do modułów
DZIEŃ 1, SESJA 1 – INTEGRACJA (9:00-11:15)
ĆWICZENIE 1.1 USTALENIE ZASAD WSPÓŁPRACY W GRUPIE
Przebieg

Na dużym arkuszu papieru napisz wyraźnie słowo „zasady”.
Poproś uczestników o zaproponowanie ułatwiających współpracę zasad, które będą obwiązywały
w czasie całego szkolenia. Zapisz propozycje na arkuszu. Poproś o wyjaśnienie znaczenia nieprecyzyjnych pozycji,
aby wszyscy rozumieli je tak samo. Np. szacunek jest mało precyzyjnym zapisem, ale okazujemy go np. tym, że nie
przerywamy innym, kiedy mówią, nie wyśmiewamy, cudzych opinii, itp. Powiedz, że te zasady to kontrakt obowiązujący na czas naszej pracy wszystkich uczestników zajęć, także trenera. Nie zapomnij zapytać uczestników, czy akceptują
wszystkie spisane zasady. Możecie złożyć pod kontraktem swoje podpisy na znak akceptacji i odpowiedzialności.
Dodatkowe informacje

W waszym kontrakcie powinny znaleźć się takie zasady jak: szacunek, otwartość, jedna osoba mówi — inni słuchają
itp. Jeżeli nie zostaną zaproponowane przez uczestników, możesz to zrobić sam lub sama. Dodaj także następujące
zasady:
• używamy komunikatów „ja” — każdy uczestnik mówi za siebie, a nie „my”, „ludzie mówią” czy „wszyscy wiedzą”;
• „stop” — uczestnicy mają prawo do odmowy udziału w ćwiczeniu lub wycofania się z niego;
• PARKING — arkusz papieru, na którym można zapisywać pojawiające się wątpliwości czy pytania; te wszystkie
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kwestie spróbujecie rozwiązać wspólnie pod koniec szkolenia lub zostaną przekazane trenerom prowadzącym
kolejne bloki.
Omówienie
• Zapytaj co spowodowało ze chcieliście podpisać się pod tymi zasadami? Zaakceptować je?
• Co by się stało gdyby dla jednej osoby nagle zasady zostały zmienione?

Zwróć uwagę na partycypacyjny sposób ich wypracowania oraz fakt, że dotyczą wszystkich. Że zostały doprecyzowane
i można było się dopytać o to co oznaczają. Zwróć uwagę na podobieństwo z sytuacją w klasie. Zauważ, że tam gdzie
jest uczeń z niepełnosprawnością wymagający jakiegoś odstąpienia od zasad, które obowiązują wszystkich, może
to powodować opór klasy wobec tego ucznia lub nauczyciela. Trzeba świadomie wprowadzić taki zapis do kontraktu
z klasą, dokładnie wyjaśniając czym jest on spowodowany. Dobrze jest pokazać, że na dodanie szczególnych warunków, lub zwolnienie z określonych zasad, może liczyć każdy uczeń, jeśli ma ku temu powody, przedstawi je klasie
i zostaną one zaakceptowane. Może się tu pojawić argument nauczycieli że dzieci wystąpią
z „głupimi” zasadami, ale najczęściej jest on kontrowany przez osoby z grupy, które wprowadzały już w ten sposób
zasady do swojej klasy. Zwróć uwagę, że osoby traktowane poważnie, najczęściej starają się zachować zgodnie z pokładanym w nie zaufaniem.
Rezultaty ćwiczenia
• Wzrost poczucia bezpieczeństwa grupy;
• Stworzenie ram do dobrej komunikacji;
• Poszerzenie wiedzy o wprowadzaniu zasad w klasie z uczniem z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą;

ĆWICZENIE 1.2 „WPŁYW”
„Wpływ” wymaga od uczestników opowiedzenia o jednym ważnym dla nich doświadczeniu,
w którym opinia innej osoby o nich, wywarła wpływ na ich samoocenę, albo na sposób w jaki się zachowali. Podkreśl
by uczestnicy wybrali taką historię, którą chcą podzielić się z resztą grupy. Ćwiczenie wprowadza w temat naszego
szkolenia. Trener również bierze udział w tym ćwiczeniu.
Przebieg

Poproś uczestników, aby napisali na kawałku papierowej taśmy klejącej lub na identyfikatorze swoje imię i umieścili
taśmę lub identyfikator w widocznym miejscu na ubraniu (mogą też oznaczyć kartką
z imieniem miejsce, na którym siedzą na szkoleniu).
Następnie poproś, by każdy kolejno przedstawił się i opowiedział o jednym doświadczeniu, w którym to jak był postrzegany przez kogoś (rodzica, babcię, nauczyciela, kolegę itp.), jaką miął opinię, przypiętą „łatkę”, wywarło wpływ
na jego samoocenę, albo funkcjonowanie. Np. „Mój tata powtarzał mi że jestem ślicznotką, co spowodowało że…”
albo że „Mama zawsze mówiła że „mam dwie lewe ręce” więc bałam się spróbować…”, lub jaki wpływ miało prezentowane przez nauczyciela przekonanie, że jesteś bardzo zdolny w jakimś obszarze, albo wręcz przeciwnie. Jeśli trener
lub trenerka chce przedstawić sposób prezentacji — może rozpocząć.
• W razie konieczności możesz to ułatwić, zadając następujące pytania:
• Jak najczęściej mówili o tobie nauczyciele lub rodzice w dzieciństwie? (łobuz, grzeczny, milczek, nieśmiały itp.)

str. 78

• Miałeś może jakieś przezwisko, które odnosiło się do twoich cech/możliwości?
• Czy zdarzyło ci się usłyszeć od osoby trzeciej, co ktoś o tobie sądzi i jaki to miało na Ciebie wpływ?
• Czy swoje zdanie o Tobie dana osoba przekazywała tylko mówiąc jaki jesteś, czy jeszcze jakoś inaczej? (np. czułeś, że nie daje ci ważnych zadań, bo jesteś za słaby/ zbyt roztrzepany lub odwrotnie daje ci ciekawe wyzwania
bo jesteś inteligentny)
Pytania do moderacji
• Jak powstają przekonania innych o nas?
• Czy pokazują prawdziwy obraz nas samych?
• Czy łatwo jest zmienić takie opinie/przekonania?
• Co nie pozwala nam udowodnić, że opinia nie jest prawdziwa?
• Czy przekonania innych o nas mają realny wpływ na nas i nasze życie?
• Jakie jeszcze nasunęły nam się przemyślenia po wysłuchaniu tych historii?
Dodatkowe informacje

Przekonania ludzi w koło nas mają bardzo duży wpływ na nasze funkcjonowanie, na formowanie się naszej samooceny,
wyobrażeń o własnych możliwościach, przekonań o naszej przyszłości. Małe dziecko od otoczenia dowiaduje się kim
jest, kim ma się stać (jakie są wobec niego oczekiwania), jaka może czekać je przyszłość, na co może liczyć, a na co
nie ma szans, co będzie miarą jego „sukcesu” itp. Świat w koło mówi nam o tym nieustająco na różne sposoby:
od komunikatów nadawanych przez ludzi w najbliższym otoczeniu, poprzez film, literaturę, reklamy, ale też po prostu
przez „ukształtowanie” otoczenia: jeśli w danej rodzinie wszyscy kończą uczelnie wyższą od wielu pokoleń jest oczywiste dla nich (i dla ciebie) że też ją ukończysz, jeśli w danym plemieniu mężczyźni pilnują małe, ty też będziesz. Wpływ
otoczenia nie ogranicza się jednak tylko do kreowania w naszych głowach wyobrażeń o nas samych i otoczeniu.
W efekcie zaszufladkowania nas do określonej kategorii jesteśmy dopuszczani lub nie do określonych zdań, zasobów,
możliwości. Z czasem sami zaczynamy wierzyć w prawdziwość sądów o nas oraz słuszność oczekiwań wobec nas.
Więc nie będziemy się ubiegać np. o zajęcie „nieprzysługującego” nam miejsca (jeśli kobieta uwierzyła, że jej miejsce
jest w kuchni i przy dzieciach, nie będzie próbowała zostać bizneswoman, jeśli niepełnosprawny uwierzy, że nie ma
szans na rodzinę i pracę zawodową, nie będzie zabiegał o ich zdobycie). Zadziała tu prawo samosprawdzającej się
przepowiedni. Buntowników zaś czekają długotrwałe zmagania. Społeczeństwa mają wiele narzędzi do dyscyplinowania niepokornych.
Rezultaty
• Wzrost świadomości, że przekonania otoczenia o nas wpływają na naszą samoocenę
• Wzrost świadomości, że przekonania otoczenia wpływają na obszar możliwego funkcjonowania
• Przypomnienie, że ocena/opinia często wystawiana jest „zaocznie” na podstawie jednostkowych obserwacji, lub
w wyniku przypisania osoby ocenianej do określonej grupy społecznej
i stereotypów z nią związanych. Nie jest prawdą o kimś.
• Wzrost świadomości siły oddziaływania oceniających przekonań- bardzo trudno je zmienić
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ĆWICZENIE 1.3 „PRZEKONANIA NAUCZYCIELA”
Mini wykład.
Przebieg

Opowiedz o tym jaki wpływ mogą mieć przekonania nauczyciela o możliwościach uczniów na osiągane przez nich
rezultaty. Oprzyj się na wynikach eksperymentu przeprowadzonego w szkołach, badającego tzw. efekt Pigmaliona1 oraz
na efekcie Rosenthala2. Następnie powiedz, że ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego
Dodatkowe informacje

W szkole zaobserwowano efekt Pigmaliona w badaniach o poniższym przebiegu: nauczycieli poinformowano na początku roku szkolnego, że jedna z klas w której uczą jest „klasą geniuszy” i są
w niej dzieci o wysokim IQ i wysokiej motywacji do nauki, zaś o drugiej klasie, że jest „słabą klasą” poniżej przeciętnej, w której wielu uczniów oscyluje na granicy normy intelektualnej. Nauczyciele uczyli również w trzeciej klasie- kontrolnej – o uczniach, o których nie otrzymali żadnej specyficznej informacji. W rzeczywistości wszystkie trzy klasy były
bardzo podobne pod względem wyników badań IQ uczniów oraz ich motywacji. Po roku pracy wyniki niezależnych
testów wykazały, że (w porównaniu do klasy kontrolnej) przyrost wiedzy u dzieci z „klasy geniuszy” był znacząco wyższy oraz wzrosła ich samoocena i motywacja do pracy, natomiast w klasie „słabej” efekt był odwrotny- spadły wyniki,
samoocena i motywacja.
Wspomnij też o efekcie Rosenthala. Jego elementów można się dopatrywać w szkole, w sytuacjach związanych z ocenianiem uczniów, oraz wystawianiem ich na próby i testy (formalne i nieformalne).
Rezultaty
• Wzrost wiedzy o wpływie przekonań nauczyciela na rezultaty osiągane przez uczniów

ĆWICZENIE 1.4 WPROWADZENIE PROGRAMU SMOK
Zapoznanie uczestników z całością Programu SMOK, jego założeniami oraz celami.
Przebieg

Rozdaj kartki z programem całego szkolenia oraz z opisem celów i wartości dodanej programu. omów po kolei poszczególne moduł i ich cele (zarówno program jak i cele znajdziesz na końcu tej instrukcji w załączniku nr 1.
Omówienie i ewaluacja

Nawiąż na początku do poprzedniego ćwiczenia. Celem Programu SMOK jest właśnie przygotowanie nauczycieli
i nauczycielek do takiego funkcjonowania w klasie, które wyzwala potencjał uczniów uwalniając ich od ograniczeń narzuconych przez przekonania otoczenia, społeczne oczekiwania, oceny, stereotypy. Program dotyczy uczniów z niepeł1 Efekt Pigmaliona (Pygmalion effect)- ludzie wykazują tendencję do zachowań zgodnych z tym, czego oczekują od nich inni.
2 Efekt Rosenthala (Rosenthal effect), inaczej Efekt Oczekiwań Eksperymentatora (experimenter expectancy effect) -w niektórych
naukach wyniki dwóch identycznych badań (eksperymentów) są sprzeczne, ale jednocześnie mają tendencję do bycia zgodnymi z wcześniejszymi oczekiwaniami przeprowadzającego je badacza.
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nosprawnością i chorobą przewlekłą ponieważ w ich przypadku siła oddziaływania przekonań otoczenia jest wyjątkowo
duża. Wynika to między innymi z trzech faktów:
• uruchamiania się stereotypów dotyczących niepełnosprawności
• wpływu emocji związanych z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą (u nauczycieli, uczniów z niepełnosprawnością, uczniów zdrowych, rodziców jednych i drugich), np. chęci „wynagradzania” dziecku doświadczanych
ograniczeń przez rozpieszczanie, chęci uchronienia ucznia z niepełnosprawnością lub chorobą przed doświadczaniem porażek (co niestety utrudnia stawianie dziecku wyzwań i osiąganie sukcesów) itp.
• wyuczonych zachowań- brak nam dobrych wzorców: albo nie wiemy jak reagować, albo reakcje, które są nam
znane nie są prawidłowe. Wszyscy wychowaliśmy się w społeczeństwie wykluczającym. W naszych szkołach
dzieci z niepełnosprawnościami właściwie nie było. Nie ma ich w naszym otoczeniu prawie wcale. Przykład:
jak nauczyciel ma wspierać budowanie relacji między uczniem z niepełnosprawnością intelektualną a zdrowym,
skoro nigdy nie doświadczył sam takiej relacji ani nie był jej świadkiem. Dzieci uczą się przez przykład, nie przez
opowiadanie: a gdzie mogą zaobserwować przyjazne relacje (przyjaźnie?) między zdrowym dorosłym a dorosłym
niepełnosprawnymi intelektualnie?
Dokładnie to rozumiemy pod pojęciem postawy: przekonania, zachowania, emocje. I właśnie z tymi obszarami pracujemy w SMOKu. Omów cele całego programu SMOK.
Omów punkt po punkcie program szkolenia podając cele poszczególnych modułów. Szczególnie dokładnie wyjaśnij
jak wygląda wsparcie dodatkowe (Uwaga - musisz uzyskać od organizatorów informację z jakiego wsparcie ma korzystać twoja grupa, bo w programie SMOK są dwie różne ścieżki wsparcia dodatkowego.) Pokaż wartość dodaną: wzrost
świadomości i wrażliwości na kwestie związane z dyskryminacją, budowaniem postaw, jak również umiejętności
komunikacji sprzyjającej włączaniu, rozwiązywania sytuacji trudnych czy zarządzania procesem zachodzącym w klasie
między uczniami.
Zachęć do zadawania pytań, wyrażenia wszelkich wątpliwości i obaw związanych z udziałem
w programie SMOK. Zanotuj je w Raporcie poszkoleniowym, który przekażesz organizatorom Programu SMOK i trenerowi prowadzącemu kolejny moduł.
Rezultaty
• Wzrost wiedzy o celach i strukturze całego programu SMOK
• Wzrost zrozumienia terminów „postawa” i „praca z postawą”
• Wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników dzięki lepszemu zrozumieniu celów programu
i jego struktury
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DZIEŃ 1, SESJA 2 – UWRAŻLIWIENIE (11:30-14:00)
ĆWICZENIE 2.1 „RODZINA” 3
Ćwiczenie pokazujące mechanizm „wpisywania” dziecka w role.

Będziesz potrzebować instrukcji dla „rodziców”, instrukcji dla „dzieci” (wzór w załączniku nr 2) oraz pociętego na kawałki obrazka o wymiarach około 30 na 40 cm (do układania jak puzzle).
Przebieg

CZĘŚĆ A
Dzielisz grupę na „rodziny” (mama, tata, dziecko- można pozwolić na swobodny dobór). „Dzieci” opuszczają salę
(„wychodzą do szkoły”). „Rodzice” informowani są, że ich rodzina została wytypowana do udziału w zabawie- grze
której celem jest ułożenie w ciągu 7 minut obrazka
z otrzymanych puzzli, Nagroda za poprawne wykonanie zadania to czek na 200 tys. zł.
Każda para „Rodziców” dostaje na kartce informację charakteryzującą ich dziecko (patrz załącznik nr 2). Prowadzący
prosi by rodzice traktowali swoje „dzieci” zgodnie z otrzymaną na nim informacją.
Każde „dziecko” wracające z szkoły (wchodzące na salę) również otrzymuje informację jakim jest dzieckiem.
Każda „rodzina” po kolei wykonuje ćwiczenie (rodzice zasiadają przy stole i zaczynają układanie puzzli, po chwili
dziecko wraca ze szkoły). Scenka trwa 7 minut, prowadzący może odgrywać rolę organizatora konkursu, który przyszedł do domu „rodziny” by kontrolować przebieg zadania
Uwagi dla prowadzącego
• należy wyczulić całą grupę na konieczność powstrzymywania się od jakichkolwiek komentarzy w trakcie przeprowadzania ćwiczenia.- będzie na to czas po jego zakończeniu
• prowadzący notuje w trakcie ćwiczenia reakcje, słowa, komunikaty zarówno „dzieci” jak
i „rodziców” (dla każdej „rodziny” osobno)

Po zakończeniu ćwiczenia przez każdą „rodzinę” prowadzący prosi „dziecko” o krótką wypowiedź
o tym jak się czuło w tej scence (zapisuje to), oraz o odpowiedź na pytanie „Jak ci się wydaje co twoi rodzice o tobie
myślą? Jakim jesteś według nich dzieckiem?”
CZĘŚĆ B
Gdy wszyscy zakończą już ćwiczenie i usiądą na swoich miejscach prowadzący zadaje pytanie: „Czy wszystkie dzieci
zachowywały się jednakowo?” Oczywiście pada nieomal „chóralna” odpowiedź: „nie, każde było inne”. W tym momencie prosimy „dzieci” o ujawnienie jaką instrukcję otrzymały. Zdziwienie gdy okazuje się, że instrukcja jest dokładnie taka sama.
3 Źródło: Joanna Sakowska “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz.I, strona 79, wyd. ORE 2010 r.
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Omówienie i ewaluacja
• Jakie informacje otrzymali poszczególni rodzice?
• Jak zachowywało się dziecko?
• Co czuło dziecko?
• Co czuli rodzice?
• Jakie mamy w związku z tym refleksje?

W omówieniu zwróć uwagę nauczycieli na to, że w ten sposób odbywa się nieświadome programowanie dzieci- wpisywanie ich w schematy określonych ról. Najczęściej całkowicie nieświadomie i bez złych intencji. To samo dzieje
się w szkołach. Rodzice i nauczyciele zwracają dzieciom uwagę na ich złe zachowanie, bo ono ich boli, a tym samym
staje się dla nich bardzo ważne.
I przez to wychowujący o wiele łatwiej zauważają właśnie owo niewłaściwe zachowanie niż każde inne (mechanizm
znany w psychologii jako wybiórczość postrzegania). W nadziei na zmianę wielokrotnie więc powtarzają dziecku „znów
nie odrobiłeś lekcji”, „znów się spóźniłeś”, „jesteś egoistą”, „nic nie potrafisz”, „jak zwykle jesteś niegrzeczny” itd.
Tymczasem, w sposób paradoksalny, najczęściej weryfikuje się tu przysłowie „Co zasiejesz to zbierzesz”. Dzięki słowom dziecko kształtuje obraz samego siebie. Wyobraża ono sobie siebie według tego, co się o nim i do niego mówi.
(…) Słowa działają nieświadomie, jak nasiona zasiane w umyśle; nasiona, które wykiełkują i ukształtują w dziecku
obraz samego siebie, obraz który uzna ono za swój
i będzie go realizowało. Za każdym razem gdy powtarzamy pewne zwroty i wyrażenia, docieramy do podświadomości
naszych dzieci i programujemy je, chociaż nie mamy takiego zamiaru. Wspomnij jak wielką „wylęgarnią ról” jest pokój
nauczycielski. (ten łobuz Iksiński, ta okropna klasa, itp.). Nawiąż tu do wcześniej omówionego doświadczenia z efektem Pigmaliona.
Podkreśl, że w przypadku uczniów z niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą działa to wyjątkowo silnie,
bo komunikaty się kumulują. Wiele osób z otoczenia wysyła im podobne komunikaty, bo bazują na zbliżonych czy
wręcz takich samych wyobrażeniach o ich możliwościach. Na komunikaty wysyłane przez nauczycieli, nakładają
się te od uczniów, rodziców, przypadkowych osób na ulicy. W większości widać będzie współczucie i chęć niesienia pomocy. Ale takie zachowania, choć dobre w intencji niosą przekaz „jesteś słaby”, „nie dasz sam rady”. Silnym
nikt nie pomaga, zdolnym, szczęśliwym, skutecznym nie współczujemy. To komunikaty nie wprost, często nawet
nie werbalne- to zachowania, wyraz twarzy itp. Oczywiście czasem pomoc jest potrzebna, ale musimy być bardzo
uważni. Pomagać tam gdzie jest to absolutnie niezbędne, a dla równowagi stwarzać nawet więcej sytuacji gdzie
uczeń z niepełnosprawnością będzie miał możliwość działania samodzielnie. W szkole trzeba szczególnie uważać
na budowanie relacji z uczniami zdrowymi. Nie może się ona opierać na nawoływaniu do pomocy, ćwiczeniu altruizmu. Trzeba uważać by nie przekazywać dziecku zdrowemu całości odpowiedzialności za jakość relacji
z uczniem z niepełnosprawnością. Obie strony są tu odpowiedzialne. I aby relacje te były dla nich atrakcyjne
i „zdrowe”, proporcja dawania i brania powinna być w nich zachowana, a płaszczyzną nie może być jedynie „pomoc”. Często podejmowana w szkołach (i nie tylko) próba chronienia dziecka z niepełnosprawnością przed doznawaniem przykrości powoduje, że nie pozwala się dzieciom zdrowym dać odczuć dziecku z niepełnosprawnością
konsekwencji jego zachowania. Np. dziecko z niepełnosprawnością nadużywa swojej pozycji wymagając specjalnego traktowania tam gdzie nie jest to konieczne (nie wynika z jego niemożności), albo jest zwyczajnie złośliwe
licząc, że jego statut ochroni go przed konsekwencjami. Wszystkie „no nie gniewaj się na niego, on jest biedny, niepełnosprawny” działają na szkodę osoby niepełnosprawnej. Z jednej strony uczą ją „chowania” się przed odpowie-
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dzialnością za swoje zachowanie za płaszczem choroby, a z drugiej strony wpływają na dzieci zdrowe. Wiele dzieci,
które w szkole podstawowej były w klasach integracyjnych, deklaruje że „za nic w świecie” nie chcą być w takiej
klasie w przyszłości. Jest to konsekwencja prowadzenia integracji niejako ich kosztem. Zaznacz, że o procesach
zachodzących w grupie uczestnicy dowiedzą się więcej na poświęconym temu tematowi bloku szkoleniowym.
Dodatkowe informacje

W omówieniu zwróć też uwagę, że ćwiczenie ukazuje również, że dobre intencje nie wystarczają, by uzyskać efekt,
o który nam chodzi. Jeśli chcemy zmienić swój styl komunikacji wymaga to czegoś więcej. Po pierwsze zdobycia
wiedzy o tym jak nasze komunikaty i zachowania wpływają na ucznia. Poznania np. zasad efektywnej komunikacji,
czy komunikacji bez przemocy. Jednak wiedza a praktyka to nie to samo. Taka komunikacja jest sztuką i ćwiczy się ją
analogicznie do ćwiczenia np. gry na instrumencie. Warto więc zacząć od poszerzenia swojej wiedzy o komunikacji
w ogóle, a następnie znaleźć taką ścieżkę rozwoju naszych umiejętności komunikacyjnych, która będzie nam najbardziej odpowiadała. Istnieje szereg warsztatów oraz grup nieformalnych, które ćwiczą regularnie np. komunikację bez
przemocy (nvc), efektywną komunikację, neurolingwistyczne programowanie (NLP) itp. Warto znaleźć taką grupę
i do niej dołączyć. Ludzie najczęściej chcieliby być opanowani i przekazywać komunikaty w sposób konstruktywny, ale
nie pozwalają im na to emocje oraz zachowania nawykowe. Zmiana w tym obszarze wymaga więc podjęcia świadomej
pracy nad sobą. Zapewnij nauczycieli, że program SMOK dostarcza wiedzy z tego obszaru, ale realna zmiana w obszarze własnych zachowań, przekonań i emocji wymaga długotrwałej pracy nad sobą.

ĆWICZENIE 2.2 „JA I UCZEŃ”
Praca nad pogłębieniem świadomości sposobu w jaki sam nauczyciel lub nauczycielka komunikuje się i zachowuje
w kontakcie z uczniami w różnych sytuacjach, w tym z uczniami z niepełnosprawnością.
Przebieg

Poproś uczestników by zastanowili się i spisali na kartkach po trzy pozycje w odpowiedzi na poniższe pytania. Zapewnij, że są to odpowiedzi wyłącznie dla nich i nie będą musieli dzielić się nimi z grupą. Poproś by myśląc o odpowiedziach pamiętali też o uczniach z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą.
• Rzeczy w moim sposobie komunikowania się z uczniami (i własnymi dziećmi), które chciałbym (chciałabym)
zmienić.
• Co utrudnia mi zwracanie się do ucznia (i w ogóle innych osób) w sposób, w który chciałabym (chciałbym) to robić?
• Co mi w tym pomaga?
• Gdy zobaczysz, że wszyscy skończyli pisać, zaproś do wspólnego zastanowienia się nad pytaniem:
• Co wpływa na kształtowanie się sposobu, w jaki ludzie komunikują się z innymi i zachowują się wobec nich?
• Zapisz na flipcharcie odpowiedzi nauczycieli na powyższe pytanie (np. styl wyniesiony z domu,
z własnych doświadczeń jako ucznia w szkole, z obserwacji innych nauczycieli etc.).
• Omów krótko dlaczego wpływ ten ma taką siłę („ćwiczyliśmy” go latami obserwując rodziców lub nauczycieli, stał
się naszym nawykiem itd.) Zastanówcie się wspólnie co przeszkadza, a co pomaga nam w praktykowaniu wybranego przez nas sposobu komunikowania się i zachowywania wobec uczniów. Spiszcie wnioski na flipcharcie.
Zaznacz, że uczestnicy w trakcie dalszych szkoleń rozwiną swoją wiedzę i doświadczą wielu ćwiczeń, które będą
dla nich pomocne w pracy nad zmianą w wybranym przez nich zakresie.

str. 84

Dodatkowe pytania do moderacji
• Kiedy łatwo nam stosować wybrany przez nas stylu zachowania lub komunikacji, a kiedy jest to trudne? (np. łatwo
gdy jesteśmy wypoczęci, nie zestresowani, nie działamy pod presją czasu, z wybranymi osobami itp.)
• Jak możemy sobie pomóc ? (np. przygotować scenariusze trudnych sytuacji, ćwiczyć, uprzedzać pewne sytuacjenp. nie czekać aż poziom emocji urośnie tak, że stracimy nad sobą kontrolę itp.)
Rezultaty ćwiczeń 2.1 i 2.2
• Uświadomienie sobie, co utrudnia nam praktykowanie takiego stylu komunikacji jaki w głębi serca chcemy stosować.
• Wzrost wiedzy o tym jak można pracować nad zmianą stylu komunikacji.
• Wzrost świadomości, że zmiana zachowań, przekonań i emocji wymaga długotrwałej pracy nad sobą.
• Uwrażliwienie na wpływ jaki ma to co i jak nauczyciel mówi o uczniu i do ucznia.
• Uświadomienie sobie, że sposób w jaki komunikujemy się, w jaki działamy w kontakcie
z dzieckiem nie jest wynikiem naszego świadomego wyboru, ale wynika z wielu czynników. Między innymi sposobu komunikacji jaki znamy z domu rodzinnego i sposobu komunikacji jaki obserwowaliśmy u naszych nauczycieli.
• Wzrost świadomości, że to nauczyciel sam w sobie, jego postawa jest najważniejszym narzędziem w kształtowaniu uczniów.
• Wzrost świadomości, że zmiana sposobu komunikowania się i zachowania wymaga długotrwałej pracy nad sobą.

DZIEŃ 1, SESJA 3 – UWRAŻLIWIENIE C.D. (15:00-16:30)
ĆWICZENIE 2.3 „WYZWANIE, PORAŻKA, ZMIANA”
Mini wykład i projekcja filmu.
Do realizacji ćwiczenia potrzebne jest

Dowolny film z Aaronem Fotherinham. Możesz go pobrać ze strony autora http://www.aaronfotheringham.com/
Przebieg

CZĘŚĆ 1
Poprowadź krótki wykład.
Opowiedz o tym, że zmiana np. stylu zachowania i komunikacji, o której mówiliście w poprzednim ćwiczeniu to proces. Będzie trwał i w jego trakcie będzie się popełniało błędy. Wytrwanie w takim procesie ułatwia przyjęcie pewnej
postawy w stosunku do błędów, trudności, porażek jako takich. Wynalazca żarówki Thomas Edison podobno został
kiedyś zapytany przez ucznia: Jak Pan Panie profesorze to wytrzymał? Pan przeżył przecież ponad 2 tysiące porażek nieudanych prób zrobienia żarówki. Każdy by się poddał! Edison odpowiedział ze zdumieniem: Ja?! Ja kolego miałem
ponad 2 tysiące bezcennych informacji o tym jak nie należy robić żarówki.
Koniecznie omówcie, że każdy ma prawo do porażki: nauczyciel (zwłaszcza ucząc się nowej metody), uczeń, rodzic.
Wolno też przyznać się nam do niewiedzy jak w jakiejś sprawie postąpić. Choć boimy się tego zawsze, a szczególnie
będąc nauczycielem. Jest takie niewypowiedziane oczekiwanie społeczne, że nauczyciel zawsze powinien wiedzieć
wszystko o swojej pracy. Jest ono nierealne. Należy oczywiście stale się rozwijać i uzupełniać swoją wiedzę i umiejęt-
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ności tam gdzie dostrzeżemy braki, ale też dawać sobie zgodę na to, że czegoś nie wiem, nie umiem, lub że coś nie
jest w zasięgu mojego wpływu.
Przepracowanie przez nauczyciela swojego podejścia do porażek jest bardzo istotne w aspekcie pracy z uczniem
z niepełnosprawnością. Wynika to z tego, że odruchowo mamy tendencję do chronienia słabszych. Jest to też konsekwencja chęci niejako „wynagrodzenia” dziecku niepełnosprawnemu jego sytuacji, uchronienia przed dodatkowym
negatywnym doświadczeniem, ewentualnym cierpieniem jeśli doświadczy porażki. Ale chroniąc przed porażką chronimy też przed wyzwaniem, a wiec i przed sukcesem.
CZĘŚĆ 2
• Pokaż film z skokami na wózku Aarona Fotherinham (bardzo wzruszający jest First Wheelchair Backflip). Opowiedz jego historię, w tym jak żyje obecnie (informacje są na stronie www. Aarona).
Poprowadź dyskusję
• Co sądzicie o sposobie w jaki żyje Aaron?
• Jak sądzicie jakie przeszkody musieli pokonać rodzice Aaarona, by pozwolić mu w dzieciństwie ćwiczyć taką jadę
na wózku? (np. własny lęk, ocena otoczenia itp.)
• Jakie widzicie zyski, a jakie straty z takiej decyzji dla Aarona, dla jego rodziców?

Wyjaśnij od razu, że jest oczywiste, że nie każdy niepełnosprawny powinien wykonywać sporty ekstremalne. Tak samo
jak nie wszystkie osoby zdrowe je uprawiają. Tym bardziej nie chodzi nam o to by nauczyciel zachęcał uczniów do tak
ekstremalnych działań. Wybrano ten film, by na jego przykładzie omówić pewien sposób podejścia do niepełnosprawności. Niepełnosprawność i choroba przewlekła są trudnymi doświadczeniami i można je postrzegać w kategoriach
nieszczęścia. Człowiek nimi dotknięty ma prawo do doświadczania w związku z nimi trudnych emocji. Pytanie jednak
czy ma prawo zaprzestać starań o życie pełnią życia? Czy zwalnia go to z szukania sensu swojej egzystencji?
Z służenia innym ludziom ? Z pomnażania dobra na świecie? To filozoficzne pytania i brzmią pewnie nieco patetycznie
na sali szkoleniowej czy w szkole. Ale jeśli wychowujemy człowieka, to pytania o to „do czego” i „po co” go wychowujemy są kluczowe. Niestety często widzimy, że dzieciom chorym przewlekle i niepełnosprawnym jako cel główny
życia narzuca się dbałość o zachowanie jak najlepszego zdrowia. Przez rodziców chcących zachować swój skarb,
przez lekarzy, którzy postrzegają dziecko jako pacjenta, a utrzymanie go w stanie możliwie zbliżonym do idealnego
jako swoje zadanie do wykonania, przez nauczycieli świadomych oczekiwań rodziców i często przestraszonych wizją
odpowiedzialności. Zachowanie jak najlepszego zdrowia to ważna wartość, ale czy może stanowić główny cel życia?
Czy dokonując wyborów możemy się kierować głownie tą wartością? Janina Ochojska, z pewnością zdaniem lekarzy,
bardziej by pomogła swojemu kręgosłupowi nie jeżdżąc na misje i nie organizując PAH. Kalina Jędrusik lepiej by
zrobiła rezygnując z teatru z jego wszędobylskim kurzem przy jej astmie (w końcu na nią właśnie zmarła). Jasiek Mela
ryzykował sporo idąc na bieguny. I ciągle ryzykuje prowadząc więcej niż aktywne życie. Kim jednak byliby ci ludzie,
czy nadal byliby sobą, czy ich życie byłoby lepsze, gdyby oni sami lub ich rodziny podjęły „rozsądne” decyzje
o ostrożnym życiu?
Zresztą czasem patrząc na niepełnosprawnych robiących z pasją różne „niezdrowe”, ale ważne dla nich rzeczy można
by podejrzewać, że pasja lepiej trzyma nas przy życiu (i zdrowiu) niż oszczędzanie się i dbanie o siebie w cieplarnianych warunkach.
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W projekcie SMOK będziemy próbowali przekonać Was do zmiany perspektywy na chorobę
i niepełnosprawność. Do uznania jej jedynie za pewien „stan skupienia” w jakim występuje ta niezwykła materia zwana
człowiekiem.
Bo Wasze przekonanie, towarzyszące mu emocje i zachowania są bardzo ważne.
Dodatkowe informacje
UWAGA! Przy omówieniu pytania „Jakie widzicie zyski, a jakie straty z takiej decyzji dla Aarona, dla jego rodziców?” najpewniej pojawią się wnioski dotyczące krytyki otoczenia (co to za rodzice) oraz ryzyka konsekwencji
prawnych (mogli odebrać im dziecko). Grupa prawdopodobnie wróci do tego tematu i wprost lub prawie wprost
zada pytanie o cenę przyjęcia takiej postawy. Nie ma tu prostej odpowiedzi- każdy musi sam zadecydować. Bez
wątpienia takie podejście nie jest jeszcze bardzo popularne w naszych szkołach i może spotkać się z krytyką. Jeśli
nie mamy jeszcze pewności, jak chcemy postąpić, szukajmy, dowiadujmy się, analizujmy. Możemy też poszukać
wsparcia innych ludzi podobnie do nas myślących lub wsparcia ekspertów. Ostatecznie decyzja należy do każdego
człowieka indywidualnie.

Na koniec podkreśl, że taka praca filmem jest narzędziem sprawdzającym się w pracy z uczniami. Również analizowanie swojego stosunku do porażek na bazie historii z Edisonem, może być używane w pracy z dziećmi.

ĆWICZENIE 2.4 „MOJE MAKSYMALNE MOŻLIWOŚCI”
Przebieg

Poproś by wszyscy stanęli na tyle daleko od siebie, by po wyciągnięciu obu ramion w bok, mogli swobodnie wykonać
skręt ciała w obie strony nie uderzając przy tym nikogo. Stopy powinny być postawione płasko na ziemi, w lekkim
rozkroku.
Teraz poproś uczestników by skręcili tułów maksymalnie w prawo, podążając wzrokiem za swoją prawą dłonią i zapamiętali jaki punkt na sali, który wskazuje wówczas ich dłoń. Poproś o powrót do poprzedniej „normalnej” pozycji. Po
chwili na oddech, poproś by ponownie uczestnicy wykonali to samo ćwiczenie, ale pogłębili skręt o jakieś 5%, tak by
ich dłoń wskazywał punkt nieco dalej w prawo od poprzednio wskazanego. Gdy to zrobią poproś by pogłębili ten skręt
o jeszcze 5%. I dla chętnych
o kolejne 5.
Pozwól uczestnikom powrócić na miejsca i uspokoić się nieco po ćwiczeniu (na ogół wywołuje ono pewien harmider
i śmiech). Gdy zapadnie spokój poproś by podniosły w górę ręce osoby, którym udało się za każdym razem pogłębić
skręt o 5%. Potem poproś by podniosły ręce te którym udało się to 3 razy, potem tym co 2, w końcu tym co pogłębili
skręt raz. Najczęściej większość grupy pogłębia skręt 3 razy.
Powiedz, że właśnie byli świadkami dziwnego zdarzenia: udowodnili, że nie znają swoich możliwości. Bo już pierwsza
instrukcja brzmiała „skręć tułów maksymalnie w prawo”, tymczasem okazało się, że mogą pogłębić skręt co najmniej
o 5% a najlepsi o 20%. I to bez ćwiczeń, treningu.
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Czego to dowodzi? Że nasza „wiedza” o własnych możliwościach nie jest wcale „wiedzą”. To tylko pewne wyobrażenie. Mówi się nawet że :tyle o sobie wiemy na ile nas sprawdzono”.
Co jeszcze pokazuje to ćwiczenie? Jak ważne jest rola trenera, nauczyciela, coacha. Tego kto dostrzeże w tobie potencjał i powie „jeszcze 5%”.
Mam nadzieję, że dzięki Programowi SMOK zyskacie wiedzę, narzędzia, ale przede wszystkim podejście, które pozwala na taką pracę z uczniami. Zwłaszcza tymi z niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą, bo oni najbardziej tego
potrzebują, a nam najtrudniej wobec nich przyjąć taką właśnie postawę.
Na koniec zwróć uwagę że to ćwiczenie sprawdza się znakomicie w pracy z uczniami, np. wówczas gdy wątpią w swoje
możliwości.
Rezultaty
• Wzrost wiedzy o przechodniu przez proces zmiany, zwłaszcza zmiany postawy
• Uwrażliwienie na kwestie kształtowania postawy własnej i osób z niepełnosprawnością
• Uwrażliwienie na wpływ naszych przekonać o możliwościach innych osób

2.5 ĆWICZENIE „RUNDKA” I PLANY NA NASTĘPNY DZIEŃ
Przebieg

Poproś by każdy zastanowił się chwilę i podał jedną rzecz, która była dziś dla niego ważna.
Zapowiedz, że w dniu jutrzejszym będzie z Wami osoba z niepełnosprawnością (lub przewlekłą chorobą). Przekaż
grupie podstawowe informacje, takie jak imię, płeć, orientacyjny wiek, ogólnie rodzaj niepełnosprawności lub choroby.
Zapowiedz że jutro będziecie wraz z tą osobą przyglądać się sytuacji ucznia z niepełnosprawnością lub przewlekłą
chorobą.
DZIEŃ 2, SESJA 1 – WIEDZA (9:00-13:00)
(jedna przerwa 15 minut w dogodnym momencie)
ĆWICZENIE 3.1 „SPOTKANIE”
Uwaga dla trenera: do realizacji tego dnia musisz się przygotować. Spotkaj się z osobą, którą zaproszono do udziału
w szkoleniu. Przedstaw jej cele całego programu SMOK oraz cele tego modułu szkoleniowego. Wyjaśnij w jaki sposób
spotkanie z tą osobą pozwala zrealizować cele tego modułu. Zaplanujcie wspólnie przebieg spotkania. Określcie jakie
informacje gość chce przekazać grupie,
a jakich pytań sobie nie życzy. Uwzględnisz to w zasadach w dniu następnym.
Przebieg

1. Poproś by każdy uczestnik przedstawił się i powiedział kilka słów o sobie i powodach dla których znalazł się tutaj.
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2. Przypomnij zasady i spytaj gościa czy jemu też odpowiadają, czy może chce coś do nich dodać?
3. Następnie poproś gościa by opowiedział o sobie. Przebieg tej rozmowy będzie różny w zależności od konkretnej
zaproszonej osoby i jej doświadczeń. Moderacja ma za zadanie ujawnić ważne elementy relacji nauczyciel- uczeń
z niepełnosprawnością, oraz uczeń z niepełnosprawnością- reszta klasy.
Poruszcie jednak między innymi takie obszary jak:
a. Kim jest, czym się zajmuje, jak wygląda jego życie. Pozwól grupie zadawać pytania.
b. Jak przeżywa swoją chorobę lub niepełnosprawność- jak to jest, jak zmieniał się jego stosunek do problemu na przestrzeni czasu?
c. Kto i jak (lub co) pomogło mu stać się samodzielnym człowiekiem mimo choroby lub niepełnosprawności?
d. Jak wspomina lata w szkole, relacje z nauczycielami, z uczniami?
e. Jakie działania nauczycieli sprzyjają osobie niepełnosprawnej lub chorej w usamodzielnianiu się, w dążeniu do wysokiej jakości życia?
f. Jakie działania uważa za nietrafne, czy wręcz szkodliwe? Dlaczego?
g. Co każdy nauczyciel i nauczycielka powinni wiedzieć by dobrze pracować z uczniami
z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą?
h. Jakie są dostępne techniczne możliwości wspierania osób z daną chorobą lub niepełnosprawnością?
Twoją rolą jako trenera jest w tym module jedynie ułatwianie komunikacji, ewentualnie wyłapywanie ważnych informacji, doprecyzowywanie niejasności. W większości przypadków grupa robi to jednak sama. To bardzo angażujący dla
grupy fragment szkolenia.
Na 30 minut przed początkiem przerwy obiadowej pożegnajcie się z gościem, dziękując mu za podzielenie się swoim
doświadczeniem.
Ostatnie 20 minut poświęć na krótkie zebranie wniosków grupy z spotkania.
Zapytaj uczestników o wrażenia. Najpierw pozwól na swobodne wypowiedzi. Następnie poproś by uczestnicy skupili
się na tych elementach, które dotyczą pracy nauczyciela. Spiszcie ważne wnioski na flipcharcie, w podziale na to co
warto robić, wzmacniać, a czego unikać.
Omówienie

Zwróć uwagę uczestników, że taka wizyta to doskonałe narzędzie do pracy z uczniami i z rodzicami. Kontakt z dobrze
funkcjonującą osobą niepełnosprawną daje nadzieję i wiarę dziecku
z niepełnosprawnością i jego rodzicom, łatwiej jest też przekonać ich do różnych kwestii (np. rodziców niewidomego
ucznia łatwiej przekona do pozwolenia na samodzielne poruszanie się dziecka osoba niewidoma niż nauczyciel). Dzieciom zdrowym pozwala budować pozytywny obraz osoby
z niepełnosprawnością oraz sprzyja kształtowaniu właściwej postawy wobec niepełnosprawnych, zwłaszcza przekonań
co do ich możliwości, co znajduje odbicie w sposobie postrzegania kolegi lub koleżanki z analogicznym problemem.
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Dzień 2, SESJA 5 – Problemy i zadania (14:00-15:15)
ĆWICZENIE 4.1 „PRACA Z EMOCJAMI”4

Potrzebne będą ci kolorowe kartki wielkości 1/3 A4
Przebieg
Część 1
Ostatni aspekt który chcemy poruszyć na tym szkoleniu to kwestia emocji w kontakcie z chorobą
i niepełnosprawnością. Poproś by uczestnicy wymienili wszystkie znane sobie emocje (uczucia), zapisuj je po jednym
na kartce i przyklejaj ja do flipcharta. Gdy grupie skończą się pomysły zakończcie pisanie. Teraz poproś grupę by
podzieliła emocje na „dobre” i „złe”, np. przeklejając te złe na drugą kartkę z flipcharta (przypnij obie do ściany). Dość
szybko wywiąże się spór między uczestnikami, które emocje są jakie. Pozwól na dyskusję o tym. Najpewniej grupa
sama szybko dojdzie do wniosku, że nie ma uczuć (emocji) złych lub dobrych, są tylko trudne i przyjemne. Jeśli grupa
sama nie dochodzi do tego wniosku pomóż jej pytaniami: Czy zawsze to uczucie jest złe/dobre? A co jeżeli…?
Część 2
Podziel uczestników na 4 grupy. Poproś by każda wypisała emocje (uczucia), które mogą się pojawiać w kontakcie
z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą. Jedne grupa emocje u ucznia
z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, druga u dziecka zdrowego w kontakcie z nim, trzecia u nauczyciela,
a czwarta u rodzica dziecka z niepełnosprawnością. Następnie niech każda z grup omówi swoją listę prezentując ją
na forum.
Omówienie

Poproś pozostałe grupy by dodały brakujące im zdaniem emocje do każdej z kartek. Zapowiedz, że skupicie się teraz
na nauczycielach i ich emocjach.
Najczęściej okazuje się, że lista emocji jest najkrótsza na kartce dla nauczycieli. Zapytaj z czego to wynika. Dopytuj:
• co jeszcze czują?
• jakie najtrudniejsze sytuacje przeżyli, lub o jakich słyszeli i z jakimi emocjami mogły się one wiązać?
• podawaj przykłady trudnych sytuacji z uczniem, które muszą wywołać emocje i pytaj o nie
Najczęściej nauczyciele nie pozwalają sobie na odczuwanie trudnych emocji wobec dziecka
z niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą. Zbyt silna jest presja społeczna, by odczuwać wobec tych dzieci wyłącznie ciepłe uczucia, wprost nie wypada się przyznać, że się ich np. nie lubi, boi, nie rozumie. Zapytaj o to, czy odczuwają presję tego typu? Skąd się ona bierze? Czy rzeczywiście otoczenie wysyła takie sygnały? Czy presja na czucie
tylko „dobrych” emocji wynika z nich samych?
Jeśli same nie pojawią się w dyskusji, zapytaj o lęk, niechęć, obrzydzenie, złość, frustrację, i inne „trudne” emocje.
4

Inspirowane ćwiczeniem z Joanna Sakowska “Szkoła dla Rodziców I Wychowawców” cz.I stromna 29, wyd. ORE 2010r.
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CZĘŚĆ 3
Wykład

Zwróć uwagę że wypieranie się uczuć i emocji nie powoduje, że one znikają. Ale utrudnia nam funkcjonowanie i akceptowanie tych uczuć u innych. „…Brak wewnętrznej zgody na pewne stany emocjonalne (w nas lub w drugim człowieku) wynika, między innymi z doświadczenia, że czasami skłaniają nas one do nieskutecznego lub wręcz niewłaściwego
działania. Zdarza się również, że nie zawsze odpowiadają one zewnętrznym faktom. Wielu osobom sprawia również
trudność uznanie, że uczucia są po prostu faktem, z moralnego punktu widzenia są neutralne, są cennym darem i pomocą wspierająca nasze życie”. (Chave- Jones 1997)
WSZYSTKIE STANY EMOCJONALNE NALEŻY ZAAKCEPTOWAĆ – PEWNE DZIAŁĄNIA NALEŻY OGRANICZYĆ.
Często nie pozwalamy sobie na te uczucia i emocje, których wolelibyśmy nie mieć. Nie lubimy odkrywać w sobie
nieprzyjemnych dla nas rzeczy, niechętnie przyznajemy się do nich- nie chcemy przyznawać się do istnienia niewygodnych dla nas uczuć. Jeżeli nie pozwolimy sobie na te uczucia, których wolelibyśmy niemieć, nie poznamy tego, co
naprawdę czujemy, a tylko to co uważamy ze powinniśmy czuć (Nash 1995).
„Pozwalanie oznacza dawanie pozwolenia, mówienie sobie MASZ PRZYZNAĆ SIĘ DO TYCH UCZUĆ, a następnie
BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA PODJĘCTE POD ICH WPŁYWEM. Przyznawanie się, dopuszczanie się
do naszych przykrych, niewygodnych przeżyć emocjonalnych, NIE OZNACZA PRZYZWOLENIA na wyładowywanie
ich następnie na innych ludziach. Oznacza jedynie wzięcie ich POD ŚWIADOMĄ KONTROLĘ i obcowanie z bliższym
prawdzie, a nie wyimaginowanym obrazem samych siebie” (Nash 1995, s.83-84).
Oznacza to przyzwolenie na rzeczywiste istnienie tych części nas samych, których nie lubimy, których nie chcemy,
i do których wolimy się nie przyznawać. Jedynie świadomie przyjmując ich istnienie potrafimy je kontrolować i nie
dopuścić do sytuacji, gdy wtłaczane do wewnątrz pękną, wydostaną się na zewnątrz i zdominują nasze działania (Nash
1995).
W MOMENCIE, KIEDY POZOWLIMY SOBIE NA ISTNIENIE UCZUĆ, MOŻEMY PODJĄC DECYZJĘ, CO W DANEJ SYTUACJI POWINNIŚMY Z NIMI ZROBIĆ.
Dzięki wiedzy o moich emocjach i uczuciach potrafię się kontrolować, mogę nauczyć się sposobów uwalniania od nich
i wyrażania ich bez wyrządzania szkody innym…” �.
Rozpoznanie, a następnie zaakceptowanie własnych uczuć jest wstępem do wspierania w tym obszarze uczniów i ich
rodziców. Jeśli nie akceptujemy jakiś uczuć u dziecka, najpewniej nie akceptujemy ich u siebie samych. Praca z własnymi uczuciami i emocjami, tak jak praca z postawą, jest długim procesem. Stanowi istotny element wielu programów rozwojowych np. „Szkoły rodziców
i wychowawców”, komunikacji bez przemocy i innych. Korzystanie z takich form wsparcia jest niezbędne nie tylko dla
efektywnej pracy z uczniami, również dla zapewnienia sobie komfortu pracy, zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
Rezultat
• wzrost świadomości roli emocji w pracy z uczniem z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą
• wzrost akceptacji trudnych emocji w pracy nauczyciela, oraz u uczniów i rodziców
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• wzrost wiedzy o tym, że emocje są obszarem, z którym można i należy pracować
Dzień 2, SESJA 6 – Problemy i zadania c.d. (15:30-16:30)
ĆWICZENIE 4.2 „CO MOGĘ ZROBIĆ?”
Podsumuj wszystko czego się w ciągu dwóch dni szkolenia dowiedzieliście, czego doświadczyliście. Przypomnij,
że wszystkie ćwiczenia, których używaliście nadają się do pracy z uczniami lub rodzicami.

Podziel uczestników na 3-4 osobowe grupy i poproś by omówili, a następnie spisali na kartkach
z flipcharta co chcieliby i mogą zrobić, by wspierać edukacją włączającą. Chodzi nie tylko o pomysły
z dzisiejszych zajęć, ale wszystkie dobre praktyki, które znają z swojej pracy, pracy innych nauczycieli. Każda grupa
pokazuje na forum swoją kartkę i przedstawia swoje propozycje działań.
Omówienie

Omówcie poszczególne propozycje. Zbierzcie konstruktywne sugestie pozostałych uczestników. Przeanalizujcie poszczególne pozycje pod kątem tego czy rzeczywiście są w obszarze wpływu nauczyciela (np. pomysły typu „ zadbam
by Jaś zaprzyjaźnił się z Krzysiem” jest poza naszym wpływem), przeformułujcie postanowienia tak by były w obszarze wpływu nauczyciela, lub usuńcie je z listy.
Dopytaj:
1. Kto może was w tym wspierać?
2. Co jeszcze może wam pomóc w realizacji tych działań?
Przypomnij, co już mówiliście o wprowadzaniu zmian jako o procesie, o tym że warto pozwalać sobie na błędy, o cenieniu porażek jako źródeł informacji zbliżających nas do realizacji celu.

ĆWICZENIE 4.2 „W DRODZE NA SZCZYT”
Przebieg

Narysuj na flipcharcie górę, u jej dołu figurkę nauczyciela i dziecka (wystarczy mały i duży ludzik trzymające sięga
ręce). Równocześnie opowiadasz poniższą historię.
Omówienie

Te ludziki to nauczyciel i uczeń z niepełnosprawnością. Wybrali się w góry. Nauczyciel ocenił możliwości ucznia
i „wie” że nie dojdą dalej niż do połowy szczytu. Teraz narysuj „krzyżyk” w połowie „góry” i powiedz: jeśli w naszym
przekonaniu możliwości tego dziecka są na tej wysokości i dalej nie da rady dojść, to nie ma szans byśmy wspólnie
doszli na szczyt. Nawet nie spróbujemy. Teraz narysuj drugi „krzyżyk” na samym szczycie. Powiedz: Jeśli jednak
założymy, że dziecko może dojść na szczyt, może nie uda nam się tam dotrzeć, ale prawdopodobnie dojdziemy z nim
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się dalej niż gdybyśmy od początku zakładali, że jego maksymalne możliwości są na poziomie pierwszego „krzyżyka”.
Przypomnij doświadczenie ze skręcaniem tułowia. Pokazało ono jasno, że nawet własnych możliwości nie znamy, a co
dopiero innych ludzi.
Niech to ćwiczenie będzie dla nas inspiracją do wspierania rozwoju naszych uczniów, ale również naszego własnego
rozwoju. Stawiajmy nasz „krzyżyk” wysoko.
Rezultaty
• ugruntowanie zdobytej na szkoleniu wiedzy
• zaplanowanie zadań
• wzmocnienie chęci działania

ĆWICZENIE 4.3 RUNDKA NA PODSUMOWANIE

Poproś każdego z uczestników by odpowiedział na jedno z pytań:
• Nad którym z tematów poruszanych w ciągu ostatnich dwóch dni chcesz się zastanowić
w pierwszej kolejności? Co ciebie najbardziej poruszyło, zaintrygowało?
• Które z ćwiczeń chcesz wypróbować w swojej pracy z uczniami?
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Załącznik nr 1
CELE PROGRAMU
• uświadomienie sobie przez uczestnika lub uczestniczkę własnej postawy wobec niepełnosprawności i choroby
przewlekłej, czyli własnych emocji, zachowań i przekonań, które uruchamiają się w nim lub niej w kontakcie z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą (najczęściej nieświadomie);
• poddanie tych emocji, uczuć i przekonań analizie pod kątem ich wpływu na moją pracę jako nauczyciela lub nauczycielki (co one powodują, jak wpływają na mnie, a jak na uczniów
z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, jak na ich zdrowych rówieśników w klasie, jak na rodziców jednych i drugich, jak na inne osoby zaangażowane w edukację dziecka);
• poznanie przez uczestników i uczestniczki metod pracy z własną postawą (do zastosowania również w pracy z postawą ucznia, rodzica i pozostałych osób zaangażowanych w edukację dziecka);
• uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na kształtowanie się w szkole postaw wobec niepełnosprawności i choroby przewlekłej, zarówno u dzieci zdrowych, jak i dotkniętych tymi problemami, oraz budowanie wzajemnych
relacji. Bardzo ważną innowacją SMOK-a jest uwrażliwianie na fakt, że kluczowa jest postawa dzieci zdrowych —
w przyszłości to one, jako większość społeczeństwa, zadecydują o tym, czy będzie to społeczeństwo włączające
czy wykluczające osoby z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą;
• poznanie przez uczestników i uczestniczki metod wspierania budowania relacji, postaw włączających, doceniania
różnorodności, rozpoznawania i przeciwdziałania dyskryminacji;
• poznanie przez uczestników i uczestniczki metod radzenia sobie z trudnymi emocjami — własnymi, dzieci (zdrowych i z niepełnosprawnością) oraz ich rodziców — w kontakcie
z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą;
• dostarczenie wiedzy o psychicznych i społecznych konsekwencjach niepełnosprawności
i choroby przewlekłej;
• uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na specyfikę problemów dzieci z przewlekłymi chorobami.

Wartość dodana udziału w Programie
Podniesienie kompetencji nauczyciela w pracy z grupą uczniów w zakresie:
• komunikacji;
• budowania relacji;
• budowania autorytetu;
• rozwiązywania sytuacji trudnych;
• radzenia sobie z emocjami;
• rozpoznawania i przeciwdziałania dyskryminacji;
• zarządzania procesem grupowym w klasie;
• motywowania i angażowania.
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Większa pewność siebie nauczyciela w sytuacjach trudnych oraz lepsze radzenie sobie z emocjami — własnymi
i uczniów — przyczynia się do większego komfortu pracy. Intensywny program, wymagający od nauczycieli i nauczycielek refleksyjnego przyjrzenia się sobie i swojej pracy, działa odświeżająco i zapobiega wypaleniu zawodowemu.

Struktura Programu Doskonalenia Nauczycieli SMOK
Na program SMOK składają się:
1. Szkolenia (4 moduły dwudniowe):
• Niepełnosprawność i choroba przewlekła — społeczne i psychologiczne implikacje (16 godz.);
• Dyskryminacja i rola stereotypów (16 godz.);
• Proces grupowy (16 godz.);
• Komunikacja, ocenianie i motywowanie (16 godz.);
2. Wsparcie dodatkowe (2 moduły do wyboru):
• Trening interpersonalny (4 spotkania po 8 godz.) wraz z kontynuacją w postaci indywidualnych konsultacji (5 spotkań po 2 godz. na osobę, raz w miesiącu);
• Wyjazd studyjny (5 spotkań po 8 godz.) wraz z kontynuacją w postaci action learningu (1-2 spotkania po 2 godz.
w miesiącu, przez 1 semestr).
Wsparcie dodatkowe to niezbędny element zapewnienia efektywności Programu. Doświadczenia z licznych projektów
oraz nasze własne badania na nauczycielach w ramach projektu pokazały, że bez niego trudno podtrzymać proces
zmiany. Nauczyciele wskazywali w badaniach, że podnoszenie kompetencji na licznych szkoleniach i warsztatach nie
ma przełożenia na wprowadzanie zdobytej wiedzy i umiejętności do praktyki zawodowej. Przyczyn upatrywali zarówno
we pewnym naturalnym oporze wobec zmiany (nawet pożądanej), oraz w braku wsparcia zewnętrznego. Na warsztatach i szkoleniach wszystko wydaje się proste i logiczne, ale przy próbie wdrożenia pojawiają się pytania i wątpliwości.
Nie ma jednak na ogół do kogo się z nimi zwrócić. Dlatego Program SMOK zakłada półroczne wsparcie dodatkowe
po zakończeniu cyklu szkoleń, by wesprzeć nauczyciela lub nauczycielkę we wprowadzaniu nowych metod i narzędzi do codziennej praktyki zawodowej. Formy wsparcia dodatkowego są skonstruowane tak, że sprzyjają wzrostowi
refleksyjności i pogłębionym analizom sytuacji lub problemów, oraz towarzyszących im własnych zachowań, emocji
i przekonań. Wspiera to proces zmiany postawy wobec niepełnosprawności.
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Załącznik nr 2
Ważne: poniżej znajdują się zestawy informacji dla dziecka i rodzica.
INFORMACJA DLA DZIECKA
Jesteś normalnym, przeciętny, dzieckiem. Usposobienie masz pogodne, choć oczywiście jak każdemu w pewnych
sytuacjach zdarza ci się wpadać w złość. Rodziców lubisz, „dogadujesz się” z nimi, są w porządku, ale czasem Cię
„denerwują”. Taka typowa sytuacja.
INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dziecko Genialne
Wasze dziecko to geniusz, olimpijczyk. Jest po prostu wspaniałe, cudowne, wszechstronnie uzdolnione. Nie jest to
tylko wasza rodzicielska opinia. Dziecko było badane przez psychologa. W wyniku tych badań stwierdzono również,
że oprócz intelektu obdarzone jest niezwykłą wprost umiejętnością logicznego myślenia i wspaniałą koordynacją
wzrokowo-słuchową. Przy tym jest grzeczne i posłuszne.

Przykłady komunikatów do dziecka:
- Cudownie, że jesteś. Tylko z Tobą mamy szansę to zrobić
- Wspaniale! Sami nigdy byśmy na to nie wpadli!
- Kochanie dzięki tobie na pewno wygramy!
- No, po prostu cudownie to robisz!
- Kochanie , układaj, układaj. My bez ciebie nic tu nie wskóramy.
INFORMACJA DLA DZIECKA
Jesteś normalnym, przeciętny, dzieckiem. Usposobienie masz pogodne, choć oczywiście jak każdemu w pewnych
sytuacjach zdarza ci się wpadać w złość. Rodziców lubisz, „dogadujesz się” z nimi, są w porządku, ale czasem Cię
„denerwują”. Taka typowa sytuacja.
INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dziecko „nieudane”
Kochacie swoje dziecko ale niestety nie jest ono powodem do chluby. Jest niezdarne, gapowate, niezaradne.
Wszystko, czego się dotknie, natychmiast jest pobrudzone, zniszczone. Trudno się temu dziwić, bo oscyluje ono
na pograniczu normy intelektualnej. Wielu spraw nie rozumie, przecenia swoje możliwości jest bezkrytyczne,
infantylne. To słodkie maleństwo, no ale niestety…

Przykłady komunikatów do dziecka:
-Zostaw, zostaw kochanie, bo to da ciebie za trudne.
- Mamusia i tatuś potem ci wszystko wytłumaczą, teraz nie ruszaj, nie przeszkadzaj, grzecznie siedź i popatrz.
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- Nie dotykaj! Idź przynieś sobie puzzle z Kaczorem Donaldem.
- Koteczku psujesz nam. To dla nas ważne sprawa. Zostaw bo jeszcze coś zgubisz.
- Odpocznij sobie.
INFORMACJA DLA DZIECKA
Jesteś normalnym, przeciętny, dzieckiem. Usposobienie masz pogodne, choć oczywiście jak każdemu w pewnych
sytuacjach zdarza ci się wpadać w złość. Rodziców lubisz, „dogadujesz się” z nimi, są w porządku, ale czasem Cię
„denerwują”. Taka typowa sytuacja.
INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dziecko „rozdarte” (oddzielną informację dostaje mama, a oddzielną tata)

MAMA
Twój mąż wyraźnie faworyzuje starszą córkę. Nie dosyć że jest to niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych
dzieci, to przy tym dziewczyna staje się coraz bardziej arogancka, pewna siebie, pyskata i zarozumiała. Do ciebie
źle się odnosi, bo wie że ojciec na wszystko jej pozwala i zawsze broni. Mąż jest nieobiektywny, wcale nie słucha
Twoich uzasadnionych argumentów. W każdej sprawie spornej z góry jest przesądzone, że bardziej będzie wierzył
jej niż Tobie.
Komunikaty typu:
-Oh, proszę, ukochana córeczka tatusia wróciła.
- Jakim tonem do mnie mówisz!(do męża: A ty oczywiście jak zwykle nie słyszysz, że ona niema do mnie za grosz
szacunku)
-Nie mądrzyj się!
-Myślisz że wszystko ci wolno?! Udajesz taką czułą córeczkę, ale ja już dobrze wiem o co ci chodzi!
- No tak, teraz to taka mądra. Ale oczywiście żeby posprzątać swoje brudy w łazience, to już dla szanownej
księżniczki za trudne.
-Nie pyskuj! I nie uśmiechaj się tak ironicznie pod nosem! Masz mnie za głupią i uważasz że tego nie widzę?!
INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dziecko „rozdarte” (oddzielną informację dostaje mama, a oddzielną tata)

TATA
Twoja żona nie lubi najstarszej córki . Widzisz, jak często jest niesprawiedliwa, za wszystko ją krytykuje,
wszystkiego się czepia- po prostu ją krzywdzi. Bolejesz nad tym i przynajmniej ze swej strony starasz się wspierać
córkę, dowartościowywać ją, okazywać miłość. To przecież na prawdę świetna dziewczyna.
Komunikaty typu:
- Świetnie, kochanie, ze już jesteś, bardzo nam pomożesz.
-O, widzę, że świetnie ci idzie.
- Jak to miło, że możemy razem to zrobić.
-Cieszę się, że mam taką wspaniała córkę.
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INFORMACJA DLA DZIECKA
Jesteś normalnym, przeciętny, dzieckiem. Usposobienie masz pogodne, choć oczywiście jak każdemu w pewnych
sytuacjach zdarza ci się wpadać w złość. Rodziców lubisz, „dogadujesz się” z nimi, są w porządku, ale czasem Cię
„denerwują”. Taka typowa sytuacja.
INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dziecko „leniwe i cwane”

Wasze dziecko osiąga bardzo przeciętne wyniki w nauce. Wszyscy wiedzą, że mogłoby znacznie lepiej się uczyć,
ale to leń. Przy tym cwaniak. Wykorzystuje, i to z ogromnym talentem, każdą sytuację , aby tylko wymigać się od
nauki. Nieustannie musicie więc być bardzo czujni, uważni, pilnujący. Bez Waszej kontroli nieustannej interwencji
na pewno powtarzałby po trzy razy każdą klasę.
Przykłady komunikatów:
-Co dziś było w szkole?
-Ty mnie nie zagaduj tylko powiedz co w szkole?
-Zostaw to! Lepiej idź powtórz historię. Jutro przecież klasówka.
-Mówię, idź do lekcji! Dla ciebie każdy pretekst jest dobry, byle tylko się nie uczyć.
- Żebyś tylko miął do swoich obowiązków tyle zapału, co do każdej innej sprawy.
- Co?! Dostałaś 4? No to w kominie trzeba to zapisać. A zresztą nic dziwnego, skoro trzy wieczory przy tonie
siedziałam.
INFORMACJA DLA DZIECKA

Jesteś normalnym, przeciętny, dzieckiem. Usposobienie masz pogodne, choć oczywiście jak każdemu w pewnych
sytuacjach zdarza ci się wpadać w złość. Rodziców lubisz, „dogadujesz się” z nimi, są w porządku, ale czasem Cię
„denerwują”. Taka typowa sytuacja.
INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dziecko kochane

Macie kochane dziecko. Jest pogodne, życzliwe, otwarte. Lubicie z nim być, rozmawiać, robić wspólne rzeczy.
Cieszycie się, gdy jesteście razem. Wyraźnie widać, że i ono was kocha. Nie jest to żaden geniusz, ósmy cud
świata, ale jest wasze i jest po prostu świetnie, że jest takie, jakie jest.
Przykłady komunikatów:
Improwizuj : )
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Instrukcja dla prowadzących szkolenia pod
tytułem „Dyskryminacja i rola stereotypów”
Wstęp
Program szkolenia opiera się na wiedzy psychologicznej dotyczącej mechanizmów kształtowania się stereotypów,
uprzedzeń i dyskryminacji. Bazuje na podstawach warsztatu antydyskryminacyjnego
i elementach efektywnego zarządzania różnorodnością.

WIELKOŚĆ GRUPY

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 — 15 OSÓB

16 GODZ. (2 X 8 GODZ.)

Informacje techniczne

PRZYGOTUJ

• coś do przyczepiania kartek do ścian lub tablic (taśma malarska, blue-tack, pinezki,
magnesy itp.)
• materiały zgodne z informacjami technicznymi do poszczególnych ćwiczeń

SPECJALNE WYMAGANIA KOMPETENCYJNE TRENERA (TRENERKI)
Zgodne z zaleceniami Programu SMOK.

CELE SZKOLENIA
• nabycie wiedzy psychologicznej dotyczącej mechanizmów kształtowania się stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji;
• poszerzenie świadomości dotyczącej własnych postaw, wartości i przekonań;
• nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w szkole, wynikających
z istniejących uprzedzeń i konfliktów.
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Znaki i akcenty szczególne
UCZESTNICY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ:
• wzięcia udziału w ćwiczeniach i dyskusjach dotyczących ludzkiej różnorodności
i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki (ze szczególnym uwzględnieniem grupy osób
z niepełnosprawnością);
• zastanowić się nad własną tożsamością i przynależnością do różnych grup;
• zdobyć wiedzę dotyczącą uprzedzeń i stereotypów nt. następujących przesłanek: płeć, wiek, niepełnosprawność,
rasa i pochodzenie etniczne, religia i wyznanie oraz orientacja seksualna;
• przyjrzeć się własnym doświadczeniom wykluczenia z grupy i nierównego traktowania;
• zmierzyć się ze swoimi uprzedzeniami i obawami dotyczącymi relacji interpersonalnych
z osobami z grup mocno stygmatyzowanych i ulegających dyskryminacji i wykluczeniu;
• zdobyć umiejętność identyfikacji przypadków dyskryminacji i reagowania na nie;
• podnieść swoją wiedzę na temat sytuacji grup dyskryminowanych w Polsce.

Opis scenariusza szkolenia
MODUŁ 1 — WPROWADZENIE I INTEGRACJA
Przedstawienie się osób prowadzących i osób uczestniczących w szkoleniu, prezentacja celów szkolenia i programu,
ustalenie oczekiwań i obaw, ustalenie zasad współpracy w trakcie szkolenia, ćwiczenia na integrację grupy wprowadzające w tematykę szkolenia.
Ćwiczenia do wykorzystania: 1.1 — 1.10.
MODUŁ 2 — UWRAŻLIWIENIE
Stereotypy i uprzedzenia — ćwiczenia dotyczące rozpoznania mechanizmu dyskryminacji oraz funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń na podstawie doświadczeń uczestników i uczestniczek.
Ćwiczenia do wykorzystania: 2.1 — 2.4.
MODUŁ 3 — WIEDZA
Dyskryminacja i mechanizm władzy, prezentacja filmu „Niebieskoocy” — zapis warsztatu Jane Elliott i dyskusja facylitowana. Stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością. Sytuacja osób z niepełnosprawnością ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji w edukacji — prezentacja wyników badań, odpowiedzi na pytania uczestników. Problemy
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
Ćwiczenia do wykorzystania: 3.1.
MODUŁ 4 — PROBLEMY I ZADANIA
Symulacja rozmów nauczycieli i nauczycielek z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością dotycząca problemów
zgłaszanych przez dzieci i młodzież — scenki w parach z obserwatorem. Omówienie scenek na forum. Analizowanie,
w jaki sposób kultura organizacyjna może tworzyć procedury, przyczyniające się włączenia osób i grup wykluczonych.
Identyfikacja barier i szans w sytuacji szkolnej — praca na bazie doświadczeń uczestników i uczestniczek. Praca
w małych grupach nad sposobami przezwyciężania barier w integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w środowisku, z którego przychodzą uczestnicy i uczestniczki.
Ćwiczenia do wykorzystania: 4.1 — 4.4.
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Ćwiczenia do modułów
ĆWICZENIE 1.1 USTALENIE ZASAD WSPÓŁPRACY W GRUPIE
Przebieg

Na dużym arkuszu papieru napisz wyraźnie słowo „zasady” w następujący sposób5:
Z
A
S
A
D
Y
Następnie poproś uczestników o zaproponowanie ułatwiających współpracę zasad, które powinny obwiązywać w grupie w czasie całego szkolenia. Zapisuj propozycje na arkuszu, wykorzystując słowo „zasady” jak hasło w krzyżówce.
Jeżeli zatem ktoś zaproponuje SZACUNEK, zapisz SZ przed literą A w słowie ZASADY i CUNEK po tej literze. Litery
z wyrazu „zasady” mogą znajdować się na początku zaproponowanych przez uczestników wyrazów, na końcu lub
w środku. Jeżeli pojawi się słowo, które nie zawiera żadnej litery z wyrazu „zasady”, zapisz je z boku kartki. Zapytaj
uczestników, dlaczego wybrali te właśnie słowa (zasady) i poproś o wyjaśnienie ich znaczenia, aby wszyscy je rozumieli i interpretowali jednoznacznie. Warto zwrócić uwagę na znaczenie poszczególnych zapisów w kontekście zachowań, np. szacunek na poziomie zachowań może oznaczać, że nie przerywam innym, kiedy mówią; nie wyśmiewam,
kiedy nie zgadzam się z jakąś opinią, itp. Powiedz, że te zasady należy uważać za kontrakt między wszystkimi uczestnikami zajęć, i że obowiązują one także trenerów. Nie zapomnij zapytać uczestników, czy akceptują wszystkie spisane
zasady. Możesz zaproponować, aby każdy złożył swój podpis na wspólnie stworzonym kontrakcie na znak akceptacji
i odpowiedzialności.
Dodatkowe informacje

Na tej liście powinny znaleźć się takie zasady jak: szacunek, otwartość, jedna osoba mówi — inni słuchają itp. Jeżeli
nie zostaną one zaproponowane przez uczestników, możesz to zrobić sam lub sama. Dodaj także następujące zasady:
• używamy komunikatów „ja” — każdy uczestnik mówi za siebie, a nie „my”, „ludzie mówią” czy „wszyscy wiedzą”;
• „stop” — uczestnicy mają prawo do odmowy udziału w ćwiczeniu lub wycofania się z niego, jeśli poczują się wyjątkowo niezręcznie;
• PARKING — arkusz papieru, na którym można zapisywać pojawiające się wątpliwości czy pytania; te wszystkie
kwestie spróbujecie rozwiązać wspólnie pod koniec szkolenia.
Zamiast wyrazu „zasady” możesz zaproponować inny.
5 Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2005, s. 44, liczba stron: 136. ISBN
83—87958—77—8.

str. 101

Dodatkowe pytania moderujące
• Na ile nasze zasady uwzględniają różnorodność tej grupy?
• Na ile nasze zasady biorą pod uwagę nasze różnorodne możliwości fizyczne i style uczenia się?
• Czy gdyby były wśród nas osoby z niepełnosprawnością, zasady byłyby inne? W jaki sposób? Jak można tworzyć
warunki sprzyjające pełnemu uczestnictwu osób z różnorodnymi niepełno sprawnościami lub przewlekle chorymi? (Zachęć osoby uczestniczące do odwołania się do swoich doświadczeń w pracy z uczniami i uczennicami —
jakie zasady się sprawdzają, jakie są potrzeby osób z różnorodnymi schorzeniami).
• Na ile ważne jest, aby osoby, których zasady dotyczą, brały czynny udział w ich ustalaniu? Co to zmienia?
Rezultaty ćwiczenia
Zrozumienie jak zasady wpływają na dostrzeganie, docenianie różnorodności oraz tworzenie równych szans;
Uświadomienie sobie konieczności partycypacyjnego tworzenia zasad;
Uświadomienie sobie, jak możliwość wyrażenia własnych potrzeb wpływa na powstające zasady i dlaczego ważne
jest, aby mające różnorodne potrzeby osoby, których zasady będą dotyczyć, miały szansę na ich ustalenie.

ĆWICZENIE 1.2 OPOWIEŚĆ O IMIONACH
„Opowieść o imionach” wymaga od uczestników opowiedzenia krótkiej historyjki na temat swojego imienia lub nazwiska, jego pochodzenia lub znaczenia oraz określenia stosunku do własnego imienia (lubię, nie lubię). Warto zachęcać
uczestników do powiedzenia o sobie tego, co sami chcą przekazać o sobie innym. Jest to ćwiczenie łatwe i często
bardzo zabawne. Trenerzy również powinni wziąć udział w tym ćwiczeniu.
Do realizacji ćwiczenia potrzeba
• papierowej taśmy klejącej lub identyfikatorów (do zapisania imienia)
Przebieg

Poproś uczestników, aby napisali na kawałku papierowej taśmy klejącej lub na identyfikatorze swoje imię (może być
też nazwisko lub przezwisko, jeśli chcą) i umieścili taśmę lub identyfikator
w widocznym miejscu na ubraniu.
Następnie poproś, by każdy kolejno przedstawił jakąś historię związaną ze swoim imieniem. Jeśli trener lub trenerka
chce przedstawić sposób prezentacji — może rozpocząć. Uczestnicy mogą zdecydować, czy chcą mówić o swoim
imieniu, czy nazwisku, czy o jednym i drugim.
Omówienie i ewaluacja

W razie konieczności możesz to ułatwić, zadając następujące pytania:
• Dlaczego rodzice wybrali to imię dla ciebie?
• Skąd pochodzi twoje imię?
• Czy lubisz swoje imię?
• Czy jest to imię, które otrzymałeś/otrzymałaś przy urodzeniu? Jeśli nie, to w jaki sposób ci je nadano?
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• Gdy wszyscy już się przedstawią, możesz rozpocząć dyskusję, zadając pytania:
• Czy to ćwiczenie jest powiązane z tematyką naszego szkolenia? Jeśli tak, to w jaki sposób?
• Co imię może nam powiedzieć o czyjejś tożsamości czy pochodzeniu?
• Co imiona mówią nam na temat świadomości kulturowej czy sytuacji pokolenia?
• Co imiona mogą nam powiedzieć o społeczeństwie w kontekście symbolicznym lub politycznym?
• Dlaczego pewne imiona lubimy, a innych nie? Czy imię ma wpływ na postrzeganie samego siebie, identyfikację z pewnymi grupami czy pochodzenie kulturowe?
Dodatkowe informacje

„Imię własne człowieka jest najwierniejszym towarzyszem od kolebki aż do grobu, wyrazem tak często w rodzinie
wymawianym, pełnym uroku dla kochanki, pełnym uczucia najgłębszej miłości dla matki, jest wreszcie monogramem
i pieczęcią osoby, powierzoną cechą narodowości, echem pewnych idei i sympatii”. (Zygmunt Gloger)
Ludzie nadają nazwy sobie i otaczającemu światu od początku jego istnienia. To, co nienazwane, nie istnieje w ludzkiej
świadomości. W różnych epokach i kulturach wybór imienia często uzasadniany jest poglądami magiczno-religijnymi, konkretnymi przesłankami, cechami charakterologicznymi, patronatem odpowiedniego świętego itp. Imię stanowi
o istocie osoby, która je otrzymuje. Magiczny lub psychiczny związek imienia z naszym „ja” sprawia, że staje się ono
częścią nas samych. Znajomość imion nie tylko umożliwia nam odróżnienie konkretnych osób w tłumie innych, ale
również staje się elementem klasyfikacji i porządkowania świata w zależności od czynników kulturowych, społecznych
i ekonomicznych.

ĆWICZENIE 1.3 FRAGMENTY MOJEJ TOŻSAMOŚCI
Ćwiczenie „Fragmenty mojej tożsamości” wymaga od uczestników koncentracji i czasu na zastanowienie się nad różnymi aspektami własnej tożsamości. Ćwiczenie to pomaga zidentyfikować grupy, do których przynależymy lub których
częścią się czujemy, np. identyfikujemy się z nimi z powodu wspólnie wyznawanych wartości. Może być też formą
wprowadzenia do tematyki dyskryminacji. Ćwiczenie to wymaga uwagi i pewnej ostrożności. Należy zadbać o to, aby
uczestnicy mieli możliwość mówienia i pisania tylko o tym, o czym sami chcą mówić publicznie. Trener lub trenerka
powinien lub powinna ułatwiać dyskusję i kontrolować czas. Nie jest zatem wskazane, aby osoby prowadzące szkolenie brały w nim udział jako uczestnicy. Należy wykorzystać materiał pomocniczy D1.
Przebieg

Na początku wyjaśnij, że ćwiczenie to dotyczy identyfikacji uczestników z różnymi grupami. Następnie rozdaj karty
zadań. Poinformuj uczestników, że karty nie będą zbierane.
CZĘŚĆ 1 (PRACA INDYWIDUALNA; 10 MIN)
Poproś uczestników o napisanie swojego imienia na środku karty zadań (materiał pomocniczy D1), pomiędzy pięcioma polami. Następnie poleć, aby w pięć pustych pól wpisali nazwy grup, z którymi się utożsamiają lub czują,
że do nich należą. Poproś, aby wykonali to ćwiczenie spontanicznie, bez zastanawiania się. Zaznacz, że zawsze mogą
zmienić wpisane nazwy później, po zakończeniu ćwiczenia. Jeśli uczestnicy spytają cię o przykład, możesz podsunąć kilka pomysłów, np. grupy zawodowe, religijne, narodowe itp. Uważaj, gdy będziesz podawać przykłady, możesz
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bowiem zasugerować uczestnikom odpowiedzi i w ten sposób ograniczyć ich inwencję. Poproś, aby każdy podkreślił
grupę, która w danej chwili wydaje mu się najważniejsza.
CZĘŚĆ 2 — WARIANTOWO (PRACA W GRUPACH; 10 MIN)
Poproś uczestników, aby dobrali się w pary i przedstawili sobie nawzajem grupy, które reprezentują, a także zastanowili
się, czy odpowiada im przynależność do tych grup. Przeznacz na to 10 minut.
CZĘŚĆ 3 (PRACA W DUŻEJ GRUPIE; 10 MIN)
Wytłumacz uczestnikom, na czym będzie polegała ta część ćwiczenia. Powiedz, że za chwilę będziesz odczytywać nazwy pewnych kategorii. Jeśli wyczytana przez ciebie kategoria odpowiada grupie zapisanej przez uczestnika na karcie
zadań, to osoba ta powinna wstać. W czasie tej części ćwiczenia nie można rozmawiać, należy tylko obserwować sytuację. Powiedz uczestnikom, że mogą nie wstawać, jeżeli nie chcą upubliczniać swoich wyborów. Po przeczytaniu przez
ciebie pierwszej kategorii i powstaniu uczestników identyfikujących się z nią, poproś by ci, dla których ta kategoria jest
najważniejsza, pozostali w pozycji stojącej — reszta siada. Po kilku sekundach wszyscy siadają, podajesz następną
kategorię i powtarzasz tę samą procedurę. Upewnij się, że wszyscy siedzą, zanim przeczytasz następne hasło. Nie
spiesz się! Jeśli okaże się, że przy pewnych kategoriach nikt nie wstaje, nie wyczytuj od razu następnej, ale pomilcz
przez kilka sekund. Proponowane kategorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

religia
pochodzenie
płeć
orientacja seksualna
zawód
wiek
status społeczny
hobby, czas wolny
rodzina
przyjaciele

•
•
•
•
•
•
•
•
•

szkoła, uniwersytet
sport
działalność charytatywna
orientacja polityczna
sąsiedztwo, dom
język
mniejszości
muzyka i sztuka
zwyczaje żywieniowe (np. wegetarianizm)

Kategorie mogą być dobrane w zależności od potrzeb. Podana lista jest tylko propozycją. Możesz ją uzupełnić lub
stworzyć inną. Po wykorzystaniu listy zaproponowanych kategorii poproś uczestników o dodanie innych, które nie zostały przez ciebie wymienione, a być może pojawiły się w ich kartach zadań lub wydają się im istotne. Wprowadzając
nowe kategorie realizuj ćwiczenie w ten sam sposób jak poprzednio.
CZĘŚĆ 4 — OMÓWIENIE ĆWICZENIA I EWALUACJA ( 5—10 MIN)
Omów ćwiczenie z uczestnikami i zapytaj o ich wrażenia. Proponowane pytania:
• Czy coś sprawiało wam trudność w czasie wykonywania tego ćwiczenia?
• Jak się czuliście, gdy staliście sami, a jak, kiedy stali prawie wszyscy?
• Co czuliście, gdy siedzieliście sami (lub prawie sami), podczas gdy inni stali?
• Czy dowiedzieliście się czegoś nowego na temat innych osób w grupie? Czy coś was zaskoczyło?
• Czy są jakieś grupy, przy których trudniej jest stać bądź siedzieć?
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• Czy zależy to od tego, czy lubi się przynależność do danej grupy?
• Czy odkryliście w czasie tego ćwiczenia, że nie pomyśleliście o różnych grupach, do których należycie? Jaki jest
tego powód? Czy miało to wpływ na wasze samopoczucie?
• W czasie ćwiczenia nie mieliście szansy wyjaśnienia, dlaczego wstawaliście. Czy nie mieliście wrażenia, że znajdujecie się w niezręcznej dla was sytuacji?
• Czym jest tożsamość? Czy można ją jednoznacznie zdefiniować? Jak kształtuje się tożsamość człowieka? Co ma
na to wpływ?
Dodatkowe informacje

W ćwiczeniu ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, że tożsamość oznacza przynależność do wielu grup (dlatego
symbolicznie składa się z fragmentów). Powinno się podkreślić fakt, że nie mamy świadomości tego, że należymy
do pewnych grup, bo przynależność do nich wydaje nam się oczywista (np. kolor skóry, płeć, pochodzenie). Pokazanie, że każdy w różnych sytuacjach identyfikuje się z różnymi grupami i że nikt nie należy wyłącznie do jednej grupy,
czyli nie jest wyłącznie np. kobietą, Romem, nauczycielem czy policjantem, uświadamia nam, że ludzi nie da się
określić jedynie na podstawie płci, narodowości, wyznania czy wykonywanego zawodu.
Pytanie „Czy dowiedzieliście się czegoś nowego na temat innych osób w grupie?” może prowadzić do nadinterpretacji czy stereotypowego postrzegania innych. Wytłumacz uczestnikom, że fakt, że ktoś wstał po wyczytaniu kategorii
„orientacja seksualna” niekoniecznie oznacza, że osoba ta jest orientacji homoseksualnej. Może to równie dobrze
oznaczać, że ktoś zdefiniował siebie jako osobę heteroseksualną. Wstanie po wyczytaniu kategorii „religia” czy „orientacja polityczna” może oznaczać, że osoba zdefiniowała siebie jako ateistę czy kogoś niezainteresowanego polityką, itp.
Jeśli podczas ćwiczenia, na którymś jego etapie, pojawi się śmiech, żarty, uwagi — trener(ka) powinien lub powinna
zareagować i zapytać, co się dzieje, co jest przyczyną takiego zachowania. Należy wyjaśnić, że ćwiczenie odwołuje się
do naszych wartości, dotyczy grup i osób, które są w naszym życiu ważne. Tego typu reakcje mogą być bardzo przykre, mogą także powodować spadek poczucia bezpieczeństwa i otwartości w grupie.

ĆWICZENIE 1.4 JAK MASZ NA IMIĘ?6
Do realizacji ćwiczenia potrzeba
• markery w różnych kolorach (tyle, ile osób), samoprzylepne kartki papieru formatu wizytówki
Przebieg

Poproś grupę, żeby usiadła w kole. Rozdaj wszystkim uczestniczkom i uczestnikom samoprzylepne kartki papieru
i poproś, żeby przykleili je tam, gdzie zazwyczaj nosi się identyfikator bądź w innym wybranym miejscu, np. na czole,
rękawie, nogawce spodni. Zaznacz, że powinno być to miejsce widoczne dla innych. Następnie rozdaj każdej osobie jeden marker i przedstaw zasady gry: Waszym zadaniem jest zebrać od innych osób litery, które stworzą wasze
imię. Od jednej osoby można wziąć tylko jedną literę. Jednocześnie ta litera powinna być literą składającą się na imię
osoby, która będzie wam ją wpisywała na „identyfikator”. Grę kontynuujemy tak długo, aż wszystkim uda się pozbie6 M. Pawlęga (red.), Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek, Stowarzyszenie Lambda Warszawa,
Warszawa 2005, s. 68.
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rać wszystkie litery i skompletować wszystkie imiona. Jeżeli okaże się, że ktoś ma w swoim imieniu litery, które nie
występują w imionach innych uczestniczek/uczestników, wówczas możesz wprowadzić zasadę szukania liter również
w nazwiskach.
Dodatkowe informacje

Gra jest szczególnie przydatna, gdy nie znasz jeszcze dobrze grupy i gdy uczestniczki i uczestnicy też nie znają się dobrze nawzajem. Daje im to możliwość nawiązania kontaktu z nieznanymi sobie osobami, co pozwala przełamać pierwsze lody. Zapisane na kartkach i widoczne dla wszystkich osób imiona ułatwiają wzajemną komunikację na początku
szkolenia zarówno osobie prowadzącej, jak i samej grupie.

ĆWICZENIE 1.5 KONCENTRYCZNE KRĘGI7
Do realizacji ćwiczenia potrzeba
• sprzęt grający, muzyka taneczna — najlepiej dobrze znane wszystkim przeboje rock’n’rollowe
Przebieg

Poproś, by grupa ustawiła się w kole. Wszystkie osoby powinny kolejno odliczyć „do dwóch”
i zapamiętać swój numer. Osoby z numerem 1 robią krok do przodu. Osoby z numerem 1 tworzą krąg wewnętrzny,
natomiast z numerem 2 — krąg zewnętrzny. Gdy zostanie włączona muzyka, „jedynki” zaczynają poruszać się tanecznym krokiem zgodnie ze wskazówkami zegara, natomiast „dwójki” —
w przeciwnym kierunku. Po upływie pewnego czasu (20—30 s.) ścisz muzykę. Wszyscy zatrzymują się i poszczególne osoby z kręgu wewnętrznego znajdują osobę, która stoi naprzeciwko nich w kręgu zewnętrznym. Następnie
w stworzonych parach uczestniczki i uczestnicy przez minutę rozmawiają na zadany przez osobę prowadzącą temat.
Przykładowe tematy rozmów:
• co robisz w czasie wolnym?
• gdzie spędziłaś/spędziłeś najlepsze wakacje w swoim życiu?
• o co poprosiłabyś/poprosiłbyś złotą rybkę?
• jaka jest najbardziej zwariowana rzecz, którą zrobiłaś/zrobiłeś w swoim życiu?
• dlaczego bierzesz udział w tych warsztatach (szkoleniu, seminarium)?
Po upływie minuty włącz ponownie muzykę. Wówczas osoby w kręgach ponownie zaczynają się poruszać. Po pewnym
czasie zatrzymaj muzykę i podaj kolejny temat do rozmowy. Grę bez problemu możesz przeprowadzić również wówczas, gdy nie jest możliwe wykorzystanie w niej muzyki. Wprawdzie muzyka stanowi dodatkowy element integrujący
i motywujący do wspólnej zabawy, jednak nie jest niezbędna. Możliwa jest modyfikacja, polegająca na określeniu konkretnej liczby kroków w przód i konkretnej liczby kroków w tył, którą mają wykonać uczestniczki i uczestniczy ćwiczenia
— może się to okazać szczególnie przydatne, gdy masz do czynienia z aktywną grupą lub gdy w wyniku „przetasowywania się” powstaje duży harmider, nad którym trudno zapanować.
Dodatkowe informacje
7

Tamże, s. 69.
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Gra stanowi doskonały element spotkania integracyjnego. Jej podstawową zaletą jest to, że pozwala na bezpośredni
kontakt uczestniczek i uczestników bez stawiania ich w sytuacji, w której muszą już na samym początku coś powie
dzieć lub zaprezentować się przed innymi osobami. Przerywane często „w pół słowa” konwersacje stanowią doskonały punkt wyjścia ciekawych dyskusji, które mogą być kontynuowane później. Ciągłe „przetasowania” dają szansę,
by uczestniczki i uczestnicy nawiązali kontakt z wieloma osobami, co pozytywnie wpływa na integrację grupy. Jeżeli
w związku z dużą czy też nieparzystą liczbą osób pojawiają się problemy w tworzeniu się par, możesz pozwolić, by
tworzono zespoły trzyosobowe. Grę prowadź tak długo, jak długo grupa reaguje z zainteresowaniem na kolejne podawane tematy do rozmowy. Pamiętaj o doborze tematyki rozmów odpowiednio do specyfiki zespołu. Ostatni temat
do rozmowy może być wprowadzeniem do kolejnego ćwiczenia integracyjnego. Na przykład po rozmowie na temat:
„Dlaczego tu jestem?” możesz łatwo przejść do dyskusji o motywacjach i oczekiwaniach związanych z uczestnictwem
w warsztacie (szkoleniu, seminarium).

ĆWICZENIE 1.6 PORTRETY PICASSA8
Do realizacji ćwiczenia potrzeba
• kolorowe kartki papieru formatu A5 lub A4 (tyle, ile osób), markery w różnych kolorach (tyle, ile osób)
Przebieg

Podziel grupę na pary. Poproś osoby w parach, żeby usiadły naprzeciwko siebie. Rozdaj kartki
i markery — po jednej kartce i jednym markerze dla każdej osoby. Poproś, by każda lub każdy podpisała lub podpisał
swoją kartkę imieniem drugiej osoby z pary. Następnie wytłumacz, że zadaniem jest narysowanie portretu drugiej osoby z pary bez spoglądania na kartkę, na której powstaje dzieło, cały czas patrząc na rysowaną osobę. Gdy wszystkie
pary skończą rysowanie portretów, poproś, by wszystkie osoby usiadły ponownie w kole i każda z nich po kolei zaprezentowała swój rysunek pozostałym.
Dodatkowe informacje

Gra wywołuje zazwyczaj wiele pozytywnych emocji. Jest doskonałym „lodołamaczem”, pomagającym przełamać
pierwsze lody. Konieczne jest pilnowanie zasady polegającej na zakazie spoglądania na tworzony rysunek. Tylko wówczas wszystkie prace będą równie „artystyczne”. Staranność wykonania rysunku świadczy o tym, czy ktoś w trakcie
ćwiczenia łamał zasady czy nie.

8

Tamże, s. 71.
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ĆWICZENIE 1.7 KTO TAK JAK JA9
Do realizacji ćwiczenia potrzeba
• krzesła (o jedno mniej niż liczba osób biorących udział w ćwiczeniu)
Przebieg

Poproś grupę, żeby utworzyła zamknięty krąg z krzeseł. Uczestniczki i uczestnicy powinni na nich usiąść. Stań pośrodku koła. Powiedz, że jesteś w środku koła, ale chcesz znaleźć sobie miejsce siedzące. Znajdziesz je, mówiąc: „kto, tak
jak ja…. lubi kolor czerwony”. Następnie osoby, które spełniają dane kryterium (w tym przypadku lubią kolor czerwony), wstają i możliwie szybko szukają nowego miejsca do siedzenia, podczas gdy Ty również szukasz miejsca siedzącego dla siebie. Zabronione jest zajmowanie tego samego miejsca, na którym siedziało się w trakcie poprzedniej
rundy. Osoba, która zostanie w środku koła, podaje kolejną cechę. Aby dodatkowo zaktywizować grupę możesz wprowadzić zasadę, że nie można przesiadać się na krzesło sąsiadki lub sąsiada. Gra niekoniecznie musi dotyczyć szukania
podobieństw. Możesz dopuścić, by uczestniczki i uczestnicy podawali kolejne hasła według swojego uznania, pytając
o interesujące ich kwestie (np. „ci, którzy skakali na bungee…”), nawet jeśli nie były one ich udziałem, ale chcieliby
się dowiedzieć, czy ktoś z grupy ma takie właśnie doświadczenie.
Dodatkowe informacje

Gra jest jednocześnie doskonałym energizerem. Ważne jest wyczucie odpowiedniego momentu zakończenia gry Możesz ją zakończyć, gdy widzisz, że poziom energii w grupie jest już wystarczający. Wybierz odpowiedni moment, zanim
jeszcze grupa zacznie z oporem reagować na kolejne hasła.

ĆWICZENIE 1.8 KOLEJKA10
Do realizacji ćwiczenia potrzeba
• sznurek lub taśma malarska
Przebieg

Przy użyciu sznurka bądź taśmy malarskiej utwórz na podłodze linię o takiej długości, by wszystkie uczestniczki
i wszyscy uczestnicy mogli stanąć na niej w rzędzie — jedna osoba obok drugiej. Poproś wszystkie osoby, żeby ustawiły się jedna obok drugiej i podaj następujące zasady:
• nie można się odzywać — jedynym sposobem porozumiewania się jest komunikacja niewerbalna (bez użycia
słów);
• w każdym momencie gry każda osoba musi dotykać linii lub taśmy co najmniej jedną stopą;
• zadaniem grupy jest ustawienie się w określonej kolejności np. rosnąco od najmłodszej do najstarszej osoby lub
też od osoby o najmniejszym rozmiarze buta do tej, która nosi największe obuwie.
Wskaż, do którego końca linii powinny kierować się osoby młodsze, a do którego starsze. Po zakończeniu tasowania
się grupy poproś, żeby każda osoba po kolei opowiedziała, jaki ma rozmiar buta, ile ma lat — w zależności od tego,
9 Tamże, s. 72.
10 Tamże, s. 73.
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które kryterium zostało przez Ciebie podane.

ĆWICZENIE 1.9 HUMAN BINGO11
Do realizacji ćwiczenia potrzeba
• kartki A4 z przygotowaną wcześniej tabelą i długopisy (tyle, ile osób)
Przebieg

Przygotuj kartki z wcześniej opracowaną tabelą o równych polach, w których kolejno wpisz wybrane przez siebie kategorie według zamieszczonego poniżej wzoru. Poproś wszystkie osoby, by usiadły w kole i daj każdej po długopisie.
Pokaż jedną kartkę i wyjaśnij, że zadaniem każdej osoby będzie odnalezienie tych osób, które spełniają poszczególne
kryteria i zdobyć ich podpisy w odpowiednim kwadracie. Od jednej osoby nie można otrzymać więcej niż jednego
podpisu. Rozdaj kartki, wyjaśniając, że gra nazywa się „Human bingo” i podobnie jak w grze w bingo należy jak
najszybciej zapełnić pola, to znaczy zdobyć podpisy przy wszystkich podanych kategoriach. Kto pierwszy skompletuje wszystkie podpisy, krzyczy „bingo!” i wygrywa. Gra toczy się do momentu, w którym wszystkim osobom uda się
skompletować wymagane podpisy. Można wykorzystać Materiał pomocniczy D2.
Dodatkowe informacje

Liczba kratek w tabeli powinna być mniejsza od liczby osób. W przeciwnym razie zebranie każdego podpisu od innej
osoby może okazać się niemożliwe. Kategorie dopasuj do specyfiki danej grupy. Najlepiej określać je na podstawie
informacji pochodzących z ankiet/formularzy zgłoszeniowych bądź też bazować na Twoich wyobrażeniach dotyczących
grupy, a wynikających z określonego wcześniej profilu uczestnika.

ĆWICZENIE 1.10 MĄDRE KRZESŁO12
Do realizacji ćwiczenia potrzeba
• kartki A4, długopisy, kartki tekturowe lub kartonowe w formacie A4 lub A3 (tyle, ile osób), markery
Przebieg

Poproś grupę, żeby usiadła w kole. Na jego środku umieść puste krzesło. Rozdaj kartki i długopisy — po jednej sztuce dla każdej osoby. Wyjaśnij, że ćwiczenie polega na tym, że każda osoba będzie po kolei siadać na krześle znajdującym się w środku koła. Zadaniem pozostałych osób siedzących w kole jest wymienianie pozytywnych opinii na temat
osoby siedzącej na krześle, przez dwadzieścia sekund. Zadaniem osoby siedzącej na „mądrym krześle” jest robienie
notatek. Podawanie przez grupę kolejnych cech charakteru bądź też przypuszczeń dotyczących zainteresowań danej
osoby powinno przebiegać na zasadzie „burzy mózgów”. Kolejne hasła powinny być podawane spontanicznie i bez
zastanowienia. W momencie, gdy wszystkie osoby — łącznie z prowadzącymi — będą mieć zanotowane przypisane
im cechy, powiedz, że zadaniem każdej osoby jest przygotowanie w ciągu piętnastu minut indywidualnego „portretu11

Tamże, s. 74

12

Tamże, s. 75
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-ramki”, podpisanego imieniem. W środek należy wpisać wszystkie cechy, zanotowane podczas pobytu na „mądrym
krześle”. Po zakończeniu ćwiczenia poproś grupę, żeby umieściła swoje portrety na ścianie i wytłumacz, że jest to początek tworzenia portretów — od tej chwili do końca szkolenia każda osoba może w dowolnym momencie podejść
i dopisać coś miłego na temat danej osoby na jej portrecie.
Dodatkowe informacje

Kluczowym elementem ćwiczenia jest koncentrowanie się na cechach i zdarzeniach pozytywnych — zarówno pod
czas pobytu na „mądrym krześle”, jak i kolejnych modułów ćwiczenia. Czasami grupy nie chcą zaangażować się
w ćwiczenie i dopisywać czegokolwiek na kartkach wiszących na ścianie. Wówczas Twoim zadaniem jest rozpoczęcie
dopisywania Twoich obserwacji podczas przerw lub też podczas wspólnych wieczorów spędzanych w sali. Polecamy
Ci stosowanie tej gry podczas szkoleń kilkudniowych, wówczas gdy dużo czasu możesz poświęcić na integrację. Gra
może być szczególnie przydatna w przypadku grup międzynarodowych.
Dodatkowe pytania do całej sesji ćwiczeń integrujących, oraz rezultaty modułu

Po każdym ćwiczeniu integracyjnym lub serii ćwiczeń warto zapytać, jak mogą one zostać zmodyfikowane, albo jakimi
innymi aktywnościami możemy je zastąpić w przypadku osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności. Na tym
etapie warto zachęcić grupę do refleksji nad tym, jaką rolę w integracji dzieci i młodzieży ma zabawa i jaka jest rola
dorosłych w tworzeniu właściwych warunków do niej.
Dodatkowe pytania moderujące
• Czy uczennice i uczniowie, z którymi pracujecie, mieliby i miałyby możliwość pełnego uczestnictwa w zaproponowanych ćwiczeniach?
• Co mogłoby sprawić trudności?
• Jakie byłyby wyzwania ze względu na różnorodne niepełnosprawności?
• Jak można by zmodyfikować ćwiczenia, tak aby wszystkie osoby mogły w nich w pełni uczestniczyć?
Rezultaty ćwiczenia
• Integracja grupy;
• Przyjęcie perspektywy osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych;
• Pokazanie, że często drobne, niewymagające specjalistycznej wiedzy lub dodatkowych kosztów zmiany mogą
umożliwić pełne uczestnictwo w grupie o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i poznawczych;
• Pobudzenie kreatywności osób uczestniczących;
• Rozwijanie u osób uczestniczących poczucia sprawczości w tworzeniu równych szans edukacyjnych.

ĆWICZENIE 2.113
13 R. Kusek, J Sanetra-Szeliga (red.), Swoi Obcy. Edukacja międzykulturowa w Polsce: materiały, Fundacja im. Anny Lindh, Kraków 2011,
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Ćwiczenie w prosty sposób ujawnia tkwiące w nas stereotypy i uprzedzenia. Jego zadaniem jest zaktywizowanie schematu geja, lesbijki, kobiety, mężczyzny czy jakiegokolwiek innego przedstawiciela grupy społecznej.
Przebieg

Dzielimy grupę na kilkuosobowe zespoły, którym dajemy po jednej dużej kartce papieru, np. od flipcharta, i zestaw
mazaków. Prosimy, by na kartce narysowały dużą (na całą stronę) schematyczną postać: ludzika z głową, rękami,
tułowiem i nogami. Każdej grupie mówimy, że tematem rysunku będzie reprezentant wybranej przez nas do ćwiczenia grupy społecznej, np. lesbijka lub gej (każda grupa dostaje reprezentanta innej grupy społecznej). Mówimy, że za
chwilę zadamy kilka pytań dotyczących tej osoby, a zadaniem grupy będzie odpowiadać na te pytania, szybko i w sposób symboliczny (za pomocą obrazków) lub słowami. Ćwiczenie ma charakter projekcyjny, jego celem jest uruchomienie stereotypów tkwiących w każdej osobie, więc warto podkreślić, żeby członkowie grupy nie zastanawiali się nad
pytaniami, tylko rysowali lub mówili to, co pierwsze przychodzi im na myśl. Ważne też będzie nasze tempo zadawania
pytań — musi być szybkie, tak, żeby grupy faktycznie nie mogły się nad nimi długo zastanawiać. W momencie, gdy
grupy są już gotowe — mają narysowanego schematycznego ludzika i dostały informację, do kogo będą odnosić się
pytania, które im zadamy — przechodzimy do dalszej części ćwiczenia. Mówimy: „W miejscu głowy narysuj, o czym
dana osoba myśli”. Pozostawiamy krótki czas na odpowiedź i po upewnieniu się, że wszystkie grupy zakończyły, przechodzimy do kolejnych pytań, które znajdują się poniżej:
NARYSUJ:
• na głowie — o czym dana osoba myśli;
• w miejscu oczu — co ogląda lub co widzi;
• w miejscu uszu — co słyszy lub czego lubi słucha;
• w miejscu ust — co mówi;
• na sercu — kogo i co kocha;
• na brzuchu — co je i pije;
• na rękach — co lubi robić;
• na nogach — dokąd chodzi.
Po serii proponowanych wyżej pytań warto zadać ostatnie: „Po czym poznam tę osobę?”. Celem jest, by grupa narysowała, najlepiej w formie symboli, najważniejsze jej zdaniem, łatwo zauważalne cechy opisywanej osoby.
Omówienie i ewaluacja

Po zakończeniu ćwiczenia wieszamy wszystkie stworzone rysunki na ścianie, blisko siebie, w taki osób, aby stworzyły
one rodzaj galerii. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli odpowiadać na pytania, patrząc na wszystkie stworzone obrazy.
Możemy zacząć od omówienia każdego rysunku przez autorów. Dopytujemy o znaczenia poszczególnych symboli
na rysunku. Po zakończeniu zadajemy pytania:
• Co łączy te obrazy?
• Jakie są cechy charakterystyczne wszystkich stworzonych obrazów? To pytanie omawiamy nakierowując uczestników i uczestniczki na cechy charakterystyczne stereotypu. Można przyjąć ogólną definicję, że „stereotyp jest
to uproszczony i uogólniony obraz jakiejś grupy społecznej wyszczególnionej ze względu na łatwo zauważalną
cechę, która stanowi podstawę tożsamości tej grupy”.
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• Czy są to wizerunki pozytywne czy negatywne? Stworzone obrazy najczęściej będą miały wydźwięk negatywny,
który często wzbudza silne emocje. Warto wprowadzić w tym momencie pojęcie uprzedzenia.
• Kto zna osobiście geja albo lesbijkę? Jeśli ktoś zna, to czy ten gej lub lesbijka spełnia wszystkie kryteria zawarte
na rysunku? Niektórzy będą znali, większość pewnie nie. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, że nawet gdy nie
znamy, dobrze wiemy np. co gej lub lesbijka je i pije lub o czym myśli.
• Skąd czerpiemy informacje na temat osób homoseksualnych?
• Do jakich grup społecznych czują przynależność lub są społecznie kwalifikowani uczestnicy ćwiczenia (np. studenci psychologii, nauczyciele, kobiety, etc)? Jakie stereotypy ich dotykają? Czy któraś z osób w grupie była kiedyś w taki stereotypowy, uproszczony sposób oceniona?
• Jakie funkcje pełnią stereotypy? (Np. pomagają porządkować świat, prowadzą do uproszczonych ocen). Warto
się wspólnie zastanowić, które z tych funkcji sprawiają, że stereotypy są nam pomocne i w jakich sytuacjach,
a w jakich przeszkadzają. Stereotypy, obok negatywnych, spełniają również pozytywne funkcje. Nie ma też możliwości całkiem się ich pozbyć. Bez stereotypów nie moglibyśmy funkcjonować w świecie — ciągłe analizowanie
wszystkich napływających do nas informacji jest niemożliwe. Ważne jest natomiast, aby „uelastyczniać” nasze
stereotypy, być otwartym na nowe doświadczenia i sprawdzać, czy wiedza, którą posiadamy, jest zgodna z rzeczywistością. Biorąc pod uwagę, że stereotypy prowadzą do pomyłki w ocenie i często są krzywdzące dla innych,
taka elastyczność
i otwartość poznawcza jest szczególnie ważna dla osób pracujących w zawodach, które polegają na kontakcie
z innymi ludźmi.
Ćwiczenie można rozbudować, wprowadzając pytania dotyczące konsekwencji stereotypów
i uprzedzeń — dyskryminacji. Zwróćmy uwagę, że przy omawianiu tego ćwiczenia odnosimy się do stereotypów
i uprzedzeń samych uczestników, co może powodować ich reakcje obronne. Warto w związku z tym powstrzymać się
od ocen, a przy omówieniu podkreślać społeczne pochodzenie stereotypów. Wszyscy posługujemy się stereotypami
— ważne jest nie to, że je „odziedziczyliśmy kulturowo”, tylko co z nimi zrobimy.
Rezultaty ćwiczenia
• Poznanie pojęć: stereotyp i uprzedzenie;
• Zrozumienie mechanizmów powstawania stereotypów i uprzedzeń;
• Refleksja nad sposobem oceniania siebie i innych — rozwijanie empatii oraz motywacji do wykraczania poza
schematyczne, uogólnione, często krzywdzące postrzeganie innych.

ĆWICZENIE 2.214
Przebieg

Spróbujcie poszukać w Waszej pamięci — może z czasów szkolnych, może z Waszej obecnej pracy — takiej osoby,
która była z jakiś powodów inaczej traktowana przez otoczenie, którą coś wyróżniało, która była inna niż reszta. Może
z powodu innego koloru skóry, może z powodu tego, że nosiła okulary? Spróbujcie sobie przypomnieć tę sytuację
14 M. Abramowicz, A. Bratkiewicz, Jestem gejem. Jestem lesbijką. Komu mogę o tym powiedzieć?, Kampania Przeciw Homofobii,
Warszawa 2005, s. 7.
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ze szczegółami. Jak się nazywała ta osoba? Jak wyglądała? Czym się wyróżniała? Jak zachowywali się wobec niej
koleżanki i koledzy? Teraz, kiedy już macie w pamięci tę sytuację, spróbujcie wejść na moment w skórę tej osoby i zobaczyć świat tak, jakby ona go mogła widzieć. Dla ułatwienia, poniżej znajduje się używany przez nas na warsztatach
formularz. Spróbujcie dokończyć poniższe zdania w pierwszej osobie. Należy wykorzystać materiał dodatkowy D3.
Omówienie i ewaluacja

Zobaczmy teraz, co wynikło z powyższego ćwiczenia. Dlaczego bohaterowie naszych historii byli tak traktowani przez
innych? Jakie były cechy bohaterów, które wywoływały taką a nie inną reakcję otoczenia? Jak zachowywali się wobec
nich koledzy i koleżanki? Co czuli nasi bohaterowie?
Dodatkowe pytania moderujące
• Czy widzicie podobieństwo pomiędzy naszymi historiami a sytuacją w Waszych szkołach?
• Jakie widzicie podobieństwa i różnice pomiędzy Waszymi doświadczeniami a sytuacją uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorych?
• Co w takiej sytuacji chciałbyś i chciałabyś usłyszeć od dorosłych?
• Jak możesz wykorzystać swoje doświadczenie we wpieraniu swoich uczniów i uczennic?
• Rezultaty ćwiczenia
• Rozwijanie wrażliwości na sytuacje dyskryminacji w grupie rówieśniczej;
• Dostrzeżenie różnorodnych form dyskryminacji, w tym często niewidocznych lub trudno dostrzegalnych z perspektywy dorosłych;
• Zrozumienie konsekwencji emocjonalnych dla dyskryminowanego dziecka;
• Zrozumienie dysproporcji pomiędzy osobistym doświadczaniem dyskryminacji
a obserwowaniem jej z zewnątrz, które często skutkuje niedostrzeganiem jej, pomniejszaniem, bagatelizowaniem;
• Rozwijanie empatii w stosunku do osób doświadczających dyskryminacji.

ĆWICZENIE 2.3 OPOWIEŚCI DZIWNEJ TREŚCI15
Przebieg

Poproś uczestników, aby przypomnieli sobie i podali przykłady piosenek, przysłów, powiedzeń, historyjek i opowieści,
które dotyczą różnych grup lub mniejszości. Możesz też zaproponować skupienie się na konkretnych cechach, np.
płci biologicznej i tożsamości kulturowej płci (gender) lub cech charakterystycznych dla jednej grupy. Jeśli zdecydujesz się na drugą opcję, efektem ćwiczenia będzie lista grup, z którymi związanych jest najwięcej stereotypów.
Przykładowo: większość opowieści czy powiedzeń może dotyczyć Romów, którzy stereotypowo postrzegani są jako
lenie i oszuści. Przykłady podawane przez uczestników zapisuj na tablicy. Następnie zapytaj uczestników, jak te historyjki są zwykle interpretowane. Zwróć uwagę grupy na fakt, że tego typu opowieści i porzekadła mają na nas wpływ
i na długo kształtują nasz sposób postrzegania innych.
Omówienie i ewaluacja
15

Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2005, s. 66.
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Zaproś grupę do dyskusji. Wykorzystaj zaproponowane poniżej pytania:
• Jakie stereotypy utrwalane są w przedstawionych powiedzeniach czy opowieściach?
• Jak wpływają one na sposób postrzegania grup, do których się odnoszą?
• Jakie grupy są szczególnie ulubionym tematem tego typu opowieści? Co to oznacza?
• Jakie stereotypy pojawiają się w tych powiedzeniach i opowieściach? Jak wpływają one na nasze zachowanie?
• Jaki wpływ ma przytaczanie tego typu powiedzeń w podręcznikach szkolnych czy cytowanie ich w czasie lekcji?
• Jakie działania można podjąć, aby takie powiedzenia i historyjki skutecznie ignorować lub usunąć z naszego życia?
• Jak reagujecie, gdy w waszej obecności, które opowiada rasistowskie czy dyskryminacyjne dowcipy lub historyjki?

ĆWICZENIE 2.4 TORBA PRZEZNACZENIA16
Przebieg

W czasie tych zajęć uczestnicy powinni spróbować spojrzeć na otaczającą rzeczywistość z innego punktu widzenia.
Ćwiczenie wymaga umiejętności wyobrażenia sobie normalnych sytuacji życiowych w warunkach, które różnią się
od rzeczywistości uczestników. Przed przystąpieniem do realizacji przygotuj „Karty przeznaczenia” (materiał pomocniczy D3). Każdą cechę zapisz na osobnej, małej karteczce.
CZĘŚĆ 1 (PRACA INDYWIDUALNA; 15 MIN)
Włóż „Karty przeznaczenia” do nieprzezroczystej torby i dokładnie je wymieszaj. Każdy uczestnik wyjmuje jedną kartę.
Poproś uczestników, by zapoznali się ze swoimi kartami, ale nie pokazywali ich innym. Następnie poproś, aby postarali
się wyobrazić sobie, że cecha zapisana na karcie przeznaczenia, którą wybrali, staje się od jutrzejszego ranka częścią
ich tożsamości (jeśli ktoś wybrał cechę, która go dotyczy, powinien wymienić kartę). Ważne, by powiedzieć uczestnikom, że cecha zapisana na karcie staje się częścią ich dotychczasowej tożsamości. Wszystko inne w ich życiu pozostanie bez zmian. Rozdaj uczestnikom karty zadań (materiał pomocniczy D4) i poproś, żeby odpowiedzieli na zadane
tam pytania, patrząc na nie z nowego punktu widzenia — z perspektywy cechy, która znajdowała się na wybranej
przez nich „Karcie przeznaczenia”.
CZĘŚĆ 2 (PRACA W GRUPACH; 20 MIN)
Po zakończeniu przez uczestników pracy indywidualnej z kartami zadań poproś, żeby stworzyli 4—5-osobowe grupy i podzielili się swoimi nowymi odczuciami oraz przedstawili odpowiedzi na pytania umieszczone w karcie zadań.
Poinformuj uczestników, że na spotkanie i rozmowę w mniejszych grupach mają 20 minut. Przed przystąpieniem
do omówienia ćwiczenia „odczaruj grupę” — wyraźnie zaznacz, że każdy z uczestników wraca do swojej tożsamości,
cecha z karty przeznaczenia przestaje go dotyczyć.
Omówienie i ewaluacja (dyskusja; 10 min)

Ćwiczenie powinno się zakończyć krótką dyskusją, w czasie której można zadać następujące pytania:
• Czy trudno było wyobrazić sobie własne życie zmienione przez jedną cechę z „Karty przeznaczenia”? Jak duża
była to zmiana?
16
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W jaki sposób konstruowaliście swoje wyobrażenia?
Na które z pytań zapisanych w karcie zadań najtrudniej było udzielić odpowiedzi? Dlaczego?
Czy niektóre cechy z „Kart przeznaczenia” trudniej było zaakceptować niż inne?
Czy dowiedzieliście się czegoś nowego na temat ludzi, patrząc na nich z nowego punktu widzenia — z perspektywy nowej cechy, która stała się częścią waszej tożsamości? Czy spowodowało to zmianę waszej opinii na temat
tych ludzi lub grup?
• Czym jest tolerancja? Jakie są jej granice?
•
•
•
•

Dodatkowe informacje

Zwróć szczególną uwagę na pojawiające się w czasie dyskusji stereotypy. Jeśli je zauważysz, omów je z uczestnikami. Celem tego ćwiczenia nie jest ustalenie, kto wylosował najtrudniejszą do zaakceptowania cechę, lecz spojrzenie
na dyskryminowane grupy mniejszościowe z perspektywy wybranych cech, które mogą zdeterminować czyjeś życie
i zadecydować o czyimś przeznaczeniu. Ćwiczenie to pokazuje również, że dyskryminacja jest często skutkiem strachu
i niewiedzy i może mieć przykre konsekwencje.
Dodatkowe pytania moderujące
• Jak można by to ćwiczenie wykorzystać w pracy z uczeniami i uczennicami (np. w trakcie godzin wychowawczych)?
• Czy wymagałaby ono adaptacji w Twojej klasie?
• Jakie dodatkowe postacie mógłbyś lub mogłabyś stworzyć, żeby odnosiły się do różnorodności w Twojej szkole
lub klasie?
Rezultaty ćwiczenia
• Uświadomienie sobie wpływu posiadania jakiś charakterystyk (np. płci, wieku, stopnia sprawności) na życie codzienne, relacje społeczne i postrzeganie świata (co jest dla mnie ważne, co przestaje mieć znaczenie);
• Zobaczenie, jak zewnętrzne uwarunkowania wpływają na poszczególne aspekty naszego życia;
• Motywowanie do tworzenia włączającego środowiska szkolnego.

ĆWICZENIE 3.1 NIEBIESKOOCY
Przebieg

Przed projekcją filmu warto opowiedzieć krótko historię Jane Elliot oraz wskazać na uniwersalność mechanizmów
dyskryminacji. W trakcie projekcji można robić pauzy i zachęcać grupę do refleksji nad przejawami i mechanizmami
dyskryminacji oraz do poszukiwania analogii do pokazywanych w filmie przykładów we własnym otoczeniu.
Dodatkowe informacje

1. Film „Niebieskoocy”
Prowadzenie warsztatu: Jane Elliott;
Scenariusz i reżyseria: Bertram Verhaag;
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Produkcja: DENKMAL-FILM GMBH;
Opracowanie wersji polskiej i dystrybucja w Polsce: Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA i Fundacja Autonomia;
Czas trwania: 54 minuty;
Dźwięk: j.angielski;
Napisy: j.polski;
wydanie I ISBN 83-918193-2-9;
wydanie II ISBN 978-83-918193-6-4;
wydanie III ISBN 978-83-927758-5-0;
Kopia filmu do uzyskania poprzez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA i Fundację Autonomia lub w bibliotekach.
Przed projekcją filmu warto opowiedzieć krótko historię Jane Elliot oraz wskazać na uniwersalność mechanizmów
dyskryminacji. W trakcie projekcji można robić pauzy i zachęcać grupę do refleksji nad przejawami i mechanizmami
dyskryminacji oraz do poszukiwania analogii do pokazywanych w filmie przykładów we własnym otoczeniu.
2. Niebieskoocy. Podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach.
Nora Lester. Fundacja Autonomia, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, 2010
http://www.bezuprzedzen.org/doc/N _ wyd3 _ web.pdf
Dodatkowe pytania moderujące:
• Czy znajdujecie podobieństwa pomiędzy mechanizmami dyskryminacji pokazanymi na filmie a sytuacjami w swoich szkołach?
• Jakie wnioski płyną z ćwiczenia zrealizowanego przez Jane Eliot w kontekście pracy
z uczennicami i uczniami o zróżnicowanym stopniu sprawności?
• Jakie zasady przeciwdziałające dyskryminacji mógłbyś lub mogłabyś wprowadzić w swojej pracy wychowawczej?
Rezultaty ćwiczenia
• Pogłębienie zrozumienia mechanizmów wykluczenia oraz przeciwdziałania wykluczeniu;
• Dostarczenie inspiracji oraz metod pracy z uczniami i uczennicami w obszarze równych szans
i różnorodności;
• Budowanie motywacji oraz poczucia sprawczości we wprowadzaniu zmian w pracy w szkole na rzecz edukacji
włączającej i równościowej.

ĆWICZENIE 4.1 REFLEKSJA NAD BAJKĄ O SŁONIU I ŻYRAFIE
Przebieg

Zapoznaj uczestników z bajką (materiał pomocniczy D5). Wspólnie zastanówcie się nad pytaniem: „Jak możemy
wspólnie zbudować dom: naszą firmę, w której szanuje się wszelką różnorodność,
w której jest dla niej przestrzeń i gdzie jest ona aktywnie wykorzystywana?”
Dodatkowe pytania moderujące:
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•
•
•
•

W jakich aspektach szkoła podobna jest do domu żyrafy?
Kto reprezentuje w szkole „słonia” a kto „żyrafę”?
Czy spotykacie się z podobnymi dylematami i sytuacjami jak w przedstawionej historii?
W jaki sposób doświadczenie z tego ćwiczenia może zostać wykorzystane w waszej pracy?

Rezultaty ćwiczenia
• Zrozumienie instytucjonalnego wymiaru dyskryminacji oraz tworzenia równych szans, doceniania i korzystania
z różnorodności;
• Rozwijanie poczucia sprawczości oraz motywacji do proponowania i inicjowania zmian systemowych w kierunku
edukacji włączającej.

ĆWICZENIE 4.2 FILM „CYRK MOTYLI”
Przebieg

Zapoznaj uczestników z filmem „Cyrk motyli”. Po filmie warto zaprosić grupę do zidentyfikowania elementów w zachowaniu właściciela cyrku i trupy cyrkowej, które pomogły w zmianie postawy głównego bohatera i doprowadziły do jego
sukcesu. Zebrane elementy należy omówić pod kątem zastosowania ich w kontakcie z uczeniami i uczennicami oraz
ich rodzinami.
Dodatkowe informacje

Film „Cyrk Motyli”
reżyseria: Joshua Weigel;
produkcja: USA;
czas trwania: 20 minut;
Dostępny w internetowych wypożyczalniach filmów (najlepiej wpisać tytuł filmu w wyszukiwarkę).
Po filmie warto zaprosić grupę do zidentyfikowania elementów w zachowaniu właściciela cyrku
i trupy cyrkowej, które pomogły w zmianie postawy głównego bohatera i doprowadziły do jego sukcesu. Zebrane
elementy należy omówić pod kątem zastosowania ich w kontakcie z uczniami
i uczennicami oraz ich rodzinami.

ĆWICZENIE 4.3 NICK VUIJCIC
Przebieg

Można na początku pokazać jedno ze zdjęć Nicka Vuijcica z dzieciństwa, następnie wymienić kilka codziennych czynności jakie wykonuje oraz sukcesów jakie osiągnął, i poprosić, aby osoby uczestniczące po kolei zapisywały indywidualnie na kartkach „tak” lub „nie”, zależnie od tego czy uważają, ze to dziecko w przyszłości będzie w stanie daną rzecz
zrobić lub osiągnąć. Następnie można pokazać zdjęcia i filmy, w których Nick Vuijcic wykonuje wymieniane czynności
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(surfing, przygotowanie jajecznicy, noszenie własnego dziecka w chuście itp.) Można poprosić o ujawnienie, które
czynności wydawały się najbardziej nieprawdopodobne, i dlaczego. Warto zaprosić do refleksji nad rolą naszych przekonań i ich wpływie na sytuację oraz niezależność osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe pytania moderujące (do ćwiczeń 4.2 i 4.3)
• Jakie macie refleksje po obejrzeniu tego filmu? Co czuliście, myśleliście podczas oglądania filmu?
• Co zadecydowało o dokonaniu zmiany przez głównego bohatera?
• Jakie zachowania otoczenia głównego bohatera wspierały go w dokonywaniu pozytywnej zmiany w życiu?
• Jakie wnioski dla Waszej pracy wychowawczej niesie za sobą ten film oraz osoba Nicka Vuijcicia?
Rezultaty ćwiczenia
• Zmiana perspektywy postrzegania osób z niepełnosprawnościami i ich możliwości;
• Przejście od postawy opieki i pomocy do postawy wspierania rozwoju, inspirowania
i stawiania wyzwań;
• Zrozumienie roli nauczyciela i nauczycielki w odkrywaniu potencjału i rozwijaniu możliwości osób z niepełnosprawnościami.

ĆWICZENIE 4.4 CZTERY POZYCJE17
Ćwiczenie „Cztery pozycje” może posłużyć do identyfikacji trudnych sytuacji w interakcji z uczennicami i uczniami,
rodzicami, oraz pracownicami i pracownikami szkoły, które następnie należy odegrać i posługując się metodą teatru
interaktywnego, wspólnie wypracować i przetestować możliwe sposoby reagowania a następnie wybrać najlepsze
z nich.
Przebieg

Scenariusz ten odwołuje się do osobistych doświadczeń uczestników związanych z dyskryminacją
i brakiem równości. Rozdaj materiał pomocniczy D6.
CZĘŚĆ 1 (PRACA INDYWIDUALNA; 15 MIN)
Poproś uczestników, aby indywidualnie wypełnili karty zadań. Powiedz, że wypełnione karty nie będą zbierane po zakończeniu ćwiczenia, a informacje w nich zawarte pozostaną tylko do ich dyspozycji — jako materiał pomocniczy
do dyskusji w grupach. Możesz zapytać uczestników, czy chcieli zachować się inaczej w opisanych przez nich sytuacjach — jeśli tak, to jak?
CZĘŚĆ 2 (PRACA W GRUPACH; 20 MIN)
Podziel uczestników na 4—5-osobowe zespoły. Poproś, aby podzielili się z innymi informacjami, które napisali
na kartkach.
Omówienie i ewaluacja (dyskusja; 10—20 min)
17
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Zainicjuj dyskusję. Poproś uczestników, by opowiedzieli o problemach, które mieli przy odpowiadaniu na pytania
w karcie zadań oraz o powtarzających się sytuacjach, opisanych przez nich. Proponowane pytania do dyskusji:
• Czy przedstawione przez was sytuacje powtarzały się u innych osób?
• Jakie emocje towarzyszyły wam, kiedy przedstawialiście swoje odpowiedzi z karty zadań innym członkom grupy?
• Czy łatwiej (czy trudniej) było opisać rolę sprawcy czy ofiary?
• Jakie okoliczności wpłynęły na to, że będąc świadkami dyskryminacji podjęliście decyzję o przeciwstawieniu się
lub też nie zareagowaliście na akt dyskryminacji?
• Jaka jest rola świadka dyskryminacji?
• Co to jest odwaga cywilna? Jakie ma ona znaczenie w kontekście społecznym?
Dodatkowe informacje

W sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami dyskryminacji często zadajemy sobie pytanie: Jak poradzić sobie ze złym zachowaniem innych, jeśli nie mamy odwagi zachować się w sposób, w jaki chcielibyśmy się zachować?
Na to pytanie nie ma jednej prostej odpowiedzi. Jest to zawsze osobista decyzja każdej osoby, uwarunkowana wieloma czynnikami — czujemy się zakłopotani, nie chcemy wtrącać się w prywatne sprawy innych ludzi, obawiamy się,
że agresja zostanie skierowana na nas itp. Każdy odpowiada za swoje własne czyny i słowa. Warto jednak pamiętać
o tym, że jeśli ktoś działa wbrew prawu karnemu, zawsze mamy prawo do interwencji. Pogwałcenie prawa karnego
(okaleczenie lub poważna zniewaga) sprawia, że sprawa prywatna staje się publiczna. Istnieje wiele powodów, dla
których warto podjąć decyzję o działaniu, na przykład:
• będziesz dobrym przykładem — jeśli ktoś wyraża sprzeciw, wiele osób zaczyna robić to samo;
• jeśli sprawca zauważy sprzeciw, może zmienić swoje zachowanie;
• sami możemy znaleźć się kiedyś w sytuacji ofiary i będziemy potrzebować pomocy innych.
Interwencja czy podjęcie działania często wymaga dużej odwagi cywilnej. Zrozumiałe i całkiem racjonalne jest,
że w wielu sytuacjach człowiek czuje się wystraszony. Ale nawet jeśli nie mamy odwagi zaangażować się bezpośrednio, możemy:
• wołać o pomoc;
• zadzwonić po policję;
• poprosić inną osobę — świadka — aby razem z nami spróbowała pomóc.
Może się zdarzyć, że mamy wątpliwości co do tego, czy znieważona osoba nas potrzebuje. W takich sytuacjach należy
po prostu zapytać, czy można w czymś pomóc. W większości sytuacji jednak doskonale wyczuwamy, że ktoś potrzebuje naszego wsparcia.
Rezultaty ćwiczenia
• Zrozumienie sytuacji dyskryminacji z różnych perspektyw (osoby dyskryminowanej, osoby dyskryminującej, osoby biernie obserwującej lub aktywnie reagującej);
• Budowanie motywacji do reagowania w sytuacjach dyskryminacji;
• Rozwijanie kompetencji w adekwatnym planowaniu interwencji w sytuacjach dyskryminacji oraz doborze środków
reakcji.
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Materiał pomocniczy D1
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Materiał pomocniczy D2
Gra na gitarze

Mówi dwoma językami
obcymi

Jest leworęczna lub leworęczny

Gra w kręgle

Chodzi często do kina

Był(a) w tym roku w górach

Podlewa czasem ogródek
rodziców lub dziadków

Lubi jeździć na rowerze

Ma niebieskie oczy

Lubi grać w piłkę

Dobrze gra w karty

Nigdy nie brał(a) udziału
w takiej zabawie

Ma na sobie bokserki

Leciał(a) samolotem

Często surfuje w Internecie

Ma w domu kosiarkę

Czytał(a) „Kod Leonarda
da Vinci”

Gra na pianinie

Oglądał(a) „Gladiatora”

Lubi kolor zielony

Był(a) w tym roku nad
morzem

Uprawia wspinaczkę

Czasami śpiewa pod
prysznicem

Ma kota
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Materiał pomocniczy D3
Karty przeznaczenia

kobieta — mężczyzna (zamiana płci)

osoba homoseksualna

osoba heteroseksualna

dziecko

Rom

Rosjanin

muzułmanin

buddysta

Chińczyk

osoba bez pracy

bezdomny

osoba starająca się o status
uchodźcy

kryminalista

osoba zakażona HIV

osoba uzależniona od narkotyków

osoba uzależniona od alkoholu

osoba z niepełnosprawnością,
poruszająca się na wózku
inwalidzkim

biały — czarnoskóry

imigrant

str. 122

Materiał pomocniczy D4
Torba przeznaczenia
Wyobraź sobie, że budzisz się jutro rano, a cecha przedstawiona na kartce staje się częścią twojej tożsamości.
Wszystko inne pozostaje bez zmian. Wyobraź sobie, jak mogłoby teraz wyglądać twoje życie i jak mogłoby się potoczyć. Pomyśl o tym co musiałbyś lub musiałabyś zmienić i jak inni zareagowaliby na tę zmianę. Spróbuj wyczerpująco i uczciwie odpowiedzieć na podane poniżej pytania:
Jak zmieniłoby się twoje życie z twoją nową tożsamością? Wymień przynajmniej pięć zmian.
Czy i jak zmieniłyby się twoje postawy lub zachowanie?
Spróbuj przewidzieć, jak inni zareagowaliby na twoją nową tożsamość. Rozważ w szczególności reakcje twojej rodziny,
przyjaciół, kolegów z pracy i reszty społeczeństwa.
Czy uważasz, że twoja pozycja w pracy i społeczeństwie byłaby wyższa czy niższa? Czy jest coś, co jako nowa osoba
mógłbyś lub mogłabyś zaoferować społeczeństwu; coś, czego nie byłeś lub nie byłaś w stanie zaoferować wcześniej?
Czy oczekujesz lub potrzebujesz czegoś od innych, czegoś, czego nie potrzebowałeś lub potrzebowałaś wcześniej?
Czy będzie ci łatwiej, czy trudniej mieszkać w wybranym przez ciebie miejscu w porównaniu z sytuacją, której doświadczałeś lub doświadczałaś wcześniej?
Czy myślisz, że mógłbyś lub mogłabyś być szczęśliwy(-a) w swoim nowym życiu?

str. 123

Materiał pomocniczy D5
Bajka o słoniu i żyrafie
W małej społeczności na peryferiach miasta został wybudowany nowy dom dla pana Żyrafy zgodnie z potrzebami
jego rodziny. Był to wspaniały dom dla żyraf, ze strzelistym dachem i wysokimi drzwiami wejściowymi. Wysokie
okna zapewniały maksimum światła i ładne widoki, jednocześnie chroniąc prywatność rodziny. Wąskie przedpokoje
oszczędzały cenną przestrzeń, ale bez rezygnowania z wygody. Dom został tak dobrze zbudowany, że wygrał nagrodę
Dom Roku dla Żyraf. Właściciele domu byli bardzo dumni. Pewnego dnia pan Żyrafa pracując w swoim położonym
w piwnicy sklepie z wyrobami z drewna wyjrzał przez okno. Ulicą szedł Słoń. „Znam go”, pomyślał pan Żyrafa. „Pracowaliśmy razem w komitecie rodzicielskim. Słoń jest też świetnym rzemieślnikiem. Chyba poproszę go, żeby zobaczył
mój nowy sklep. Może moglibyśmy wspólnie pracować nad niektórymi projektami”. Pan Żyrafa wystawił głowę przez
okno i zaprosił Słonia do środka. Słoń był zachwycony, lubił pracę z panem Żyrafą i chciał poznać go bliżej. Słyszał
także o nowym sklepie i chciał go zobaczyć. Podszedł więc do drzwi piwnicy i czekał aż się otworzą.
„Proszę wejść, zapraszam”, powiedział pan Żyrafa. Jednak od razu pojawił się problem. Słoń mógł włożyć głowę
w drzwi, ale nie mógł przejść dalej.
„To dobrze, że zrobiliśmy drzwi, które można poszerzyć, przystosowane do moich stolarskich potrzeb”, powiedział pan
Żyrafa. „Daj mi chwilę i zaraz się tym zajmę”. Odkręcił parę śrub i zdjął panele tak, żeby Słoń mógł wejść.
Obaj koledzy wymieniali swoje stolarskie doświadczenia, kiedy żona pana Żyrafy wychyliła głowę nad schodami
do piwnicy i zawołała męża: „Telefon, kochanie. To twój szef”.
„Lepiej odbiorę na górze”, powiedział pan Żyrafa do Słonia. „Proszę, czuj się jak u siebie w domu, to może mi trochę
zająć”.
Słoń rozejrzał się dookoła, zauważył w połowie skończoną pracę leżącą na stole w oddalonym kącie i postanowił się
jej przyjrzeć. Gdy tylko ruszył od drzwi wejściowych, usłyszał złowieszcze skrzypnięcie. Wycofał się drapiąc po głowie. „Może dołączę do pana Żyrafy na górze”, pomyślał. Lecz kiedy ruszył po schodach, usłyszał, jak zaczęły pękać.
Odskoczył i oparł się o ścianę. Ta również zaczęła się rozpadać. Gdy usiadł załamany, pan Żyrafa zszedł po schodach.
„Co tu się dzieje?” spytał zdumiony pan Żyrafa. „Starałem się poczuć jak u siebie w domu”, odpowiedział Słoń.
Pan Żyrafa rozejrzał się wokół. „OK, rozumiem problem. Drzwi wejściowe są za wąskie. Musisz stracić trochę na wadze. Niedaleko stąd jest centrum aerobiku. Jeżeli weźmiesz udział w kilku zajęciach, to zrzucisz parę kilogramów”.
„Możliwe”, odpowiedział słoń, ale nie wyglądał na przekonanego.
„Również schody są za słabe, nie wytrzymają twojego ciężaru”, kontynuował pan Żyrafa.
„Jeżeli zaczniesz chodzić na lekcje baletu wieczorami, to jestem pewien, że staniesz się lżejszy. Naprawdę mam nadzieję, że ci się uda. Bardzo chciałbym, abyś mógł tutaj ze mną pracować”.
„Niewykluczone”, odpowiedział Słoń.
„Ale mówiąc szczerze, nie jestem pewien czy dom zaprojektowany dla żyraf będzie kiedykolwiek odpowiedni dla słonia, chyba że nastąpią większe zmiany”.
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Materiał pomocniczy D6
Opisz swoje doświadczenia. Czy dziś zachowałbyś lub zachowałabyś się inaczej? Jeśli tak, to dlaczego i w jaki sposób?

Opisz jedną sytuację, w której poczułeś lub poczułaś
się dyskryminowany(a) lub potraktowany(a)
niesprawiedliwie przez inną osobę.

Opisz jedną sytuację, w której ty zachowałeś lub
zachowałaś się dyskryminująco w stosunku do innej
osoby.

Opisz jedną sytuację, w której byłeś lub byłaś
świadkiem aktu dyskryminacji i nic nie zrobiłeś lub
zrobiłaś, aby temu zapobiec czy przeciwdziałać.

Opisz jedną sytuację, w której byłeś lub byłaś
świadkiem aktu dyskryminacji i przeciwstawiłeś lub
przeciwstawiłaś się temu.
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Proces grupowy
Wstęp
Program szkolenia opiera się na wiedzy dotyczącej wpływu procesów grupowych na zachowania jednostek, szczególnie w kontekście pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem, treningu umiejętności kierowania procesem grupowym
w poszczególnych fazach (w oparciu o symulowane sytuacje oparte na rzeczywistości pracy nauczycieli) oraz narzędziach efektywnego kierowania procesem grupowym poprzez znajomość narzędzi pracy z grupą.

WIELKOŚĆ GRUPY

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 — 12 OSÓB

16 GODZ. (2 X 8 GODZ.)

Informacje techniczne

PRZYGOTUJ

• małe kartki w dwóch kolorach
• pudełko do losowania
• materiały zgodne z informacjami technicznymi do poszczególnych ćwiczeń

SPECJALNE WYMAGANIA KOMPETENCYJNE TRENERA (TRENERKI)
Zgodne z zaleceniami Programu SMOK.

Cele szkolenia
CZEGO UCZYMY:
1 dzień:
• Uczymy nauczycieli, jak patrzeć na dzieci w klasie jako członków grupy i procesu, który się bezustannie toczy,
którą następnie przekujemy w skuteczniejsze działanie i prewencję kłopotliwych sytuacji.
• Uczymy samego początku uwrażliwić się na proces grupowy i świadomie myśleć o zarządzaniu sobą w kontakcie
z Uczniami.
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• Aktywnego patrzenia i reagowania w zależności od tego, na jakim etapie procesu jest klasa.
2 dzień:
• Uczymy, jak wykorzystać informacje usłyszane od dzieci w klasie lub ich rodziców do uruchomienia motywującego zachowania.
• Uczymy, jak dobierać treść i sposób rozwiązania konfliktów w klasie, do tego co jest najbliżej świata ucznia.
• Uczymy pokazywania korzyści z proponowanych rozwiązań.
Uwaga:
Podczas tego szkolenia nie uczymy:
• mechanicznego odtwarzania zachowań.

Znaki i akcenty szczególne
Uczymy jak rozpoznawać każdy etap procesu grupowego w klasie. Co wynika dla nauczyciela z faktu, ze jego klasa
jest w określonym etapie procesu grupowego. Jakie działania powinien wtedy podjąć? Jakie wówczas mogą wyniknąć
zagrożenia? Jak sobie nauczyciel może z nimi radzić .
Uczymy stosowania następujących narzędzi: pytania otwarte, pytania otwarte pogłębiające, pytania uszczegóławiające,
informacja zwrotna, postawa szukająca rozwiązań, a nie winnych, postawa pytająca „po co?”, a nie „dlaczego?”.
Trenujemy radzenie sobie z trudnymi zachowaniami ucznia w klasie i z trudnymi zachowaniami rodziców w szkole.
Szkolenie zawiera bardzo dużą liczbę ćwiczeń praktycznych. Są one skonstruowane w taki sposób, aby utrzymać wysoką dynamikę szkolenia i zapewnić ciągły proces treningu.
Szkolenie stwarza możliwości, by ćwiczył każdy uczestnik. Do tego celu służą nie tylko scenki, ale również mniejsze
zadania rozgrzewkowe, zapewniające uczestnikom rozruch w poszczególnych modułach.
Treści wykładowe są ograniczone do minimum, w ich miejsce częściej pojawia się moderacja, jako metoda czerpiąca
z potencjału grup i silnie angażująca.

Informacje techniczne
Szkolenie zawiera One pager — to jednostronicowe podsumowanie kluczowych treści, mogące pełnić dla trenera
funkcje miniwykładu. Trenerzy w różnych momentach szkolenia mogą rozdać je grupie.

Opis scenariusza szkolenia
Szkolenie zbudowane jest z przeplatających się modułów:

str. 127

MODUŁU INTEGRACYJNEGO – ponieważ podczas warsztatu pracować będziemy na kwestiach związanych ze samoświadomością i postawami istotne jest, żeby uczestnicy czyli się bezpiecznie w grupie.
Ćwiczenia 1.0-1.1
MODUŁU UWRAŻLIWIAJĄCEGO – praca nad rozumieniem procesu grupowego, dostrzeganiem przejawów poszczególnych faz oraz wyczuciem, które działania nauczyciela w danej fazie sprzyjają rozwojowi grupy.
Elementy modułu zawarte są we wszystkich szkoleniach oprócz 1.0-1.1
MODUŁU WIEDZOWEGO – przedstawienie wiedzy merytorycznej z zakresu procesów Modułu grupowych i metod
pracy z grupą.
Elementy modułu zawarte są we wszystkich szkoleniach 1.0-1.1
MODUŁU PROBLEMOWO/ZADANIOWEGO – jakie problemy stają przed uczestnikami/czkami szkolenia w ich pracy
i kontakcie z osobami z grup narażonych na negatywne efekty procesu grupowego. Wypracowanie środków zaradczych.
Elementy modułu zawarte są we wszystkich szkoleniach 1.0-1.1

Ćwiczenia załączone są w kolejności ich wykonywania.
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Ćwiczenia do modułów
Część 1.0 Przywitanie, harmonogram i cele, integracja, potrzeby kontrakt
1. WITASZ GRUPĘ I NA POCZĄTKU PODAJESZ CEL GŁÓWNY SPOTKANIA.

Wspomnij o tym, że:
• Wasze spotkanie to dalszy ciąg działań ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności pedagogicznych.
• Teraz będziecie pogłębiać umiejętność wykorzystywania procesu grupowego w klasie. Co w praktyce oznacza:
trening dostosowania swojego zachowania w klasie do etapu procesu, w którym aktualnie są uczniowie, prowadzenie tego procesu dalej, przeciwdziałanie trudnym sytuacjom, które mogłyby wyniknąć z nieadekwatnego
zachowania nauczyciela.
• Co za tym idzie ma to wymierne efekty w postaci łatwiejszej pracy z uczniami w klasie.
• Przedstaw cele językiem korzyści, np.: „po tym szkoleniu zdobędziecie wiedzę o sobie oraz umiejętność dostosowania swojego zachowania w klasie do etapu procesu, co pozwoli zwiększyć efektywność Waszych działań
w klasie i da Wam wymierne wyniki w postaci zadowolenia dzieci i poczucia własnego sprawstwa”; „dzięki szkoleniu dowiecie się i przećwiczycie, jak skutecznie wykorzystać proces grupowy, aby z jednej strony dopasować go
do potrzeb klasy i jednocześnie zadbać o własną skuteczność”; „szkolenie da Wam mocny fundament do uwrażliwienia się na przebieg procesu grupowego w klasie, dzięki czemu będziecie przygotowani do skuteczniejszego
działania”.
2. POZNANIE, INTEGRACJA GRUPY — ICE-BREAKER: ĆWICZENIE „PYTANIA Z PUDEŁKA — CO CHCESZ WIEDZIEĆ?”

Zanim przejdziesz do pokazania szczegółów programu, zaproś grupę do sprawnego, dynamicznego poznania się, które
już osadza w jednej z głównych umiejętności, jaką jest zadawanie pytań.
Ćwiczenia do wykorzystania: ćwiczenie 1.1. (patrz poniżej)
3. CEL SPOTKANIA I HARMONOGRAM

Wyświetl na prezentacji cel szkolenia. Pokazując strukturę dwóch dni. Pokaż, że w ramach pierwszego i drugiego
dnia trenujecie konstruktywne zachowania, które ułatwiają nauczycielowi przeprowadzić dzieci w klasie przez proces
grupowy.
4. ZBIERZ POTRZEBY GRUPY I JEJ DEKLARACJE

Połącz uczestników w grupy 3-osobowe. Rozdaj każdej grupie kilka kartek jednego koloru. Poproś, aby uczestnicy zapisali, co chcą czy potrzebują przetrenować w ramach celów szkoleniowych. Zapytaj poszczególne grupy o to, co zapisały i przyczep ich kartki do flipcharta. Dodaj nagłówek: POTRZEBY. Następnie rozdaj kartki w drugim kolorze i poproś,
by grupy zapisały, co deklarują od siebie, aby te cele zrealizować. Następnie grupy odczytują deklaracje i przyklejają je
pod celami. Dodaj nagłówek: DEKLARACJE.
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5. KONTRAKT

Po deklaracjach nawiąż do tego, że to dobry moment na ustalenie zasad gwarantujących obopólną korzyść — dobrą
efektywną współpracę. Zbuduj kontrakt. Zapytaj grupę, co napisać, nawiązując do ich deklaracji, a następnie sam(a)
dorzuć te elementy, na których zależy Tobie. Na przykład: poufność, jedna osoba mówi itp.

ĆWICZENIE 1.1 PYTANIA Z PUDEŁKA - CO CHCESZ WIEDZIEĆ?
Przebieg

Prosisz, by każdy na małej karteczce zapisał 1 pytanie, które będzie skierowane do losowo wybranej osoby z grupy.
Wszystkie pytania trafią do pudełka, z którego następnie będą losowane przez poszczególnych uczestników. Uprzedź,
by pisząc pytanie pomyśleli o tym, by niosło ono ze sobą jakąś wartość lub korzyść dla autora pytania lub dla całej
grupy. Dlatego poproś, by każdy pomyślał, co chce uzyskać, zadając pytanie i jak o to zapyta, a następnie by zanotował pytanie drukowanymi literami na karteczce. Losujemy pytania. Trener(-ka) krąży z pudełkiem po sali. Każdy losuje
jedno pytanie i krótko, w 2-3 zdaniach, odpowiada (PAMIĘTAJ - KRÓTKO, DYNAMICZNIE).
Omówienie i ewaluacja

Podsumowanie:
• co pytaliście najczęściej?
• Co łączyło te pytania?
• Jaką wiedzę dały nam o grupie?
• Co Was zaskoczyło w tych pytaniach?
Bardzo krótka moderacja na podsumowanie: Jakie wnioski płyną z tego dla nas odnośnie towarzyszenia dzieciom
w klasie?
Ważne, aby trener podpowiedział, ze warto poszukiwać elementów wspólnych – co łączy tę grupę.
Trener wyjaśnia, że w pierwszym etapie procesu grupowego skupiamy się na podobieństwach i ich szukamy. Poczucie
wspólnoty to ważny element integrujący, pełniący szczególnie znaczącą i wyjątkową rolę na etapie formowania grupy.

ĆWICZENIE 2.1 ZNAJDŹ PODOBNE
Cel

integracja grupy, poznanie się. Zadbanie o formowanie procesu grupowego.
Instrukcja do grupy

Dobierzcie się w zespoły 4 osobowe. Waszym zadaniem w ciągu 10 minut będzie ustalenie w zespole jakich 5 rzeczy
Was łączy, w czym jesteście podobni (np. upodobania muzyczne, preferencje kulinarne, stosunek do zwierząt itp.) oraz
1 rzeczy, w której jesteście inni.
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Ustalcie też proszę nazwę swojego zespołu. Po upływie 10 minut zaprezentujecie efekty Waszej pracy.
Przebieg

Grupy pracują nad zadaniem, notują ustalone treści na kartkach. Następnie prezentacja wszystkich grup na forum.
Omówienie i ewaluacja

Można zapytać uczestników: Co było łatwe w tym ćwiczeniu? Co trudniejsze? Jaki teraz (po ćwiczeniu) maja stosunek
do siebie? Czy ich wzajemna sympatia zmieniła się?
Rezultatem ćwiczenia powinna być lepsza integracja grupy oraz wgląd, ze łatwiej polubić osobę, gdy ją choć trochę
poznam.
Rezultatem końcowym powinny być wnioski dotyczące etapu formowania:
1. Nauczyciel wpływa na proces formowania klasy m.in. na początku roku szkolnego we wrześniu.
2. Warto, aby nauczyciel posłużył się do tego celu ćwiczeniami integracyjnymi ( m.in. takimi jak powyższe ćwiczenie),
które koncentrują się szukaniu na podobieństw wśród członków klasy. Działanie takie przyspieszy proces grupowy
i ułatwi nauczycielowi pracę z dziećmi. Może również wpłynąć w przyszłości na sposób przechodzenia przez klasę
etapu burzy, złagodzić jej przebieg.
Nauczyciel w tej fazie powinien zadbać, aby każde z dzieci w klasie miało szansę na kontakt ze sobą- w myśl powiedzenia „lubimy to, co znamy”.
3. Kolejnym elementem, który pomoże pomóc nauczycielowi przejść etap formowania jest ustalenie z dziećmi zasad,
których wszyscy będą przestrzegać w klasie. Ważne, aby zasady były zaakceptowane prze każdego ucznia w klasie
(np. przez kiwnięcie głową), samo powieszenie plakatu z zasadami na drzwiach może nie wystarczyć.

ETAP FORMOWANIA
Krótki wykład tematyczny – One pager formowanie.

ĆWICZENIE 2.2 EKSPERYMENT „KRĄG GRUPY”
Cel ćwiczenia

Doświadczenie sytuacja, gdy staramy się dołączyć do zespołu.
Ćwiczenie obrazuje dołączenie np. nowego ucznia do klasy w trakcie trwania roku szkolnego
Przebieg

Zapraszasz grupę na środek i prosisz, aby trzy osoby wyszły poza salę. Tam instruujesz je, aby za chwilę weszły
pojedynczo do sali. Ich celem ma być wejście w grupę i ustawienie się tak, aby poczuły ze należą do grupy. Niech
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zastosują taką strategię włączania się do zespołu, jaką uznają za właściwą. Z kolei na sali szkoleniowej grupa tworzy
zwarty krąg. Instruujesz grupę, ze tworzą zespół i dość dobrze czują się ze sobą. Poproś, aby w kręgu zachowywali się
swobodnie i postarali się dobrze poczuć.
Trener(-ka) odczekuje chwilę, aż ludzie w zwartym kręgu rozpoczną pogawędkę miedzy sobą
i zaprasza po kolei pojedynczo osoby z korytarza. Osoba wchodzi i stara się być częścią okręgu. Niezależnie od tego,
czy jej się to uda czy nie po około dwóch minutach trener(-ka) wpuszcza kolejna osobę. Po około 5 minutach ćwiczenie się kończy.
Zapraszamy uczestników szkolenia z powrotem na miejsce i omawiamy ćwiczenie.
Omówienie i ewaluacja

Prosisz, by aktorzy omówili krótko przebieg swoich działań. Pytasz o emocje np. Jakie emocje im towarzyszyły? i o cel
np. jaki mieli cel? W jakim stopniu go osiągnęli?
Dla porównania prosisz członków grupy, którzy wpuścili bądź nie nowego członka do swego grona o komentarz. W ten
sposób trzykrotnie omawiasz ćwiczenie (bo trzy osoby starały się wejść do zespołu).
Następnie przechodzisz do wniosków. Pytasz uczestników:
• Co ważnego dla nich pokazuje to ćwiczenie?
• Jaka w świetle tego ćwiczenia jest najważniejsza, ich zdaniem, potrzeba nowej osoby
w grupie, klasie?
• Co się dzieje w klasie w etapie formowania?
• Co może zrobić nauczyciel w klasie, aby otworzyła się na siebie czy na nowego ucznia?
Powiedz, że najważniejsza potrzeba członków grupy w na etapie formowania jest: stać się jak najszybciej członkiem
grupy.
Olbrzymią rolą nauczyciela jest przygotowanie klasy na przyjęcie nowego ucznia w trakcie roku szkolnego. Wówczas dla nauczyciela pomocne może być powołanie się na zasady, które na początku roku szkolnego ustalił wspólnie
z uczniami w klasie np. jesteśmy mili dla siebie w klasie, pomagamy sobie wzajemnie. To w efekcie wzmacnia autorytet nauczyciela, buduje jego spójną postawę, ze zasady ustalone wcześniej z grupą są aktualne cały czas.
Następnie przypominasz osobom w grupie, ze same około godzinę temu były grupą mało znających się ludzi.
Moderacja: co takiego zrobił(a) trener(-ka) (czyli ja), aby uruchomić proces w naszej grupie? Sprawnie omawiamy
to z uczestnikami.
Rozdaj one pager formowanie, który może być wykorzystywany do miniwykładu i w oparciu o niego przedyskutuj
z uczestnikami: Co wynika dla nauczyciela najważniejszego z faktu, kiedy jego klasa wkracza w etap formowania? Jakie
działania ma wtedy robić? Jakie zagrożenia i metody radzenia sobie z nimi w I fazie?
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ĆWICZENIE 2.3 URUCHOM PROCES GRUPOWY. JAK FORMOWAĆ GRUPĘ?
Przebieg

Dzielisz grupę na 4 ekipy: grupa nr 1 i 2 — gdy klasa jeszcze się nie zna, grupa nr 3 i 4 — gdy nowy uczeń włącza
się do klasy. Czas 15 minut. Zadanie polega na wypisaniu na flipchartach — odnosząc się analogicznie do początku
naszego warsztatu — konkretnych zachowań lub zdań, które może powiedzieć nauczyciel w klasie:
1. Powitanie klasy np. Bardzo się cieszę, ze będę Wasza wychowawczynią…
2. Poznanie się, integracja np. Proponuje, żeby każdy powiedział jak się nazywa i w co lubi się bawić w wolnym czasie,
3. Cel spotkania i harmonogram np. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj żeby… Nasze spotkanie potrwa 45 minut i będzie
miało dwa etapy. Najpierw…
4. Zbierz deklaracje uczniów np. Zależy mi, abyście się zobowiązali jak będziecie się na lekcjach zachowywać? Abyśmy
się ze sobą dobrze czuli i aby łatwiej nam było się uczyć razem. Jakie macie pomysły?
5. Ustal z klasą kontrakt, ustal zasady np. Jeden mówi reszta słucha itp. Poproś o akceptację zasad każdego ucznia np.
przez kiwniecie głową.
Omówienie i ewaluacja

Prosisz, by każda grupa podsumowała krótko kluczowe odpowiedzi na pytania i moderujesz przy tym wypracowanie
wniosków kluczowych.
• Podkreślasz, jakie zachowania nauczyciela są niezbędne do uruchomienia procesu grupowego w klasie. Pytasz,
które z tych warunków na dziś są ich siłą a które słabością. Co można zrobić dla wzmocnienia silnych stron i zminimalizowania słabych?
• Podsumowujesz korzyści: pokazujesz, że są wielostopniowe, od merytorycznych poprzez psychologiczne, aż
do większego stopnia kontroli nad procesem. Kluczowe jest, by podkreślić, że wygrywają w tej sytuacji obie strony: uczniowie i my, nauczyciele.
• Podkreślasz, że to, co niweczy korzyść z kierowania procesem grupowym i powoduje, że poznane narzędzia nie
działają to często nasze własne PRZEKONANIA (sposób myślenia, podejścia). Np. jeśli uważamy, że rundka powitalna to strata czasu , że dzieci będą przedłużać itp. to nie będziemy autentyczni, co dzieci bez wątpienia wyczują,
a rundka nie spełni swojego zadania (nie wzbudzimy zaufania dzieci, więc nie otrzymamy szczerych odpowiedzi).
Ważne, by podkreślić, że znajomość techniczna, jak prawidłowo uruchomić proces grupowy nie wystarczy, by
efektywnie działać. Warto jeszcze być w 100% przekonanym do stosowania konkretnych działań.
• Krótki wykład tematyczny o etapie burzy (prezentacja – miejsce ze zdjęciem burzy), One pager burze.
Podsumowaniem pracy powinno być poproszenie uczestników wypełnienie Action Planu.
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ETAP SZTORMOWANIA
Krótki wykład tematyczny – użyj One pager burza.

ĆWICZENIE 3.1 TRUDNE ZACHOWANIE KUBY
Przebieg

Zapytaj uczestników o zachowania, które podpowie Ci grupa i zapisz je na flipcharcie. Pracuj szybko
i dynamicznie. Następnie zapytaj grupę jakie zachowania nauczyciela wtedy działają? Krótka dyskusja.
Zaproponuj uczestnikom narzędzie komunikacyjne One pager Drabinka interwencji.
Podaj przykład ( który z pewnością będzie się wpisywał w zachowania spisane na flipcharcie).
W trakcie trwania kółka teatralnego Kuba wygłupia się i wykonuje poleceń nauczyciela, czym rozprasza grupę i spowalnia tempo zajęć. Nauczyciel co chwilę musi przerwać próbę przedstawienia, bo Kuba się wygłupia i robi miny.
Przećwiczcie w parze One pager drabinka interwencji. Jedna osoba z pary jest nauczycielem, druga uczniem. Potem
zmiana ról.
Omówienie i ewaluacja

Co działało? Na ile model im odpowiada ? co jest w nim dobrego?
Rezultatem ćwiczenia mają być wnioski:
• Zwracanie uwagi uczniom powinno mieć charakter stopniowalny.
• Warto precyzyjnie powiedzieć jakiego zachowania oczekujemy od ucznia.
• Często w naszej pracy z uczniami w trudnych sytuacjach skracamy długość drabinki

ĆWICZENIE 3.2 CASE STUDY (40 MIN.)
Cel ćwiczenia

Zwiększenie przez nauczyciela swojego wpływu na przebieg procesu grupowego – etap burze.
Przebieg

Podziel grupę na 3 części. Zaproś do przeczytania case study i odpowiedzenia na zawarte w nim pytania. Prosisz, by
każda grupa przeczytała odpowiedzi na pytania i moderujesz przy tym wypracowanie wniosków kluczowych.
Moderacja

Jakie działania nauczyciela mogą pomóc klasie na etapie burzy? Co się sprawdza? Co mniej?
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Rezultatem ćwiczenia maja być wnioski

1. Podkreślasz, jakie zachowania nauczyciela są niezbędne do uruchomienia procesu grupowego
w klasie.
2. Zaniechanie działań przez nauczyciela w fazie formowania wywołuje dotkliwszy przebieg w fazie burzy.
3. Podsumowujesz korzyści wynikające z zaangażowania nauczyciela — pokazując, że są wielostopniowe i obustronne.
Rozdaj one pager burze, który może być wykorzystywany do miniwykladu i w oparciu o niego przedyskutuj z uczestnikami: Co wynika dla nauczyciela najważniejszego z faktu, kiedy jego klasa wkracza w etap burzy? Jakie działania ma
wtedy robić? Jakie zagrożenia i metody radzenia sobie
z nimi w II fazie?

ĆWICZENIE 3.3 ROZWIĄŻ PROBLEM (20-30 MIN.)

Trener informuje uczestników: „Przechodzimy do użytecznych narzędzi w etapie burzy, jakimi są pytania”. Cel: przyjrzenie się własnej postawie, w jaki sposób podchodzimy do problemu; doświadczenie siły pytań; dostarczenie wiedzy
o roli pytań w rozwiązywaniu problemów.
Przebieg

Trzy osoby (reprezentanci grup stworzonych w poprzednim ćwiczeniu) wychodzą na zewnątrz.
Instrukcja do nich (oceniajacych): Proszę przywołaj w myślach sytuację, która stanowi dla Ciebie problem do rozwiązania (np. Chciałabym umieć spokojnie porozmawiać z mamą Janka
o nieodrabianiu lekcji przez jej syna). Dostaniesz za chwilę ode mnie kartkę, na której będzie oceniać pytania przygotowane dla Ciebie przez pozostałych uczestników, którzy teraz są w sali.
W czasie gdy będziecie się zastanawiać jaki problem dla siebie wybrać, pozostali uczestnicy zostaną podzieleni w sali
na trzy grupy. Przygotowują oni po trzy pytania, które będziecie mieli za zadanie ocenić na skali od 1 (najmniej przydatne) do 3 (najbardziej przydatne).
Instrukcja do uczestników na sali: Trzy osoby, które wyszły na korytarz maja za zadanie przywołać
w myślach sytuację, która stanowi dla nich problem (np. Chciałabym umieć spokojnie porozmawiać
z mamą Janka o nieodrabianiu lekcji przez jej syna). Waszym z kolei zadaniem jest przygotować po trzy pytania, które
Waszym zdaniem są najpotrzebniejsze przy rozwiązywaniu problemów.
Potem osoby, które były na zewnątrz (oceniający) wchodzą i siadają. Każda grupa po kolei czyta trzy pytania, które
sobie przygotowała, powoli i z przerwami, aby osoby oceniające (te, które weszły
z zewnątrz) miały czas je przemyśleć i ocenić w skali od 1 (najmniej przydatne) do 3 (najbardziej przydatne). Każda
grupa czyta swoje pytania po kolei, ocena odbywa się w milczeniu, bez odpowiadania na pytania.
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Omówienie i ewaluacja

Potem oceniający mówią, co najbardziej cenili sobie w pytaniach — ogólnie. Następnie oceniający czytają każdy
po kolei ocenę dla 3 pytań pierwszej grupy, najwyżej ocenione pytania zapisujemy na flipcharcie (jeśli nie ma za 3,
to za 2 punkty). Procedurę powtarzamy z każdym oceniającym
i pytaniem. Oceniający informują następnie, które pytania ocenili najniżej i dlaczego?
Pytania na flipcharcie dzielimy na pytania skierowane na problem i na rozwiązania. Prowadzący wraz z grupą szuka
dodatkowych pytań w obu kategoriach, aby było ich więcej.
Podsumowanie

1. Najważniejsze są pytania, które będą pomocne dla uczniów, nie nauczycielowi.
2. Podzielcie pytania na te, które dotyczą problemu i te, które dotyczą rozwiązań.
One pager pytania o problem i pytania o rozwiązanie.
3. Uświadom uczestnikom, że aby rozwiązać problem zależy zadawać osobie z która rozmawiamy sporo pytań o rozwiązanie. Zadawanie większości pytań dotyczących problemu skupia osobę odpowiadająca na problemie.
4. Trener staje koło tablicy, przed grupa i prosi o podyktowanie mu trudnych sytuacji w klasie. Takich, z którymi
mierzą się uczestnicy szkolenia. Warto zebrać te, które od razu przychodzą uczestnikom do głowy. Nie przedłużamy,
nie dopytujemy uczestników o kolejne przykłady. Ważne, aby te przykłady były wyraziste. Będziemy chcieli za chwilę
przetrenować ich rozwiązywanie.

ĆWICZENIE 3.4 WIELOGŁOWY NAUCZYCIEL
Cel przećwiczenie pytań poznanych w poprzednim module, na problem i na rozwiązanie. Wprowadzenie pytań o cel.
One pager pytania o cel
Przebieg

Instrukcja do aktora: Zaproś uczestnika jednego z uczestników na środek (aktor). Poproś, aby przywołał w myślach
sytuację, która została przed chwila spisana na tablicy, która jest dla niego problemem i o której ma gotowość mówić
na szkoleniu. Będzie bowiem w tym ćwiczeniu głośno odpowiadał na pytania grupy. Poproś, aby usiadł tyłem do publiczności. Jego zadaniem poza odpowiadaniem na pytania, jest podnoszenie ręki w sytuacji, gdy pytanie go angażuje
i jest po prostu dobrze postawione.
Instrukcja do grupy: Zaproś wszystkich do zadawania pytań i używania parafrazy. Uwaga: każda osoba z grupy po kolei
zadaje pytanie aktorowi (w ten sposób wszyscy trenują pytania, każdy musi słuchać, reagować na to, co się pojawiło).
Koło pytań będzie zataczać się parokrotnie.
Uczestnicy zadają pytania tak długo, aż pojawi się rozwiązanie satysfakcjonujące aktora, lub aż przerwiesz. Uczestnicy
mogą zarówno zadawać pytania, jak i stosować parafrazy. Aktor odpowiada i kolejna osoba pyta lub parafrazuje. Staraj
się utrzymać dobre tempo w ćwiczeniu.
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Omówienie i ewaluacja

Sesja informacji zwrotnych. Zapytaj grupę obserwatorów:
• Które pytania były szczególnie cenne, wniosły najwięcej?
• Co wniosły do postrzegania problemu pytania o cel? One pager pytania o cel.
• Jakie wnioski nasuwają Wam się po tym ćwiczeniu odnośnie Waszego sposobu zadawania pytań?
• Jak te doświadczenie możemy przenieść na rozwiązywanie problemów w klasie?
Rezultatem ćwiczenia maja być wnioski

Na etapie burzy, gdy pojawiają się trudne sytuacje w klasie, trzeba dużo pracować pytaniami, aby dojść do sedna
konfliktu, problemu miedzy uczniami.
Olbrzymia rolę zaczynają wówczas pełnić pytania o cel. Bez nich nie znajdziemy rozwiązania, które będą dobre dla
uczniów w klasie.
Pytania angażują uczniów i umożliwiają wyrażenie własnych opinii i zdania, co jednocześnie umożliwia im zrealizowanie najważniejszej potrzeby jaka pojawia się na etapie burzy – wyróżnienia się jako jednostka w klasie.

ETAP NORMALIZOWANIA
Krótki wykład tematyczny – użyj One pager – normowanie.

ĆWICZENIE 4.1 CO WIDZISZ? CO SŁYSZYSZ?
Cel ćwiczenia to wprowadzenie do informacji zwrotnej. Doświadczenie przez uczestników postawy oceniającej.
Instrukcja i Przebieg

Dobieramy uczestników w pary. Staja one naprzeciwko siebie. Ich zadaniem będzie udzielić sobie odpowiedzi na pytanie zadane przez trenera. Trener(-ka) pyta: Jak patrzysz na osobę z pary, co widzisz? Jak nią patrzysz, co słyszysz?
Uczestnicy w parach przekazują sobie informację. Następnie zmiana ról. Trener(-ka) pyta: Jak patrzysz na osobę
z pary, co widzisz? Jak na nią patrzysz, co słyszysz?
Omówienie i ewaluacja

Zbieramy od osób , które przekazywały informacje jak im się mówiło, co było łatwe, co mniej?
Zbieramy od grupy, jakie informacje usłyszeli od kolegi/koleżanki z pary. Co nowego usłyszeli? Co ich zaskoczyło?
Rezultatem tego ćwiczenia maja być poniższe dwa wnioski

1. Łatwo popadamy w ocenę. Jak patrzymy na człowieka, to włącza się nam ocena i interpretacja.
A w sprawnym prowadzeniu procesu grupowego ważne jest, aby operować faktami, nie ocenami. Ponieważ najważ-
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niejszą potrzebą ucznia w fazie normowania jest: potwierdzenia swojego miejsca i roli w grupie, będzie on potrzebował od nauczyciela informacji co robi, jak działa.
2. Bez sprawnego operowania faktami i umiejętności koncentrowania się na nich, niemożliwe może okazać się dawanie informacji zwrotnej. Jednego z najważniejszych narzędzi używanych w fazie normowania.
Rozdaj one pager normowanie i w oparciu o niego przedyskutuj z uczestnikami:
• Co wynika dla nauczyciela najważniejszego z faktu, kiedy jego klasa wkracza w etap normowania?
• Jakie działania ma wtedy robić?
• Jakie zagrożenia i metody radzenia sobie z nimi w III fazie.

ĆWICZENIE 4.2 ĆWICZENIE SCENEK
Cel ćwiczenia: przećwiczyć model pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej.

Trener: Przechodzimy do użytecznych narzędzi w etapie normowania jakim jest informacja zwrotna.
Trener pokazuje na prezentacji slajd z modelem pozytywnej informacji zwrotnej i daje przykład (demonstruje), następnie pokazuje na prezentacji slajd z modelem negatywnej informacji zwrotnej i daje przykład (demonstruje).
Przebieg

Wybierzcie sytuacje z klasy, które chcecie przećwiczyć. Mogą to być również sytuacje rozmów z rodzicami.
Dzielisz grupę na trójki (nadawca komunikatu, odbiorca komunikatu, obserwator). Każda z osób rotacyjnie przekazuje
informacje zwrotną. Obserwator pilnuje, aby schemat informacji zwrotnej był przestrzegany.
Ważne: zaczynamy trening informacji zwrotnej od informacji pozytywnej w trojkach.
W następnej kolejności Informacja negatywna. Ćwiczenie polega na zakomunikowaniu informacji zgodnie ze schematem. Nie prowadzimy długiego dialogu, ćwiczenie ma za zadanie przetrenować model. Z chwilą kiedy nadawca komunikatu zauważy, ze rozmowa dobrze się toczy przerywa. Trenujemy model, a nie dochodzenie do rozwiązania z druga
stroną
Omówienie i ewaluacja
• Czy schemat się sprawdził?
• Co w nim działa?
• Co było trudne?
• Jak sobie z tym poradziliście?
Rezultatem tego ćwiczenia ma być
• Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie posługiwania się pozytywna i negatywna informacja zwrotną.

Zaproś uczestników do wypełnienia Action Planów.
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ETAP DZIAŁANIA
Krótki wykład tematyczny – użyj One pager – działanie.
Moderacja – dwa pytania:
• Po czym nauczyciel wie, że to faza działania – symptomy?
• Co ma wtedy robić nauczyciel?
Zebranie pomysłów na flipcharcie.

ĆWICZENIE 5.1 ZADANIE: QUIZ
Cel ćwiczenia: Doświadczenie przez uczestników efektywnego działania; określenie warunków,
w jakich przebieg zadania odbywa się sprawnie i motywująco dla grupy.
One pager — działanie.

Będziesz potrzebować: kawałki kolorowych gazet, nożyczki, kleje, taśmy, mazaki, folię aluminiową, bibułkę
Przebieg

Podział grupy na pół. Każda w oddzielnym miejscu sali przygotowuje quiz (rebusy, zagadki) dla drużyny przeciwnej,
dotyczący odpowiedzi na pytania: „Kiedy wspólne działanie dzieci w klasie będzie efektywne?” (do dyspozycji mają
karty flipchartów, kawałki kolorowych gazet, nożyczki, kleje, taśmy, mazaki, folię aluminiową, bibułkę). Quiz musi zawierać minimum 7 pytań (rebusów, zagadek). Grupy przeprowadzają swoje quizy dla drużyny przeciwnej. Każda grupa
ma pewna pulę nagród do rozdania (np. słodycze).
Podsumowanie

Moderuj wspólnie z grupą na podstawie One pager — działanie.
Warunki skutecznego działania — podziel flipcharta na 3 części:
• Co w tematyce, przedmiocie zadania było ważne;
• Co jest ważne w organizacji pracy tego działania;
• Jakie elementy angażujące w przygotowaniu i przebiegu działania warto zastosować.
• Jak przenieść wnioski z tego ćwiczenia na życie w klasie?
Przedyskutuj z uczestnikami:
• Co wynika dla nauczyciela najważniejszego z faktu, kiedy jego klasa wkracza w etap działania?
• Jakie działania ma wtedy robić?
• Jakie zagrożenia i metody radzenia sobie z nimi w IV fazie.
Zaproś do Action Planu.
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Rezultatem tego ćwiczenia maja być wnioski
• Rola nauczyciela jest w tym etapie bardzo ważna, bo pozornie przecież wszystko samo się toczy.
• Najważniejsza potrzeba uczniów w tym etapie to: realizacja zadań indywidualnych
i grupowych
• Warto zadbać, aby dociążyć uczniów, którzy mniej angażowali się do tej pory.
• Zebranie indywidualnych pomysłów uczestników do wykorzystania w klasie

ĆWICZENIE 5.2 . PODSUMOWANIE DWÓCH DNI SZKOLENIA. RUNDKA NA KONIEC. ZAPROSZENIE KAŻDEGO DO
ZABRANIA GŁOSU.
Przebieg

Rysujesz na flipcharcie dużą dłoń. Każdy palec podpisujesz jednym pytaniem:
1 palec: Co jest moim odkryciem w czasie tych dwóch dni?
2 palec: Jaki obszar potrzebuję wzmocnić?
3 palec: Co nowego zastosuję już jutro w pracy w szkole?
4 palec: Jak zadbam o to, by mi się chciało doskonalić w tym obszarze?
5 palec: Jakiej nowej rzeczy w temacie szkolenia chcę się jeszcze nauczyć?
Rundka: Poproś, by każdy wybrał jedno z pytań i na nie odpowiedział.
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FORMOWANIE
NAJWAŻNIEJSZA POTRZEBA: STAĆ SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ CZŁONKIEM GRUPY?
MOŻLIWE PROBLEMY
• Powątpiewanie w sens grupy lub zadania
• Brak zaangażowania
• Sprawdzanie nauczyciela
• Zbyt wiele gadania
• Brak zgody
• Poszukiwanie prostych rozwiązań (inna klasa, inni termin, inni ludzie)
CZAS ZNALEŹĆ W KLASIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA TAKIE JAK:
• Dlaczego tu jesteśmy?
• Jaki jest nasz cel?
• Co nasz łączy?
• Jakie obowiązują zasady współpracy?
• Czego oczekujemy od siebie wzajemnie?
• Jakie jest najlepsze i najgorsze z rozwiązań, jeżeli pójdziemy razem w wyznaczonym kierunku?
JAK POSTĘPOWAĆ?
• Poproś dzieci o przedstawienie się
• Wyjaśnij, jaki jest cel klasy/ zadania.
• Zadbaj o integrację
• Zbierz oczekiwania
• Opracujcie zasady klasowe
• Wyznacz cele, opracujcie program itp.
• Pracuj na rzecz zaufania w grupie
• Ucz słuchania i otwartego komunikowania się
• Na osobności porozmawiaj z osobami sprawiającymi kłopoty.
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ETAP SZTORMINGU (BURZY)
NAJWAŻNIEJSZA POTRZEBA: WYRÓŻNIĆ SIĘ JAKO JEDNOSTKA
MOŻLIWE PROBLEMY
• Kłótnie bez powodu
• Złość na innych i na nauczyciela
• Dyskusje zastepują działanie
• Tworzą się podgrupy i każda z nich ciągnie w swoją stronę
• Pojawiają się nieoczekiwane problemy
CZAS ZNALEŹĆ W KLASIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA TAKIE JAK:
• Jaką rolę odgrywa każdy z nas I CO JEST WAZNE?
• Jak będziemy wyrażać opinie o innych?
• Jak będziemy radzić sobie z konfliktem i rozbieżnością opinii?
• Jak radzimy sobie z silnymi emocjami- na przykład czy i jak dawać im wyraz?
JAK POSTĘPOWAĆ?
• Promuj różnorodne punkty widzenia.
• Koncentruj się na czasie i celach.
• Duże problemy podziel na mniejsze.
• Ciesz się nawet z małych sukcesów.
• Rozmawiaj indywidualnie z uczniami.
• Pozwól konfliktom ujawnić się.
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PYTANIA O PROBLEM
• W czym masz trudność? / co sprawia trudność?
• Z czego ona wynika?/ co jest przyczyną?
• Jak to wpływa na X?/czym skutkuje, gdy Y?
• Co konkretnie sprawia trudność?
• Co wymaga zmiany?
• Jakie bariery w tym obszarze napotykasz?
• Co jeszcze może być powodem?
• Czym skutkuje ta sytuacja?
• Co może spowodować powtórzenie się takiej sytuacji?
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PYTANIA O ROZWIĄZANIA
• HISTORYCZNIE- Jak do tej pory sobie z tym radziłeś (co zrobiłeś)?
• NA PRZYSZŁOŚĆ- co proponujesz?
• Jak możemy to zrobić?
• Jakie byś widział rozwiązanie? Jak będziesz działać?
• Jak byś mógł to zorganizować?
• Od czego zaczniesz?/co po kolei?
• Co zrobić, by następnym razem uniknąć tego problemu?
• Jakie kroki podejmiesz?
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PYTANIA O CEL
• Na czym Ci zależy? „co ci to da?” Co jest ważne w tej kwestii/ sytuacji?
• Co zyskasz dzięki temu? Co możesz stracić?
• Jakie to ci da korzyści?
• Jakie ważne dla ciebie rzeczy uzyskasz?/ Co dzięki temu Osiągniesz?
• Jak chcesz, żeby to wyglądało za rok?
• Jak to się ma do innych twoich planów?
• Jak docelowo chcesz, by ta kwestia wyglądała?
• Jakie to ma dla ciebie znaczenie?
• Jak to ma wyglądać powiedzmy za kwartał/pół roku?
• Jak chcesz, żeby było?
• O co chcesz zadbać, by było łatwiej?
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ETAP NORMOWANIE
NAJWAŻNIEJSZA POTRZEBA: POTWIERDZENIA SWOJEGO MIEJSCA I ROLI W GRUPIE.
MOŻLIWE PROBLEMY:
• Zaczynają tworzyć się utarte ścieżki.
• Zespół dzieli świat na “nas i ich.”
• Tworzą się podgrupy i każda z nich ciągnie w swoją stronę.
• Na przeszkodzie stają nieoczekiwane problemy.
CO ROBIMY:
• Modelujemy konstruktywne zachowania.
• Dbamy o równowagę pomiędzy wsparciem a konfrontacjami.
• Promujemy zachowania, które zwiększają poziom spójności w grupie.
• Zwracamy uwagę na rozwój i ugruntowanie norm grupowych.
JAK POSTĘPOWAĆ:
• Nakłoń klasę do refleksji i samodzielnego rozwiązania nieporozumień.
• Udzielaj na bieżąco informacji zwrotnych
• Zmień styl , staraj się bardziej wspierać zespół.
• Podziel się obowiązkami lidera z innymi.
• Nalegaj, aby wszyscy wzięli odpowiedzialność za podjęte decyzje.
• Trzymaj się planu i nie trać z pola widzenia celów.
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DZIAŁANIE
NAJWAŻNIEJSZA POTRZEBA UCZNIÓW W TEJ FAZIE: REALIZACJA ZADAŃ INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH
MOŻLIWE PROBLEMY
• Problemy z komunikacją
• Niektórzy członkowie zespołu działają samodzielnie
• Niektórzy unikaja nudnej pracy
• Brak motywacji
CZAS ZNALEŹĆ W KLASIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA TAKIE JAK:
• Jakie są nasze cele?
• Jak zamierzamy je zrealizować?
• Na kim spoczywa dane zadanie i jak dana osoba rozumie jego znaczenie?
• Czy możemy uprzyjemnić przebywanie ze sobą ?
• Jak można wspierać dzieci w ich zadaniach?
• Kto wykazuje wysokie, a kto niskie zaangażowanie w sprawy klasy?
• Jak wygląda współpraca? Czy klasa rzeczywiście koncentruje się na działaniu?
JAK POSTEPOWAĆ?
• Pozwólcie sobie na ustalenie własnego kursu działania
• Wprowadź zwyczaj regularnego omawiania spraw.
• Prowadź swoja klasę w kierunku samodzielności (do sukcesu czy mistrzostwa?)
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DRABINKA INTERWENCJI
1. Przypomnij cel zadania, którego dotyczy trudne zachowanie.
(Tutaj: „Kubo jesteśmy tu po to, aby ćwiczyć przedstawienie, które mamy za miesiąc. Proszę bądź skupiony, cichy
i nie rozpraszaj swoim zachowaniem innych (miny, wariowanie)”)
Jeśli uczeń nie zmienia zachowania zastosuj kolejny punkt drabinki interwencji
2. Pokaż konsekwencje zachowania ucznia dla innych i równocześnie swoją pozytywną postawę. „Kubo, gdy robisz
miny i wariujesz co chwile musimy zaczynać na nowo rolę np. Króla. Mi również to przeszkadza, bo przedłuża próbę.
Bardzo Cię proszę zmień swoje zachowanie na spokojne .”
Jeśli uczeń nie zmienia zachowania zastosuj kolejny punkt drabinki interwencji
3. Zapowiedz sankcji. Daj wybór drugiej stronie.
„ Kubo nie zmieniłeś swojego zachowani mimo mojej prośby. Albo natychmiast się uspokajasz, albo wychodzisz
z próby.”
Jeśli uczeń nie zmienia zachowania zastosuj ostatni punkt drabinki interwencji
4. Wykonaj zapowiedziana sankcję.
„Kubo bardzo mi przykro. Ponieważ przeszkadzasz innym i mnie w prowadzeniu próby- proszę wyjdź na korytarz.”
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Instrukcja dla prowadzących szkolenia pod
tytułem „Komunikacja, ocenianie i motywowanie”
Wstęp
PROGRAM SZKOLENIA OPIERA SIĘ NA:
• wiedzy dotyczącej skutecznych metod komunikacji w sytuacjach trudnych emocjonalnie;
• wiedzy dotyczącej metod motywowania i oceniania oraz ich wpływu na uczniów;
• wiedzy o trudnościach w komunikacją między uczniami, rodzicami, oraz w relacji uczeń- nauczyciel w kontekście
edukacji włączającej;
• wiedzy o napotykanym przez nauczycieli problemie „sprawiedliwości” oceny
w kontekście różnych możliwości uczniów zdrowych i niepełnosprawnych;
• wiedzy dotyczącej specyfiki motywowania ucznia niepełnosprawnego w grupie zdrowych rówieśników.

WIELKOŚĆ GRUPY

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

10 — 16 OSÓB

16 GODZ. (2 X 8 GODZ.)

Informacje techniczne

PRZYGOTUJ

•
•
•
•
•
•
•
•

Małe karteczki post it do zapisywania pytań
Pudełko lub coś do czego można schować karteczki do losowania
Kolorowe zdjęcia
Klocki np. lego
film „Męska gra”
Test Mc Cllelanda
Piłka
Taśma klejąca papierowa (szeroka)

SPECJALNE WYMAGANIA KOMPETENCYJNE TRENERA (TRENERKI)
Zgodne z zaleceniami Programu SMOK.
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Cele szkolenia
•
•
•
•
•

Uwrażliwienie na sposób w jaki komunikują się nauczyciele/ki na zachowanie uczniów;
Uwrażliwienie na emocje jakich doświadcza uczeń w procesie edukacji;
Refleksja nad własnymi przekonaniami, postawami i emocjami ;
Poszerzenie wiedzy na temat roli i efektów różnych stylów motywowania, w tym oceniania, karania, pochwał;
Poznanie i przećwiczenie narzędzi do pracy z uczniami w zakresie motywowania, właściwego udzielania pochwał,
zachęcania do współpracy itp.,

Znaki i akcenty szczególne
Uczestnicy będą mieli możliwość:
• zastanowić się nad tym jak komunikują się z uczniami i jaki ma to wpływ na ich zachowanie;
• ćwiczyć udzielanie informacji zwrotnej wspierającej, informacji zwrotnej korygującej, fraz motywujących dla
uczniów, udzielania pochwał, doceniania siebie;
• zdobyć wiedzę na temat roli i efektów różnych form motywowania, w tym oceniania, karania, pochwał;
• przećwiczyć narzędzia do pracy z uczniami w zakresie motywowania, właściwego udzielania pochwał, zachęcania
do współpracy, itp..

Informacje techniczne
Szkolenie zawiera bardzo dużą liczbę ćwiczeń praktycznych. Są one skonstruowane w taki sposób, aby utrzymać wysoką dynamikę szkolenia i zapewnić ciągły proces treningu.
Treści wykładowe są ograniczone do minimum, w ich miejsce częściej pojawia się moderacja, jako metoda czerpiąca
z potencjału grup i silnie angażująca.
Szkolenie zawiera One pagery — to jednostronicowe podsumowania kluczowych treści, które może pełnić funkcje
mini wykładu.

Opis scenariusza szkolenia
Szkolenie składać będzie się z 4 przeplatających się modułów:
MODUŁ INTEGRACYJNY – ponieważ podczas warsztatu pracować będziemy na kwestiach związanych ze samoświadomością, postawami i emocjami istotne jest, żeby uczestnicy czyli się bezpiecznie w grupie.
Ćwiczenia do wykorzystania: ćwiczenie 1.1-1.2
MODUŁ UWRAŻLIWIAJĄCY – część nastawiona na wzrost zrozumienia specyfiki trudności w edukacji włączającej
związanych z procesami motywowania, oceniania, karania, udzielania pochwał i zachęcania do współpracy. Część
nastawiona również na wzrost zrozumienia roli i wagi komunikacji, szczególnie w edukacji włączającej.
Wszystkie ćwiczenia od numeru 2.1 zawierają elementy tego modułu
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MODUŁ WIEDZOWY – przedstawienie wpływu różnych stylów komunikacji, oraz stosowania ocen, kar, pochwał i różnych form motywacji i zachęcania do współpracy na funkcjonowanie ucznia i na grupę uczniów, ich reakcje, emocje
i zachowanie.
Wszystkie ćwiczenia od numeru 2.1 zawierają elementy tego modułu
MODUŁ PROBLEMOWO-ZADANIOWY – jak komunikować się z uczniem (niepełnosprawnym i zdrowym)
i z rodzicem? Jak respektować granice uczniów, rodziców i własne? Jak zachęcać dzieci do współpracy? Jak motywować? Jak zastąpić karę konsekwencją czynu? Jak rozwiązywać problemy i konflikty?
Wszystkie ćwiczenia od numeru 2.1 zawierają elementy tego modułu
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Ćwiczenia do modułów
ĆWICZENIE 1.1 POWITANIE, INTEGRACJA, PRZEDSTAWIENIE CELÓW I PROGRAMU, ZEBRANIE POTRZEB, KONTRAKT

Wspomnij o tym, że:
• Wasze spotkanie to dalszy ciąg działań ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności pracy z dzieckiem w szkole, a w szczególności z dzieckiem niepełnosprawnym.
• Teraz będziecie pogłębiać umiejętność motywowania dziecka do wysiłku. Co w praktyce oznacza trening zadawania pytań, budowania atmosfery zaufania, rozmawiania o obawach, poznawania ucznia, określania dla ucznia
celów rozwojowych.
• Wspomnij, że cele ułatwiają dziecku podjecie dodatkowego wysiłku lub zaangażowania się
w nowe działania.
• Ma to wymierne efekty w postaci poprawy wyników nauczania i wzrostu samooceny dziecka.
• Przedstaw cele językiem korzyści. Np.: „Dzięki szkoleniu dowiecie się i przećwiczycie, jak skuteczniej motywować
ucznia do zwiększonego wysiłku”.
2. POZNANIE, INTEGRACJA GRUPY - ICE – BREAKER: KOLOROWE ZDJĘCIA
Ćwiczenia do wykorzystania: 1.2
3. CELE SZCZEGÓŁOWE SPOTKANIA I HARMONOGRAM
Przedstaw grupie cele szkolenia i program.
4. ZBIERZ POTRZEBY GRUPY
• Poproś by uczestnicy dobrali się w trójki.
• Następnie niech wybiorą jeden z celów szkolenia i do niego wymyślą jedno pytanie, na które chcieliby poszukać
dziś odpowiedzi.
• Zapisz pytania na flipcharcie z miejscem na odpowiedź.
• Uprzedź, że w trakcie szkolenia grupa ma pilnować abyśmy na te pytania odpowiadali wspólnie w danym module.
5. USTAL KONTRAKT
• Ustal z grupą zasady, które będą Was obowiązywały na szkoleniu.
• Uprzedź, że po każdym module będziesz ich zapraszać do wypełnienia osobistego Action Planu, który stanowił
prywatny zestaw zadań do wykonania po szkoleniu.

ĆWICZENIE 1.2 ICE – BREAKER: KOLOROWE ZDJĘCIA (40 MIN)

Zadanie na rozgrzewkę mające charakter integracyjny/ poznawczy / osadzone w myśleniu o byciu nauczycielem.
Przebieg

Zaproś uczestników do ćwiczenia.
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Połóż na środku podłogi kolorowe, różnorodne zdjęcia (pokazujące zjawiska przyrodnicze, widoki, ludzi, rzeczy – stanowić będą symbol, metaforę)
Powiedz, by każdy najpierw pomyślał:
• jak wpływa na swoich uczniów?
• co jest jego silną stroną w relacjach z dziećmi?
• jak zachęca uczniów do realizacji celów
• co mu lekko przychodzi i się sprawdza?
• co w sobie lubi, kiedy wpływa na innych?
Następnie poproś, by każdy wybrał 1 zdjęcie, które najlepiej opisuje go, jako nauczyciela, najlepiej oddaje symbolicznie jaki jest w relacji z uczniami. Następnie niech każdy po kolei pokaże zdjęcie i powie w 2-3 zdaniach czemu je wybrał. Np.: „Dobrze mi idzie słuchanie dzieci w klasie, mam podobno anielską cierpliwość do tego” i pokazuje zdjęcie,
które mu się z tym najlepiej kojarzy np.: spokojna, błękitna plaża, lub „Działam jak burza, jestem szybki w podejmowaniu decyzji, nie lubię tracić czasu” i pokazuje dynamiczne zdjęcie z szybkimi autami.
Omówienie i ewaluacja

Podsumuj wskazując co nas łączy (na podstawie wypowiedzi uczestników). Podkreśl, że kiedy chcemy skuteczniej
oddziaływać na innych, najlepiej bazować na naszych mocnych stronach. Jesteśmy wówczas autentyczni, działamy
w zgodzie ze sobą. Warto więc zacząć od pytania, co już dziś przychodzi mi w budowaniu relacji z uczniami bez większego wysiłku, co umiem i lubię robić. Warto zastanowić się jak mogę to wzmocnić i częściej wykorzystywać w pracy.
Praca na swoich mocnych stronach ma też takie uzasadnienie, że włożony w rozwijanie tego obszaru wysiłek przynosi
lepsze rezultaty, niż próba niwelowania słabości. Po pierwsze jeśli w czymś jesteśmy bardzo słabi to nawet ogromny
włożony w to wysiłek nie spowoduje, że będziemy mistrzami. Jeśli nie masz słuchu, może ciężką praca nauczysz się
poprawnie „Wlazł kotek”, ale nie zdobędziesz tym zachwytu otoczenia. Natomiast jeśli jesteś niezły w tańcu, odrobina
ćwiczeń pozwoli ci zabłysnąć. W końcu nikt nie pyta świetnego matematyka, jak sobie radził z biologii, ani genialnej
Pani dyrygent czy byłą dobra z matematyki. Jest to szczególnie istotne w pracy z uczniami z niepełnosprawnością,
którego słabe strony najczęściej znamy najlepiej, bo skupiamy się na wyrównywaniu deficytów. Warto jednak pamiętać, że choć oczywiście należy wyrównywać braki, tam gdzie utrudniają nam one życie, jednak odnoszenie sukcesów
działa bardziej motywująco, niż „dociąganie” do średniej. Warto czasem może pogodzić się z jakąś słabością, by czas
poświęcić na szlifowanie tych umiejętności w których jesteśmy dobrzy.
Rezultaty
• uwrażliwienie na fakt, że skuteczny nauczyciel zna siebie i dąży do tego by o sobie wiedzieć jak najwięcej (pokazujemy, że to będzie taki dzień – zbierania informacji o sobie),
• wzrost świadomości wartości budowania na pozytywach, mocnych stronach, zwłaszcza
u ucznia z deficytami.
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ĆWICZENIE 2.1 MAKIETA NA KONKURS

Zaproś Uczestników do ćwiczenia, które będzie inspiracją do rozważań nad rolą nauczyciela
i skutecznością jego działań.
Cel ćwiczenia: zwiększenie świadomości w jaki sposób aktywność nauczyciela wpływa na zaangażowanie i wynik
wspólnej pracy uczniów.
Informacje techniczne

Będziesz potrzebować: zestawu dużych klocków, 4 szarf do zawiązania oczu, filmy „Męska gra” (do wypożyczenia
w wypożyczalniach filmowych).
Przebieg
• Poproś by zgłosiło się dwoje ochotników do roli Mistrzów. Poinformuj wszystkich, że są pozostali są od teraz
uczniami klasy VI szkoły podstawowej.
Mistrzowie opuszczają salę. Na zewnątrz otrzymują od trenera polecenie skompletowania czteroosobowych
zespołów ze swoich uczniów, z którymi w ciągu 10 minut zbudują makietę budowli użyteczności publicznej
na szkolny konkurs.
• Mistrzowie losują, który z nich będzie budował jako pierwszy. W każdym zespole będzie uczeń z niepełnosprawnością- Mistrzowie wybierają dla siebie nawzajem typ niepełnosprawności. Zwycięzca wraca na salę i wybiera
członków swojego zespołu (bezpośrednio po wejściu na salę). Informuje wybranego ucznia jakiego typu ma niepełnosprawność (a ten zachowuje się zgodnie z informacją). Członkowie zespołów budują z zawiązanymi oczami,
jedynie Mistrzowie widzą klocki. Mistrzowie mogą dotykać członków zespołów, mogą również budować jeśli tego
sami chcą. Mistrzowie wiedzą, że za poprawne wykonanie makiety przysługuje nagroda (10 punktów do podziału
na cały zespół).

Budowanie odbywa się kolejno: najpierw buduje jeden zespół, w tym czasie drugi z Mistrzów czeka poza salą. Do drugiego zespołu mogą zostać wybrani ci uczestnicy, którzy byli członkami pierwszego zespołu- uczestnicy nie powinni
tego komentować.
Każdy zespół pracuje po 10 min.
Omówienie i ewaluacja

Pytania do każdego Mistrza:
• Jaki miałeś cel?
• W jakim stopniu go zrealizowałeś?
• Ja się czułeś?
• Czego potrzebowałeś?
• Z czego jesteś zadowolony?
• Co byś zrobił inaczej?
Pytania do Członków zespołu:
• Jak się czuliście?
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• Z jakim nastawieniem wychodzicie po ćwiczeniu?
Pytania dotyczące przebiegu ćwiczenia do członków zespołów (dotyczy przedstawienia zadania, komunikacji, sposobu
nagradzania; przykłady pytań):
- przedstawienie zadania
• Czy wiedzieliście, co budujecie? (Czy uczniowie znali plan, cel, wizję Mistrza?)
• Jakie oni mieli zadania?
• Na ile zrealizowali swoje zadania I cel wspólny?
• Czy Mistrz zapytał jak chcielibyście „to” robić?
• W jaki sposób podzieliliście się pracą? (podział ról, przydział zadań)
• W jakim stopniu byliście samodzielni?
• Czy Mistrz wykonywał za Was pracę?
• Jeśli odnieśliście sukces w budowie, to komu go zawdzięczacie: sobie czy Mistrzowi?
- komunikacja
• Z kim rozmawialiście?
• Czy tylko z Mistrzem, czy też z innymi członkami zespołu? (komunikacja pozioma/pionowa, jedno/dwustronna,
motywowanie)
• Czy Mistrz zachęcał, chwalił itp.?
• Czy komunikaty dotyczyły wyłącznie zadania? (wspieranie/nakazywanie/ocenianie)
• W jaki sposób została podzielona nagroda? Równo czy nierówno (kryteria)?
• Czy rozumieliście kryteria przydziału nagrody?
• Czy akceptowaliście ten podział?
• Jak została uwzględniona niepełnosprawność przy podziale nagrody?
• Jakie były silne strony Mistrza?
• Co wam odpowiadało?
• Czego potrzebowaliście od niego więcej/mniej/inaczej?
Pytania do obserwatorów:
• Jakie działania po stronie Mistrza wspomagały realizację tego zadania?
• Które z tych działań były szczególnie cenne/ pomocne/ przełomowe?
• Jakie jeszcze działania po stronie Mistrza zaproponowalibyście, – co mógłby zrobić więcej/inaczej? (Bo wiedzieliście, że to miałoby wpływ na wynik
i motywację członków zespołu)?
Aby nauczyć zespól wykonać to zadanie Mistrz w zespole powinien:
• Przekazać cel zespołowi
• Zmobilizować zespół wokół tego celu
• Koordynować podział ról/ prac w zespole, w tym dla osoby niepełnosprawnej
• Zaangażować zespół do szukania optymalnych rozwiązań
• Motywować
• Dbać o tempo pracy, korygować błędy
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Po zakończeniu zadania krótko podsumować (może się zdarzyć sukces a może się zdarzyć, że grupie zabraknie kilku
sekund –w każdej z tych sytuacji Mistrz powinien podziękować
i powiedzieć coś motywującego grupie
Zaprezentuj poniższy model odwołując się do zebranych i zapisanych wniosków grupy z całości omówienia ćwiczenia.
Model aktywności nauczyciela:
• Ma określony program nauczania i ustala cele oraz sposób ich realizacji (CO I JAK ROBIMY?)
• Organizuje uczniów wokół zadań i priorytetów szkolnych (KTO? CO? W JAKIEJ KOLEJNOŚCI?)
• Monitoruje (CO JUŻ ZROBILIŚMY? GDZIE SĄ BŁĘDY? CO Z TYM ROBIMY?)
• Wspiera i koryguje (CO Z TEGO, CO ROBIMY W KLASIE JEST DOBRE A CO NIE?)
• Egzekwuje (JAKI EFEKT? CO ZROBIONE?)
• Ocenia i motywuje do dalszych wysiłków (JAK ROZWIJAĆ POTENCJAŁ UCZNIA?)
Rezultaty

Rezultatem powinny być wnioski dotyczące roli nauczyciela:
• Nauczyciel dostaje takie zachowania od ucznia, które w nim wzmacnia.
• Jakie są główne aktywności nauczyciela, które prowadzą do wyniku?
• Jakie są główne aktywności nauczyciela, które prowadzą do podtrzymania motywacji
i zaangażowania jego klasy?
PRZERWA
ĆWICZENIE 3.1 PREZENTACJA FRAGMENTU FILMU FABULARNEGO POKAZUJĄCEGO WPŁYW NAUCZYCIELA/
TRENERA NA ZESPÓŁ
Cel: Wzrost wiedzy z obszaru metod motywowania zespołu.
Informacje techniczne

Będziesz potrzebował filmu „Męska gra” Olivier Stone’a z 1999 r. (do wypożyczenia w większości dobrych wypożyczalni audio-video).
Przebieg

Pokaż fragment z filmu „Męska gra”, fragment w którym Al Pacino rozmawia ze swoim zespołem przed decydującą grą.
Omówienie i ewaluacja

W omówieniu zapytaj grupę co dokładnie robił bohater by poderwać swoją drużynę do walki o realizację celu. Spisz
wnioski grupy na flipcharcie (np. odsłania trochę siebie, pokazuje strategię małych kroków i siłę czerpania od innych
itp.). Zastanówcie się na ile spisane przez was metody są możliwe do zastosowania w waszej rzeczywistości zawodowej?
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ĆWICZENIE 3.2 APLIKACJA WNIOSKÓW POPRZEDNIEGO ĆWICZENIA „MAKIETA NA KONKURS” DO RZECZYWISTOŚCI SZKOLNEJ
Cele: wypracowanie praktycznych wskazówek do pracy dydaktycznej z uczniami
Przebieg

CZĘŚĆ 1
Podziel grupę na 3-osobowe zespoły. Każdy zespół dostaje kartkę z filpcharta z wypisanym na niej modelem aktywności według poniższego wzoru.
Co zawiera model aktywności nauczyciela:
1. Ma określony program nauczania i ustala z uczniami cele i sposób ich realizacji (CO I JAK ROBIMY?)
2. Organizuje uczniów wokół zadań i priorytetów szkolnych (KTO? CO? W JAKIEJ KOLEJNOŚCI?)
3. Monitoruje (CO JUŻ ZROBILIŚMY? GDZIE SĄ BŁĘDY1? CO Z TYM ROBIMY?)
4. Wspiera i koryguje (CO Z TEGO, CO ROBIMY W KLASIE JEST DOBRE A CO NIE?)
5. Egzekwuje (JAKI EFEKT? CO ZROBIONE?)
6. Ocenia i motywuje do dalszych wysiłków (JAK ROZWIJAĆ POTENCJAŁ UCZNIA?)
Omów krótko model aktywności nauczyciela nawiązując do poprzedniego ćwiczenia.
Dodaj, że do dalszej pracy w ćwiczeniu wybieramy punkty:
• 3. Monitorowanie realizacji zadań przez uczniów
• 4. Wspieranie i korygowanie ich działań
• 6. Ocenianie i motywowanie uczniów
CZĘŚĆ 2
Prosimy każdą z 3 drużyn by zastanowiła się nad każdym z wybranych obszarów. Następnie poproś by każdy zespół
wypisał dla każdego z wybranych obszarów cztery dobre praktyki z ich doświadczenia pracy w szkole. Pomóż zespołom doprecyzować opisy dobrych praktyk: np. dotrzymuję terminów na jakie umawiam się z uczniem.
• każdy zespół wypisuje 4 dobre praktyki do każdego obszaru, następnie wywiesza na ścianie wynik swojej pracy
• poprowadź dyskusję na forum
• następnie poproś każdy z zespołów, by podszedł do wywieszonych na sali kartek innych zespołów i podkreślił
na każdej (oprócz własnej) pisakiem, te dobrej praktyki, z których w ich opinii warto skorzystać.
Rezultaty

Wymiana doświadczeń w zakresie dobrych praktyk nauczycielskich. Wypracowanie praktycznych wskazówek do pracy
dydaktycznej z uczniami.
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ĆWICZENIE 3.3 AKTYWNOŚCI NAUCZYCIELA: JAK MONITOROWAĆ WYKONYWANE PRZEZ UCZNIA ZADANIA?
Cel: poznanie zasad monitorowania wykonywania zadań przez uczniów.
Przebieg

CZĘŚĆ 1
Poprowadź mini dyskusję na temat: Jak monitorować realizację celów, w sposób który będzie wspierający? (a nie
będzie miał cech negatywnej kontroli).
Możesz odwołać się do budzącego emocje nauczycieli przykładu: sposobu prowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkołach powszechnie odbieranej bardzo negatywnie, jako zakamuflowana kontrola. Poprowadź krótki wykład o monitoringu. Połóż nacisk na wzmacnianie pożądanych zachowań
i motywowanie do ich kontynuacji, co wymaga dostosowania poziomemu kontroli do kompetencji ucznia (im wyższa
tym mniej kontroli). Żeby jednak ten poziom kontroli mógł maleć – wyjściowo powinien być wyższy.
CZĘŚĆ 2 SCENKI „JAK MONITOROWAĆ?”
1. Rozdaj uczestnikom opisy dwóch scenek ilustracyjnych (materiał pomocniczy K1).
2. Zadaj grupie pytanie: które z opisanych zachowań nauczyciela może wzbudzić większą motywację u ucznia?
Omówienie

Zapytaj:
• Kiedy rozliczanie ma działanie motywujące, a kiedy wspieranie?
Podsumowanie

W podsumowaniu uporządkuj pojęcia spisując je jednocześnie na flipcharcie, w dwóch kolumnach:
Kolumna 1- rozliczanie tradycyjne:
• kiedy powinni je stosować?
• jakie ma zalety i ograniczenia? (m. in. gdy uczeń ma wiedzę, zna materiał, ale nie chce mu się np. odrabiać zadań)
Kolumna 2- wspieranie:
• kiedy powinni je stosować?
• jakie ma zalety i ograniczenia? (m.in. gdy uczeń nie ma wiedzy, ma luki
w wiadomościach i nie ma motywacji do wykonywania zadań domowych)
Rezultaty

Rezultatem ćwiczenia powinno być doprowadzenie uczestników do wniosków:
1. że oprócz wsparcia ucznia, ważna jest pomoc w znalezieniu rozwiązanie problemu. Samo wsparcie dziecka może
nie wystarczyć. Trzeba zaproponować plan wspólnego działania. Np. ustalenie formy pomocy w procesie wyrównywania wiedzy z matematyki będzie wyglądało następująco:
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•
•
•
•

Nauczyciela: Masz duże zaległości z matematyki. Co chcesz, planujesz zrobisz?
Uczeń: Przeczytam materiał w podręczniku, wykonam zaległe ćwiczenia.
Nauczyciel: Jakiego wsparcia potrzebujesz ode mnie?
Uczeń: dodatkowych wyjaśnień, sprawdzenia wyników ćwiczeń.

2. że niektórym uczniom trzeba zaproponować do wyboru możliwe formy wsparcia, bo sami będą mieć trudność z ich
nazwaniem.
3. że monitoring w szkole to kontrolowanie aktywności ucznia w celu jej wspierania. Warto kontrolować aktywność
ucznia, a nie tylko jej efekty. Np. Sprawdzamy, że uczeń ćwiczy tabliczkę mnożenia, a nie tylko czy ją zna na pamięć.
4. że nie jest wsparciem:
• pracowanie za kogoś, odrabianie zadań za kogoś
• naloty prześladowcze np. pokaz mi szybko zeszyt
Na koniec omówienie poproś uczestników o wypełnienie Action Planu.
Zadanie: Zaplanuj własne działania wspierające/ rozliczające dla konkretnych uczniów w klasie.

ĆWICZENIE 4.1 ZOŚKA - AKTYWNOŚCI NAUCZYCIELA: WSPIERANIE I KORYGOWANIE ICH DZIAŁAŃ UCZNIA
Cel ćwiczenia: doświadczenie wspierania i korygowania własnych działań
Informacje techniczne

Do ćwiczenia będą potrzebne zośki (małe materiałowe piłeczki).
Przebieg

Podziel uczestników na pary. Przygotuj stanowisko dla każdej pary: odwrócone krzesło i kartka położona na podłodze
w odległości 5 kroków od krzesła. Poproś by każda para zdecydowała która osoba to „uczeń”, a która „nauczyciel”.
Zadaniem „ucznia” jest siedząc na krześle rzucić za siebie „zośką” i trafić w kartkę formatu A4. Ważne! Uczeń rzucając
nie może widzieć celu.
Po wykonaniu rzutu nie wolno mu odwrócić się na krześle i sprawdzić czy trafił.
Ma 5 minut, aby zdobyć maksymalną ilość trafień.
„Nauczyciel” pomaga „uczniowi” trafić w kartkę A4 naprowadzając go swoimi instrukcjami. Instrukcje „nauczyciela”
mają charakter informacji zwrotnych: wspierających „świetny rzut” lub korygujących „bardziej w lewo”
„Nauczyciel” podaje zośkę „uczniowi” po każdym rzucie.
Po upływie przewidzianego czasu (5 minut), „uczeń” wypełnia Arkusze:
• Czego potrzebowałem od mojego Nauczyciela w tym ćwiczeniu? (materiał pomocniczy K2)
• Co otrzymywałem od swojego Nauczyciela w tym ćwiczeniu? (materiał pomocniczy K3)
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Następnie prosimy o zamianę ról w parach i ponowne przeprowadzeni ćwiczenia i spisanie wniosków na kartce.
Omówienie i ewaluacja
• Porównujemy wyniki: kto ma ile trafień w kartkę A4 wciągu 5 minut.
• Omawiamy jakie komunikaty „nauczycieli” były wspierające, a jakie nie pomagały? Których powinno być więcej,
których mogło być mniej?
• Porównujemy odpowiedzi osób w parach. Jakie wnioski się nasuwają? Czy uczestnicy dostali od swoich „nauczycieli” to, czego potrzebowali?
Podsumowanie

Zbieramy wnioski:
• Jakie ma znaczenie komunikat wspierający i korygujący w pracy nad osiągnięciem wyniku lub realizacją zadań
przez ucznia?
Rezultaty
• Wzrost wiedzy o zmieniających się potrzebach ucznia na różnych etapach uczenia się nowej umiejętności, od instruktażu do wspierania.
• Wzrost świadomości, że mamy tendencję do dawania uczniowi tego, czego my sami potrzebujemy, a nie tego
czego potrzebuje uczeń. Warto przyglądać się uczniowi i dostosować sposób motywowania do jego potrzeb
w danym momencie.

ĆWICZENIE 4.2 – JAK MĄDRZE OCENIAĆ? AKTYWNOŚCI NAUCZYCIELA: WSPIERANIE I KORYGOWANIE ICH
DZIAŁAŃ UCZNIA.
Cel ćwiczenia: wypracowanie dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniem
Przebieg

Poproś grupę by podzieliła się na 3 zespoły. Każdemu daj 3 kartki z flipcharta. Zadaniem każdego zespołu będzie
podzielenie się swoimi dobrymi praktykami.
Poproś by każdy zespół przedyskutował odpowiedzi na 3 pytania:
• Jak sprawiedliwie ocenić wykonanie zadania?
• Jak oceniać dzieci niepełnosprawne na tle klasy?
• Jak oceniać prace zespołową?
Uprzedź, że instrukcje wynikające z odpowiedzi na powyższe pytania muszą być bardzo konkretne. Wyobraźcie sobie
że te pytania zadaje wam początkujący nauczyciel który dopiero zaczyna pracę
w szkole.
Poproś by odpowiedzi zapisano na kartkach, w punktach. Każda kartka dedykowana jednemu pytaniu, które należy
zapisać na jej szczycie jako tytuł.
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Określ czas na opracowanie odpowiedzi: 30 minut.
Po zakończeniu wieszamy kartki na ścianie i następuje prezentacja pracy każdej grupy.
Omówienie i ewaluacja

Kończysz ćwiczenie kierując do każdej z grup pytanie: Który pomysł zabieracie ze sobą? Daj grupom 3 minuty na namysł i poproś by reprezentanci grup przedstawili odpowiedzi.
Rezultaty

Wypracowanie przez grupę dobrych praktyk i podzielenie się doświadczeniem.

ĆWICZENIE 4.3 RUNDKA NA PODSUMOWANIE DNIA

Prosisz każdego, by pomyślał a następnie napisał na kolorowej sztywnej kartce w formie stojącej wizytówki swoje
indiańskie imię opisujące go, jako badacza motywacji uczniów.
Poproś, aby na koniec każdy po kolei ujawniał swoją indiańską wizytówkę grupie i krótko ją omówił (chodzi o to, aby
trochę rozluźnić uczestników i jednocześnie metaforycznie skłonić do refleksji, jakim badaczem motywacji chcę być/
zamierzam być. Co ma mnie charakteryzować?).
Poproś uczestników o wypełnienie Action Planu po wypełnieniu ćwiczenia.

ĆWICZENIE 5.1 TEST MC CLLELANDA AKTYWNOŚCI NAUCZYCIELA: OCENIANIE I MOTYWOWANIE UCZNIÓW
Cel: Poznanie własnych preferencji w zakresie motywowania
Przebieg

Poprowadź krótki wykład tematyczny o koncepcji motywacji w ujęciu Mc Cllelanda. Zaproś do wypełnienia testu
(materiał pomocniczy K4). Omów krótko. Podziel uczestników na 3 grupy w oparciu o najwyższe indywidualne wyniki
w danej kategorii. Zadaniem każdej z 3 drużyn będzie napisanie na kartce flipiecharta fraz motywujących, nawiązujących do potrzeb przynależności, władzy, osiągnięć. Zaproś grupy do zaprezentowania wyników swojej pracy na forum.
Omówcie je.
Uczestnicy wracają na swoje miejsca. Poproś uczestników by każdy szybko narysował „mapę” swojej klasy z uwzględnieniem dominujących potrzeb u uczniów.
Zbierzcie wnioski wypisując na flipcharcie frazy motywujące oddzielnie dla każdej grupy potrzeb.
Przykład:
Dla osób kierujących się potrzebą osiągnięć:
• To trudne zadanie, więc chciałam je powierzyć Tobie.
Dla osób kierujących się potrzebą władzy:
• Powierzam ci to zadanie. Zrób je tak jak uważasz lub dobierz sobie zespół.
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Dla osób kierujących się potrzebą przynależności:
• Cieszę się ze będziecie razem w zespole, powierzam wam to zadanie.
Omówienie i ewaluacja
• Jakie potrzeby dominują u dzieci w Twojej klasie?
• Jaki z tego wypływa wniosek dla Ciebie?

Zbierz wnioski i poprowadź dyskusję podsumowującą.
Rezultaty
• Wzrost wiedzy o motywowaniu uczniów opartym o potrzeby.
• Uwrażliwienie na fakt, że najczęściej motywujemy uczniów tak, jak sami lubimy być motywowani. To znaczy,
że jeśli nas motywują osiągnięcia, przypisujemy uczniom ten sam motywator.
• Wzrost świadomości, że dzieci w klasie mają bardzo różne potrzeby i warto dostosowywać język do ich indywidualnych potrzeb
• Wzrost świadomości, że użyty język czy wybór zadnia spójnego z potrzebami dziecka, wpływa na wzrost jego motywacji wewnętrznej
Uwaga! Zanim przejdziesz do dalszej części poświęconej pochwałom, zapoznaj się z One pagerem – antymotywowanie oraz One pagerem – ocena.

ĆWICZENIE 6.1 PIŁKA
Cel: doświadczenie przez grupę motywowania poprzez użycie kar i nagród.
Informacje techniczne

Będziesz potrzebować dwóch takich samych wielkością piłeczek np. tenisowych
Przebieg

Powiedz, że zajmiecie się teraz rolą kar i nagród w motywowaniu.
• Poproś, by każdy uczestnik wstał, znalazł dla siebie trochę przestrzeni i stanął w okręgu.
• Podaj jednej osobie piłkę
• Podaj grupie instrukcję gry
Podajcie sobie piłeczkę w taki sposób, by zatoczyła krąg trzy razy i za każdym razem przeszła przez ręce wszystkich
osób z drużyny. Zróbcie to w możliwie najkrótszym czasie i bez upuszczania jej na ziemię. Za każdy upadek piłki dostaniecie jeden karny punkt. Uprzedź, że podasz sygnał do startu
i będziesz mierzyć czas.
Przeprowadź ćwiczenie dwukrotnie zmieniając typ wysyłanych do grupy komunikatów:
• 1 wariant- w trakcie ćwiczenia podawaj komunikaty negatywne, oceniające:
- Jak beznadziejnie rzucacie, szybciej, słaby wynik.
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-Do niczego się nie nadajecie.
-Żenujący widok, kompletne ciapy.
• 2 wariant – w trakcie podawaj komunikaty pozytywne:
- Dobrze, jest dobrze, postarajcie się jeszcze!
- Piękny rzut, znakomicie, oby tak dalej!
- Wspaniale na Was patrzeć, dobra robota!
Omówienie

Zapytaj grupę:
• Jak się czuliście w każdym wariancie ćwiczenia?
• Co do Was przemawiało? Co działało?
• Co pomagało?
• Co przeszkadzało?
• W którym wariancie czuliście, że chcecie postarać się jeszcze bardziej?
Spiszcie wnioski na flipcharcie takie jak:
• Komunikaty pozytywne wzbudzają motywację na dłuższy okres czasu niż negatywne.
• Motywacja wewnętrzna ma większą silę i dłużej działa niż zewnętrzna. Warto ja uruchamiać w uczniach.
Kiedy chwalić?
Chwalimy wówczas, gdy chcemy:
• utrwalić jakieś zachowanie, które występuje po raz pierwszy;
• utrwalić jakieś zachowanie, które ma tendencję wzrostową (jest progres);
• wesprzeć osobę, która tego potrzebuje.
Co konkretnie można chwalić?
• wyniki;
• aktywności, które prowadzą do wyniku;
• zaangażowanie, które doprowadza do wyniku;
• pozytywne zmiany (nawet małe) np. Kuba dziś mniej przeszkadzał na lekcji niż wczoraj;
• chwalimy w sposób, który wzmacnia samoocenę i poczucie sprawstwa
u dziecka, a nie uzależnia go od ustawicznych pochwał nauczyciela.
Trener podaje wzory fraz, które wzmacniają poczucie sprawstwa u dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka
niepełnosprawnego (np. zamiast „jestem z ciebie dumny” – „możesz być
z siebie dumny”). Na przykład:
• „Napisałeś bardzo starannie zadanie domowe. Powiedz nam wszystkim w klasie, jak to zrobić?”
• „Pochwal się, jakie to uczucie znać tabliczkę mnożenia na dwa (x2)?
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ĆWICZENIE 6.2 CHWALENIE WYWOŁUJĄCE POCZUCIE SPRAWSTWA
Cel: wypracowanie z grupą pochwał, które wzmacniają poczucie sprawstwa u dziecka
Przebieg

Prosimy grupę o wygenerowanie kilku takich fraz - jak chwalić, by rozwijać samodzielność ucznia? Zapisujemy na flipcharcie i czytamy na forum.
Omówienie i ewaluacja

Poproś uczestników by przemyśleli:
• co i u których uczniów chcą wzmacniać pracując pochwałami?
• Poproś by uczestnicy przemyśleli w ciszy jakie pochwały, wobec którego ucznia i w jakim celu chcą zastosować.

ĆWICZENIE 6.3 POCHWAL SIEBIE
Cel: wzmocnienie i docenienie samego siebie
Przebieg

Rundka: Poproś uczestników by po kolei każdy z nich na głos pochwalił siebie używając frazy:
• Dzisiaj chcę się pochwalić za…
Poproś uczestników o wypełnienie Action Planu.
Rezultat
• Wzrost umiejętności motywowania z użyciem pochwał.

ĆWICZENIE 7.1 LINIA ŻYCIA – INDYWIDUALNA
Cel: opracowanie indywidualnych planów działania
Informacja techniczna

Będziesz potrzebować: szerokiej papierowej taśmy klejącej
Przebieg

Ćwiczenie wymaga przestrzeni, można wykorzystać salę lub korytarz przy sali.
Poproś, aby każdy z nauczycieli postawił sobie precyzyjny cel: co chcę osiągnąć ze swoja klasą (np. w następnym
semestrze lub w ciągu roku)?
Przykłady:
• poprawić atmosferę w klasie (do końca przyszłego miesiąca)

str. 164

• lepiej zintegrować klasę (do końca semestru)
Ważne by precyzyjnie określić czas realizacji i by był on realny.
Następnie dzielimy grupę na pary i każda para znajduje sobie swoją przestrzeń w której robi ćwiczenie.
• Każda para wykleja na podłodze jedną około dwumetrową (2m) linię z taśmy papierowej. Linia symbolizuje czas;
• Przy linii para układa kartki A4 – symbolizujące ważne działania na drodze dojścia do celu;
• Na szczycie linii kładą kartę A4 na której piszą swój zaplanowany cel do osiągnięcia;
• Osoby z pary wykonują ćwiczenie po kolei;
• Osoba która wykonuje ćwiczenie staje u szczytu linii, tam gdzie leży kartka z zapisanym jej celem. W trakcie ćwiczenia przesuwa się po kartkach tyłem wzdłuż linii, niejako „cofając się w czasie”. Przesuwamy się od wizji celu,
w tył do dnia dzisiejszego, a nie odwrotnie czyli od dziś do realizacji celu w przyszłości. Druga osoba z pary
pomaga zadając pytania dotyczące działań, które trzeba podjąć, aby ten cel osiągnąć. Dopytuje o terminy poszczególnych etapów.
Instrukcja dla par

Ustalcie kto pierwszy będzie na drodze do realizacji swojego celu - osoba A, a kto drugi- osoba B.
A staje na kartce ze swoim celem.
B zadaje pytanie: Co w tym momencie w czasie musiałoby być już zrealizowane- co już masz? Jakie
w tym kroku musisz przeprowadzić działanie i w jakim terminie?
A wykonuje krok w tył i staje na poprzedniej kartce A4. Podaje działanie i termin, zapisuje to na kartce leżącej w tym
miejscu.
A wykonuje kolejny krok w tył i staje na następnej kartce A4.
B zadaje te same pytania co poprzedni, znowu A zapisuje opisane przez siebie działanie i termin na kartce na której
stanął.
I tak aż do początku linii, do symbolicznego „dziś”.
Następnie uczestnicy zamieniają się rolami, kładą kartki A4 na trasie, a na szczycie cel nowego A.
I powtarzają całe ćwiczenie.
W Linii życia idziemy od ogółu do szczegółu – czyli z celu do planu aktywności, który w ten sposób lepiej sobie wizualizujemy.
Rezultaty
• opracowanie szczegółowego planu wiodącego do realizacji swojego celu zawodowego
• poznanie przydatnego narzędzia do wspierania osiągania celów przeze mnie i przez innych (w tym dzieci i młodzież)
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ĆWICZENIE 7.2 PODSUMOWANIE
Rundka :

Zadaj grupie pytanie: Co po szkoleniu zastosuję w swojej pracy w szkole?
Poproś by odpowiedz przedstawili zgodnie z modelem 1 słowo i 1 gest (tzn. powiedzieli to jednym słowem, wyrazili
to jednym gestem)

str. 166

materiał pomocniczy K1
SCENKA 1 WSPIERANIE

Janek jest uczniem 4 klasy. Kiedyś nawet nieźle radził sobie z matematyką, ale od 3 tygodni nastąpiła wyraźna zmiana
jego zachowania. Chodzi smutny, nie bawi się jak niegdyś z chłopakami na przerwach. Wiesz, że w domu ma poważne
kłopoty rodzinne. Najbardziej jednak jako nauczyciela od matematyki martwi Cie fakt, ze Janek nie odrabia zadań domowych. Rozmawiałaś już z nim dwukrotnie. Ostatnio obiecywał Ci, ze na pewno na dziś przyniesie odrobione zadania.
Postanowiłaś dziś ponownie z nim porozmawiać, bo zadania domowego znów nie odrobił.
Podchodzisz do niego i mówisz: „ Janku, znów nie masz zdania domowego z matematyki. Rozumiem, ze te zadania
mogą sprawiać trudność. Na czym ta trudność polega, powiedz mi proszę. To ważne, abyś ćwiczył rozwiązywanie
zadań. Zależy m , aby Ci pomóc. Wiem Janku, ze masz trudna sytuacje
w domu. Bardzo mi przykro z tego powodu.”

SCENKA 1 ROZLICZANIE

Janek jest uczniem 4 klasy. Kiedyś nawet nieźle radził sobie z matematyką, ale od 3 tygodni nastąpiła wyraźna zmiana
jego zachowania. Chodzi smutny, nie bawi się jak niegdyś z chłopakami na przerwach. Wiesz, że w domu ma poważne
kłopoty rodzinne. Najbardziej jednak jako nauczyciela od matematyki martwi Cie fakt, ze Janek nie odrabia zadań domowych. Rozmawiałaś już z nim dwukrotnie. Ostatnio obiecywał Ci, ze na pewno na dziś przyniesie odrobione zadania.
Postanowiłaś podjąć zdecydowane kroki, bo zadania na dzisiaj nie ma i porozmawiać z nim konkretnie.
Podchodzisz do Janka i mówisz: „Dlaczego nie odrobiłeś zadania? Ile razy będziemy jeszcze o tym rozmawiać? Kiedy
się w końcu weźmiesz do roboty.”
Liczysz, ze w końcu Janek się poprawi.
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materiał pomocniczy K2
ARKUSZ OBSERWACYJNY

CZEGO POTRZEBOWAŁEM OD SWOJEGO NAUCZYCIELA, BY SPRAWNIEJ ZMIERZAĆ DO CELU?
Pytania kontrolne

Etapy
1. POCZĄTEK

Do nabycia wprawy w rzucaniu
(trafienia niekonieczne)
2. NABYWANIE WPRAWY

Do samodzielności (wiem, co
i jak mam robić)

3. ZNIECHĘCENIE

(gdy się nie chce i/albo długo
nie udaje)

4. WPRAWA –RUTYNA

(gdy bardzo łatwo
osiągało się cel)

Dostawałem (otocz kółkiem wybrane stwierdzenia)
Jasny instruktaż – gdzie jestem?, co mam robić, by było lepiej?
Wskazówki, porady
Pytania kontrolne
Jasna informacja zwrotna
Dawanie czasu na samodzielne wyciąganie wniosków
Stawianie pytań, które ukierunkowują działanie
Stwarzanie atmosfery, że można zadawać pytania
Stopniowe oddawanie inicjatywy przez coacha
Jasna informacja zwrotna: gdzie jestem?
Zachęta
Docenianie dotychczasowych wyników/starań
Oddawanie inicjatywy przez coacha
Widać, że coach wierzy, że zrobię to dobrze
Daje czas
Mobilizuje
Jasna informacja zwrotna
Docenianie
Stawianie coraz to nowych wyzwań
Dostarczanie nowych bodźców/urozmaicenia
Mobilizowanie
Jasna informacja zwrotna
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materiał pomocniczy K3
ARKUSZ OBSERWACYJNY

CZEGO POTRZEBOWAŁEM OD SWOJEGO NAUCZYCIELA, BY SPRAWNIEJ ZMIERZAĆ DO CELU?

Etapy
1. POCZĄTEK

Do nabycia wprawy w rzucaniu
(trafienia niekonieczne)
2. NABYWANIE WPRAWY

Do samodzielności (wiem, co
i jak mam robić)

3. ZNIECHĘCENIE

(gdy się nie chce i/albo długo
nie udaje)

4. WPRAWA –RUTYNA

(gdy bardzo łatwo osiągało się
cel)

Dostawałem (otocz kółkiem wybrane stwierdzenia)
Jasny instruktaż – gdzie jestem?, co mam robić, by było lepiej?
Wskazówki, porady
Pytania kontrolne
Jasna informacja zwrotna
Dawanie czasu na samodzielne wyciąganie wniosków
Stawianie pytań, które ukierunkowują działanie
Stwarzanie atmosfery, że można zadawać pytania
Stopniowe oddawanie inicjatywy przez coacha
Jasna informacja zwrotna: gdzie jestem?
Zachęta
Docenianie dotychczasowych wyników/starań
Oddawanie inicjatywy przez coacha
Widać, że coach wierzy, że zrobię to dobrze
Daje czas
Mobilizuje
Jasna informacja zwrotna
Docenianie
Stawianie coraz to nowych wyzwań
Dostarczanie nowych bodźców/urozmaicenia
Mobilizowanie
Jasna informacja zwrotna
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materiał pomocniczy K4
MOTYWOWANIE - TEST W OPARCIU O TEORIĘ DAVIDA Mc CLELLANDA

Posługując się skalą od 1 do 5 określ w jakim stopniu każde z poniższych 15 stwierdzeń opisuje Ciebie. Wybraną
liczbę wpisz przy każdym ze zdań.
1. Lubię ciężko pracować

PASUJE
DO MNIE

1

2

3

4

5

NIE PASUJE

2

3

4

5

NIE PASUJE

2

3

4

5

NIE PASUJE

2

3

4

5

NIE PASUJE

4

5

NIE PASUJE

2. Lubię współzawodniczyć

PASUJE
DO MNIE

1

3. Chcę mieć/ Mam dużo przyjaciół

PASUJE
DO MNIE

1

4. Cieszą mnie ogromne wyzwania

PASUJE
DO MNIE

1

5. Pełnienie roli przywódczej i kierowniczej sprawia mi przyjemność

PASUJE
DO MNIE

1

2

3
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6. Chcę, by inni mnie lubili

PASUJE
DO MNIE

1

2

3

4

5

NIE PASUJE

3

4

5

NIE PASUJE

7. Wykonując zadanie chcę wiedzieć, jakie robię postępy.

PASUJE
DO MNIE

1

2

8. Wyrażam swoje zdanie wobec osób, których działań nie pochwalam

PASUJE
DO MNIE

1

2

3

4

5

NIE PASUJE

2

3

4

5

NIE PASUJE

4

5

NIE PASUJE

4

5

NIE PASUJE

9. Lubię często bawić się na przyjęciach

PASUJE
DO MNIE

1

10. Lubię wyznaczać i realizować cele, które są realistyczne

PASUJE
DO MNIE

1

2

3

11. Wpływanie na innych, aby postępowali zgodnie z moim życzeniem

PASUJE
DO MNIE

1

2

3
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12. Z przyjemnością należę do licznych grup/organizacji

PASUJE
DO MNIE

1

2

3

4

5

NIE PASUJE

4

5

NIE PASUJE

4

5

NIE PASUJE

4

5

NIE PASUJE

13. Satysfakcja z wykonania trudnego zadania sprawia mi przyjemność

PASUJE
DO MNIE

1

2

3

14. Zwykle wchodzę w rolę przywódcy w sytuacjach, gdzie brak lidera

PASUJE
DO MNIE

1

2

3

15. Praca z innymi sprawia mi więcej przyjemności niż praca indywidualna

PASUJE
DO MNIE

1

2

3

W celu ustalenia Twoich tendencji wpisz do tabeli liczbę punktów jaką wybrałeś dla poszczególnych zdań. Poniższy
podział odnosi się do trzech różnych potrzeb. Podsumuj punkty w każdej kolumnie (minimalnie 5 – maksymalnie 25).
Najwyższy wynik odpowiada potrzebie, która w Twoim przypadku jest dominująca.

OSIĄGNIĘCIA
1

4

7
10
13

WŁADZA

PRZYNALEŻNOŚĆ

2

3

5

6

8
11
14

9
12
15

razem:
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Potrzeba osiągnięć (dokonań)

Osoby o silnej potrzebie osiągnięć:
• Chętnie ponoszą osobistą odpowiedzialność za rozwiązywane problemy
• Są zorientowane na cel i wytyczają sobie cele umiarkowane, realistyczne i osiągalne
• Szukają wyzwań, dążą do doskonałości i są indywidualistami
• Podejmują wykalkulowane ryzyko
• Chętnie słuchają konkretnych informacji zwrotnych na temat swoich działań
Osoby te myślą o doskonaleniu swojej pracy. Chcą dokonać czegoś niezwykłego i znaczącego. Poświęcają czas
na rozwój kariery rozumianej jako rozwój profesjonalizmu. Szczególnie dobre wyniki osiągają w sytuacjach wykraczających poza rutynę, będących wyzwaniem, cechujących się współzawodnictwem. Często osoby charakteryzujące się
niską potrzebą osiągnięć nie będą się sprawdzały w takich sytuacjach.
Badania przeprowadzone przez Mc Clellanda w USA wykazały, iż jedynie 10 % badanej populacji ma dominującą potrzebę osiągnięć. Istnieją dowody na funkcjonowanie zależności pomiędzy silną potrzebą osiągnięć a dobrymi wynikami. Osoby o silnej potrzebie osiągnięć zwykle z zadowoleniem wykonują pracę na stanowiskach związanych ze sprzedażą lub wymagających dużej przedsiębiorczości. Menedżerowie często mają tą potrzebę silną, ale nie dominującą.
JAK MOTYWUJESZ OSOBY/PRACOWNIKÓW O SILNEJ POTRZEBIE OSIĄGNIĘĆ?
Przydzielaj im zadania będące wyzwaniami, takie, które wymagają niestereotypowych działań i kryją w sobie jasno
określone i osiągalne cele. Często i bez ociągania udzielaj im informacji zwrotnych na temat ich pracy. Stale zwiększaj
margines odpowiedzialności za wykonywanie nowych zadań.

Potrzeba władzy

Osoby o silnej potrzebie władzy:
• Pragną kontrolować sytuację
• Chcą kontrolować innych i wywierać na nich wpływ
• Chętnie współzawodniczą tam gdzie mogą wygrać – nie lubią przegrywać
• Chętnie stawiają czoła innym
Osoby te myślą o panowaniu na d sytuacją i innymi ludźmi. Dążą doi osiągnięcia pozycji
i statusu dającego im władzę. Mają słabą potrzebę przynależności. W większości osoby piastujące stanowiska kierownicze mają właśnie tą potrzebę dominującą. Władza jest im niezbędna, by z powodzeniem nadzorować innych.
JAK MOTYWUJESZ OSOBY/PRACOWNIKÓW O SILNEJ POTRZEBIE WŁADZY?
Pozostaw im największą jak to możliwe swobodę w planowaniu i kontrolowaniu wykonywanej przez nich pracy. Postaraj się, aby mogli uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji, szczególnie wtedy, gdy dotyczą właśnie ich. Zwykle
osiągają najlepsze wyniki pracując samodzielnie a nie w zespole. Staraj się im przydzielać całe zadania, a nie ich
fragmenty.
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Potrzeba przynależności
• Osoby o silnej potrzebie przynależności cechuje:
• Dążenie do nawiązywania bliskich relacji z innymi ludźmi
• Chęć bycia lubianym przez innych
• Chętne uczestniczenie w licznych rozrywkach towarzyskich
• Dążenie do bycia w grupach, zrzeszeniach i organizacjach

Osoby te koncentrują się na przyjaźniach i związkach z ludźmi. Zwykle znajdują radość we wspieraniu, pomaganiu
i uczeniu innych. Najczęściej ich potrzeba władzy jest niska. Często szukają pracy w zawodach związanych z pomaganiem (nauczyciel, pielęgniarka itp.). Unikają korzystania z nadzoru, ponieważ wolą być członkiem grupy, a nie jej
przywódcą.
JAK MOTYWUJESZ OSOBY/PRACOWNIKÓW O SILNEJ POTRZEBIE PRZYNALEŻNOŚCI?
Zadbaj o to, aby pracowali w zespole, ponieważ praca z ludźmi sprawia im większą przyjemność niż praca nad wykonaniem samego zadania. Nie żałuj pochwał i dowodów uznania. Im powierzaj odpowiedzialność za wprowadzenie
nowych.

A co z pieniędzmi?

Najczęściej i tak wszyscy stwierdzają, że tak naprawdę motywują pieniądze. Jest to prawda. Jednakże pieniądze, jako
warunek konieczny, nie gwarantują zaangażowania. Badania wykazały, że motywacja wywołana podwyżką lub nagrodą
pieniężną ma krótki okres trwania. R. Darmon wyodrębnił pięć grup pracowników w zależności od wagi przykładanej
do motywów finansowych. Są to:
Tradycjonaliści – koncentracja na utrzymaniu standardu poprzez zarabianą określoną ilość pieniędzy. Nie są zainteresowani zwiększaniem swojego wysiłku ponad to co zapewni im standard
Minimaliści - to ci, którzy zadawalają się wynikami pozwalającymi utrzymać pracę. Tylko groźba utraty pracy stymuluje
ich do większego wysiłku
Wyważeni - osoby te ściśle dzielą swój czas na pracę oraz czas wolny i nie są zainteresowane perspektywą większych
zarobków związanych ze zmianą ilości czasu poświęcanego na pracę
Zorientowani na cel - cenią możliwość wyróżnienia i uzyskania szacunku ze strony innych (współpracownicy, przełożeni). Dodatkowe zarobki są dla nich motywujące o ile jest związane z nimi szczególne uznanie dla osiągnięć
Zorientowani na pieniądze - zainteresowani maksymalizowaniem swoich zarobków. Relacje rodzinne i towarzyskie,
czas wolny, często zdrowie może być poświęcone temu celowi.
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ZACHOWANIA NAUCZYCIELA W STOSUNKU DO „SŁABEGO” UCZNIA (GOOD, BROPHY 1997):
• czeka krócej na odpowiedź słabego ucznia (nim sam odpowie lub wywoła następnego ucznia),
• udziela niewłaściwych wzmocnień słabym uczniom: nagradza nieodpowiednie działanie lub błędną odpowiedź,
• częściej za niepowodzenia krytykuje słabych uczniów,
• rzadziej za powodzenie chwali słabych uczniów,
• nie udziela informacji zwrotnej po wypowiedzi słabego ucznia,
• poświęca mniej uwagi słabym uczniom i rzadziej nawiązuje z nimi interakcje, rzadziej się do nich uśmiecha,
• rzadziej wzywa słabych uczniów do odpowiedzi,
• słabszych uczniów sadza w dalszych ławkach,
• dobrym uczniom przyznaje prawo spierania się o zadawane prace i o oceny, ale nie przyznaje tego prawa
uczniom słabszym,
• ze słabymi uczniami woli kontaktować się raczej indywidualnie niż publicznie, na pytania słabych uczniów
udziela odpowiedzi krótszych i uboższych w informacje,
• gdy czas jest nieograniczony, rzadziej stosuje wobec uczniów słabych skuteczne, ale czasochłonne metody nauczania,
• rzadziej pozytywnie reaguje na pomysły słabych uczniów i rzadziej je wykorzystuje.
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NA OCENĘ POWINNO SIĘ SKŁADAĆ:
• 50 % samooceny,
• 30% oceny kolegów,
• 20% oceny nauczyciela.
OCENA POWINNA BYĆ:
• sprawiedliwa,
• obiektywna,
• umotywowana,
• motywująca,
• zrozumiała.
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Podręcznik dla
prowadzących
szkolenia
i wsparcie dodatkowe
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Wsparcie dodatkowe
Trening interpersonalny z kontynuacją w postaci indywidualnych konsultacji
TRENING INTERPERSONALNY

WSTĘP
CZYM JEST TRENING INTERPERSONALNY?
Trening interpersonalny jest unikatowym doświadczeniem siebie w kontakcie z grupą i doskonale przygotowuje do pracy z innymi ludźmi (dziećmi, dorosłymi). Uczestnicy treningu, pod kontrolą prowadzącego psychologa (z przygotowaniem do prowadzenia treningów psychologicznych), mają szansę na poznanie i przyjrzenie się swojemu funkcjonowaniu w grupie.
Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą
w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych
oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Pozwala rozwinąć kompetencje, takie
jak umiejętność wyrażania uczuć i myśli w relacjach i umiejętność rozwiązywania konfliktów. Trening interpersonalny
jest pracą nad sobą. Opiera się na procesie grupowym. W zależności od dynamiki grupy poszczególne fazy procesu
przebiegają z różną intensywnością i w różnym czasie.
CZYM NIE JEST TRENING INTERPERSONALNY?
Trening interpersonalny nie jest formą prowadzenia terapii. Od początku swojego istnienia przeznaczony był tylko i wyłącznie dla ludzi zdrowych. Jego cele są tylko i wyłącznie edukacyjne, a nie terapeutyczne.

MAKSYMALNA WIELKOŚĆ GRUPY

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

12 OSÓB

32 GODZ. (4 X 8 GODZ.)

Informacje techniczne

PRZYGOTUJ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flipchart
Kartki A4 – ryza
Małe kolorowe karteczki
Pisaki kolorowe
Kredki kolorowe
Nożyczki
2 koce
Chusty do zawiązywania oczu – x ½ grupy czyli 6 sztuk
Lina żeglarska
2 kapoki
Koło ratunkowe
4-6 wioseł plastykowych - rozkładanych
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Cele Treningu
• Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych (wgląd)
i okazywania ich;
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych potrzeb;
• Uczenie rozumienia i rozpoznawania stanów emocjonalnych u innych (empatia);
• Uświadomienie sobie motywów postępowania;
• Otrzymanie informacji zwrotnych na temat komunikowania się z innymi i funkcjonowania
w grupie;
• Doskonalenie zasad poprawnej komunikacji międzyludzkiej;
• Kształcenie umiejętności wyrażania własnego zdania, umiejętności komunikowania się
w asertywny sposób;
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości i kompetencji;
• Poznawanie i doskonalenie zasad współpracy z grupą;
• Doświadczenie dynamiki pracy w grupie;
• Uświadomienie sobie tendencji do przyjmowania określonych ról grupowych;
• Konstruktywne radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, zwłaszcza w pracy
z dziećmi z niepełnosprawnością.

Jakie są efekty treningu?
• Umiejętność unikania nieporozumień;
• Skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych;
• Nabycie umiejętności słuchania innych oraz trafniejszego przekazywania swoich rzeczywistych intencji w kontaktach osobistych i grupowych;
• Poprawa efektywności wykonywanej pracy w stopniu znacznym;
• Lepsze niż przed treningiem zrozumienie dynamiki procesów psychospołecznych zachodzących między ludźmi,
co pozwala być bardziej świadomym i lepiej wykwalifikowanym pracownikiem;
• Wzmocnienie integracji osobowości, co przekłada się na redukcję zmęczenia, zniechęcenia, poczucia zagrożenia
i bezsilności, wywołanych zwykle długotrwałym wysiłkiem w pracy.

Znaki i akcenty szczególne
• Doświadczenia i eksperymenty psychologiczne;
• Ćwiczenia odczytywania i wyrażania emocji;
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• Przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnych;
• Zarządzanie procesami grupowymi.

Literatura
• Prośba o przeczytanie książki: W. Eichelberger: „Pomóż sobie, daj światu odetchnąć”;
• Wysłanie uczestnikom materiałów do przeczytania przed treningiem interpersonalnym: „Proces grupowy, fazy
rozwoju grupy”;

Literatura dodatkowa
• Krzysztof Kondracki i Dorota Szczepan-Jakubowska: „Proces grupowy — z pamiętnika trenera trenerów”.
• Krzysztof Jedliński i inni: „Trening interpersonalny” Wydawnictwo W.A.B. Warszawa Opis scenariusza szkolenia
Trening w klasycznej wersji przebiega w sposób wybitnie nieustrukturalizowany, bez gotowego programu i dyrektywnych działań ze strony trenerów; ewentualnie zachodzi minimalna strukturalizacja. Trener(ka) wprowadza elementy
kontraktu m.in. takie jak: przestrzeganie „zasady tu i teraz”, czyli koncentracji na bieżących doświadczeniach, uczciwego dzielenia się odczuciami, zwracania się uczestników do siebie, nieoceniania siebie nawzajem i przyzwolenia
na ekspresję emocji. Forma, którą prezentujemy, jest częściowo ustrukturalizowana. Poszczególne ćwiczenia będą
wprowadzane po to, aby zintensyfikować doświadczenia indywidualne czy grupowe uczestników oraz po to aby przyspieszyć bądź unaocznić poszczególne fazy rozwoju grupy .
DZIEŃ PIERWSZY — JA I MOJE ODCZUCIA
MODUŁ 1 — WPROWADZENIE, ZAWARCIE KONTRAKTU I WSTĘPNA INTEGRACJA GRUPY

1. WPROWADZENIE TRENERA (TRENERKI)
Trener(ka) przedstawia się krótko — podaje informacje odnośnie swojego doświadczenia w prowadzeniu treningów
oraz w pracy z nauczycielami i osobami z niepełnosprawnością. Wyjaśnia, czym jest, a czym nie jest trening interpersonalny i w czym tkwi jego użyteczność.
Po co trening interpersonalny nauczycielom pracującym z uczniami z niepełnosprawnością i przewlekle chorymi ?
To, w jaki sposób pracujemy z innymi ludźmi, wyznaczane jest przez to, w jaki sposób sami ze sobą postępujemy —
jak używamy własnej energii, jaki mamy do siebie stosunek, jaki mamy kontakt ze sobą, jak jesteśmy do tego przygotowani. Aby zrozumieć drugiego człowieka, ważne jest, by rozumieć siebie. Aby pomagać innym w odkrywaniu siebie,
swojego systemu wartości, sensu życia, ważne jest, aby najpierw uświadomić sobie w jaki sposób TY reagujesz
na świat i innych. W pracy z ludźmi ważna jest zasada: „najpierw zajmij się sobą i staraj się zrozumieć siebie, a dopiero potem staraj się zrozumieć innych: pomagaj im, nauczaj, trenuj. Jest to zgodne z zasadami opisanymi w z książce
W. Eichelbergera „Pomóż sobie, daj światu odetchnąć”. Pracując z dziećmi, zwłaszcza
z niepełnosprawnością, ważne jest, aby nie przenosić na nie własnych ograniczeń, uprzedzeń i lęków, ale aby stworzyć
im najdogodniejsze warunki do samorozwoju i odnalezienia się w rzeczywistości społecznej. Uczestnictwo w treningu

str. 180

interpersonalnym jest okazją, aby nie tylko przyglądać się własnym postawom i zachowaniom w relacjach z innymi
ludźmi, ale głównie doświadczać szczególnych sytuacji wynikających z dynamiki procesu grupowego. To doświadczanie i intensywne przebywanie w grupie przez cztery kolejne dni zaowocuje większą sprawnością zawodową uczestników.
2. ZAWARCIE KONTRAKTU Z GRUPĄ
Kontrakt merytoryczny — Trener(ka) przedstawia harmonogram, program, cele i formę prowadzenia treningu. Doprecyzowuje kwestie organizacyjne treningu, np. ubiór ( swobodny), przerwy — wynikające z dynamiki procesu grupowego, obecność podczas wszystkich dni treningu i inne.
Kontrakt formalny — trener(ka) zapisuje zasady na flipcharcie.
• Forma zwracania się do siebie wzajemnie — ustalenie z grupą np. po imieniu;
• Tu i teraz;
• Dyskrecja;
• Dobrowolność;
• Tempo pracy inne niż na szkoleniach;
• Informacja zwrotna zamiast oceny;
• Doświadczanie.
Trener(ka) zwraca się do grupy z pytaniem, czy akceptują proponowane zasady.
3. WSTĘPNA INTEGRACJA Z GRUPĄ
Ćwiczenie do wykorzystania: 1.1.
1.4. ZEBRANIE OCZEKIWAŃ UCZESTNIKÓW + PYTANIE O DOŚWIADCZENIE W PODOBNEJ FORMIE ZAJĘĆ
Trener(ka) zadaje pytania uczestnikom: jakie są twoje oczekiwania w związku z uczestnictwem
w treningu interpersonalnym? Prosi o wypowiedź wszystkich uczestników. Trener(ka) doprecyzowuje, parafrazuje,
klaryfikuje wypowiedzi uczestników. Podsumowuje i odnosi się do oczekiwań. Informuje, że będzie o nie prosił(a)
każdego dnia na początku zajęć.
1.5. POZNAWANIE INNYCH
Ćwiczenie do wykorzystania: I.1.2.
MODUŁ 2 — ISTOTA KONTAKTU Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM I WEWNĘTRZNYM

1. WPROWADZENIE TRENERA (TRENERKI)
Trener(ka) zadaje grupie pytanie: „ Skąd bierze się przekonanie, że istniejesz?” Zapisuje odpowiedzi na flipcharcie.
Dokonuje wprowadzenia w doświadczenie — krótki wykład.
Wiesz, że istniejesz, bo:
• myślisz - „Cogito ergo sum”;
• czujesz ciężar ciała, bicie serca;
• widzisz różne rzeczy wokół;
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• słyszysz dochodzące sygnały;
• dotykasz różnych rzeczy wokół;
• odczuwasz: spokój, lęk, złość…
Odczuwanie swego istnienia w danej chwili można nazwać kontaktem z samym (samą) sobą. Odbiornikiem potwierdzającym to istnienie jest nasza świadomość (odbiór i rejestrowanie sygnałów). Oczywiście nie odbieramy wszystkich sygnałów, różnimy się wrażliwością na słyszenie siebie samych. Niektórzy mają bardzo dobry kontakt ze swoimi
uczuciami, inni lepiej „słyszą” swoje myśli — i to
z nimi mają lepszy kontakt. Optymistyczne jest to, że kontaktu z samym sobą — czyli pełnego
i wrażliwego „słyszenia” samej (samego) siebie można się nauczyć.
Każdy człowiek może być świadom siebie w czterech obszarach (trener(ka) zapisuje SFERY na flipcharcie):
1. Sfera zmysłowa — wszystkie impulsy i sygnały docierające do Ciebie ze świata zewnętrznego odbierane przez
wzrok, słuch, węch, dotyk, smak;
2. Sfera doznań z ciała — doznania dopływające do Ciebie z twojego organizmu- ciała, tzn. bicie serca, ból brzucha,
oddech, swędzenie;
3. Sfera uczuciowa — przeżywane w tej chwili uczucia (zadowolenie, niepokój, wzruszenie);
4. Sfera umysłu — własne myśli, wyobrażenia, fantazje.
Ćwiczenie do wykorzystania: I.2.1
MODUŁ 3 — ŚWIADOMOŚĆ WŁASNYCH EMOCJI I ICH WPŁYWU NA ZACHOWANIE CZŁOWIEKA

Trener(ka) kładzie dużą kartkę na środku sali i pisze na niej słowo UCZUCIA. Przygotowuje małe karteczki i pisaki dla
uczestników. Sam(a) też bierze udział w ćwiczeniu celem stymulowania. Uczestnicy siedzą w kręgu wokół kartki.
Ćwiczenie do wykorzystania: I.3.1
MODUŁ 4 KONTROLA EMOCJI I KONSTRUKTYWNE ICH WYRAŻANIE.

Krótkie wprowadzenie trenera: uczucia można okazywać niewerbalnie, można o nich mówić, można pomagać innym
w wyrażaniu ich i mówieniu o nich. Gdy dobrze czujemy się z samym sobą, okazujemy swoje uczucia i staramy się
rozumieć uczucia innych osób wpływa to na otwarte
i prawdziwe komunikowanie się z innym człowiekiem.
Ćwiczenie do wykorzystania: I.4.1
MODUŁ 5. ZARAŻANIE EMOCJAMI INNYCH

Mówienie o uczuciach — werbalne ich wyrażanie.
Trener(ka) pyta grupę, jak można mówić o uczuciach i zapisuje odpowiedzi na flipcharcie.
• Wprost: „czuję niepokój”, „jest mi przyjemnie”;
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• Metaforycznie — „czuje się jak … np. motyl”;
• Mówiąc, do czego nas skłaniają — np. „chciałbym cię przytulić”, „mam ochotę poskakać”;
• Używając zwrotów czy sformułowań opisujących uczucia — np. „mam uczucie jakby Bóg się do mnie uśmiechnął”.
PODSUMOWANIE DNIA:
Jakich emocji i w jakiej sytuacji doświadczyłeś(aś) podczas dzisiejszego dnia?
Z jakimi uczuciami kończysz spotkanie?
Jakich emocji potrzebujesz więcej i od kogo z grupy?
Ćwiczenie do wykorzystania: I.5.1
II DZIEŃ - JA ORAZ MOJE POSTAWY I POTRZEBY
MODUŁ 1 BUDOWANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA I ZAUFANIA W GRUPIE

Trener(ka) zadaje pytanie w rundce: „Powiedz jak się aktualnie czujesz? Jakie są Twoje oczekiwania na dzisiejszy
dzień?” Podsumowuje zgłoszone przez grupę oczekiwania i zadaje pytanie o poziom bezpieczeństwa w grupie. Jaki
jest on TU i TERAZ, jaki był wczoraj, czy się zmienił? Jaki jest w skali od 1 (niski poziom poczucia bezpieczeństwa)
do 10 (wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa)
u poszczególnych osób? Co musiałoby się stać, żeby się zwiększył? Od kogo, od czego to zależy? Czego i od kogo
potrzebują, aby czuć się bezpieczniej TU i TERAZ w grupie? Wypowiadają się chętne osoby, a trener(ka) zachęca
do komunikatów WPROST w 1 osobie np. „oczekuję od ciebie…”, „obawiam się…”, „jest mi…”, „uważam, że…”.
UWAGA! Grupa może być prowadzona mniej dyrektywnie, z wycofaniem się trenera (trenerki), aby uczestnicy mogli
doświadczyć przebywania ze sobą w ciszy i omówili wówczas swoje odczucia.
Ćwiczenie do wykorzystania: II.1.1
MODUŁ 2 ANALIZA WŁASNYCH POSTAW I ZACHOWAŃ W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH

Ćwiczenia do wykorzystania: II.2.1-II.2.2
MODUŁ 3 DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI AKCEPTACJI INNOŚCI ORAZ WYRAŻANIA EMPATII

Wprowadzenie: Podstawą dobrego kontaktu z innymi ludźmi jest pomoc w wyrażaniu i rozumienie uczuć innych osób
oraz udzielanie informacji zwrotnych. Trener(ka) wprowadza pojęcia empatii — wypowiedzi rozumiejącej — i zapisuje
algorytmy na flipcharcie:
„Rozumiem, że w tej sytuacji można było czuć się…”
„Wygląda na to, że było Ci…”
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„To mogło być dla ciebie…”
Ćwiczenie do wykorzystania: II.3.1
MODUŁ 4 TU I TERAZ W ODNIESIENIU DO POTRZEB WŁASNYCH ORAZ INNYCH, W TYM DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

PODSUMOWANIE DNIA:
• Jakie informacje o sobie pozyskałeś(aś) dzisiejszego dnia?
• Jak to ma się do Twoich postaw, potrzeb i oczekiwań?
Ćwiczenia do wykorzystania: II.4.1-II.4.4
III DZIEŃ - JA NA TLE GRUPY
MODUŁ 1 „JA” NA TLE GRUPY (DOROSŁYCH LUB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ)

Rundka: Przedstaw za pomocą metafory relację „ Ty - grupa” — skojarzenia; gdybyśmy malowali obraz, co by na nim
było itp. Jakie są Twoje oczekiwania na dzisiaj?
Pytania trenera (trenerki) stymulujące proces grupowy:
• Czym się wyróżniam w grupie?
• Konkretnie od kogo i czym się różnię?
• Kto jest inny niż ja?
• Co mi się nie podoba u innych, a czym drażnię inne osoby z grupy?
UWAGA! Tutaj zachęcamy do indywidualnych komunikatów „JA”, pracy na środku, pozyskiwania informacji zwrotnych
od innych na swój temat. Trener(ka) może proponować poniższe doświadczenia.
MODUŁ 2 FAZY ROZWOJU GRUPY — KRYZYSY I SPOSOBY WYCHODZENIA Z NICH

Ćwiczenie do wykorzystania: III.2.1-III.2.3
MODUŁ 3 ZARZĄDZANIE PROCESEM GRUPOWYM ORAZ ROZPOZNAWANIE RÓL GRUPOWYCH

Ćwiczenie do wykorzystania: III.3.1 -III.3.2
IV DZIEŃ JA JAKO NAUCZYCIEL/LIDER
MODUŁ 1 WSPÓŁPRACA W GRUPIE — JAK JĄ OSIĄGNĄĆ?

Przywitanie uczestników — rundka dotycząca oczekiwań co do obecnego spotkania i nawiązująca do poprzedniego.
• Jakie przekonania Was zaskoczyły lub zdziwiły od ostatniego spotkania?
• Jakie macie oczekiwania na DZISIAJ, w jakim obszarze potrzebujecie wsparcia?
Jeżeli uczestnicy zgłaszają swój problem w relacjach interpersonalnych, trener(ka) zajmuje się daną sprawą (relacją,
problemem). Korzysta z narzędzi superwizyjnych i coachingowych. Dba o czytelność przekazu oraz pilnuje, by grupa
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nie oceniała się wzajemnie, ale przekazywała sobie informacje zwrotne i okazywała wsparcie emocjonalne.
Dyskusja w grupie:
• Co zrobić dla siebie, żeby czuć się bardziej komfortowo w grupie?
• Czego potrzebuję od siebie, a czego od grupy, żeby z nią skutecznie współpracować?
Ćwiczenie do wykorzystania: IV.1.1
MODUŁ 2 KIM JESTEM I JAKI (JAKA) JESTEM DZIAŁAJĄC W GRUPIE. MOCNE STRONY I OGRANICZENIA W PRACY Z LUDŹMI DOROSŁYMI, DZIEĆMI ZDROWYMI I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Ćwiczenie do wykorzystania: IV.2.1
MODUŁ 3 PODEJMOWANIE ŚWIADOMYCH I RACJONALNYCH WYBORÓW W ŻYCIU ZAWODOWYM I PRYWATNYM

Ćwiczenie do wykorzystania: IV.3.1
MODUŁ 4 WYPRACOWANIE KONSTRUKTYWNEJ POSTAWY W PRACY Z DZIEĆMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W KLASACH INTEGRACYJNYCH

Trener(ka) dokonuje krótkiego wprowadzenia na temat nieuświadamianych potrzeb i ich wpływu na charakter i jakość
pracy z ludźmi. Modeluje przykład, np. „jestem nauczycielem i moją potrzebą (nieuświadomioną) w pracy z dziećmi
czy ludźmi jest pomaganie im i wykonywanie za nich obowiązków. Taką postawę wobec mnie mieli rodzice, nauczyciele. Jak to wpłynie na moją pracę zawodową? (tu przejaskrawiam). Będę wyręczać dziecko z niepełnosprawnością,
pozbawiać je samodzielności w imię „dobra dla niego” i spełnienia się w roli nauczyciela”.
Ćwiczenia do wykorzystania: IV.4.1-IV.4.2
Podsumowanie przez trenera (trenerkę) całości — 4 dni — treningu interpersonalnego.
Rundka na koniec:
• Czego ważnego doświadczyłem (doświadczyłam) na treningu?
• Co uruchomił we mnie trening, szczególnie w obszarze postaw i umiejętności?
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Opis scenariusza szkolenia
ĆWICZENIE I.1.1
Przebieg

Trener(ka) prosi uczestników o przedstawienie się i zapisuje polecenie na flipcharcie:
„Powiedz o sobie w kategoriach podróży.
• Gdzie się zaczęła?
• Jak ona wygląda?
• Dokąd zmierzasz?”
Rundka: Uczestnicy opowiadają o swoich podróżach, a na koniec ich wypowiedzi trener(ka) dołącza opowieść o sobie
i dziękuje za informacje.
Opowiadać można wprost lub metaforycznie. Uczestnicy odpowiadają wg wybranej przez siebie kolejności. Trener(ka)
zachęca wszystkich do przedstawienia się.

ĆWICZENIE I.1.2 POZNAWANIE INNYCH
Przebieg

Dobierzcie się w pary. Niech jedna osoba jest A, a druga B. Osoba A mówi i dokańcza zdanie: „Chcę, byś o mnie wiedział(a)…” i decyduje o czym mówi. Ma mówić o sobie i przedstawić się możliwie najobszerniej. Osoba B — słucha
(nie odzywa się). Po trzech minutach następuje zamiana ról. Czasu
i kolejności pilnuje trener(ka).
Osoby w grupie dobierają się w nowe, inne pary — tym razem uczestnicy mają po dwie minuty na osobę i w tym
czasie rozwijają zdanie „Chcę Ci o sobie powiedzieć, że…”. Czasu i kolejności pilnuje trener(ka).
Osoby w grupie znów dobierają się w nowe, inne pary — tym razem uczestnicy mają po jednej minucie na osobę.
Tym razem trener(ka) nie pilnuje czasu i kolejności, uczestnicy sami decydują o zmianie , a uczestnicy rozmawiają
na ten sam temat. Trener(ka) informuje tyko że upłynęły dwie minuty i zaprasza do kolejnych rozmów z nowymi osobami i tym razem obwieszcza zamianę po jednej minucie.
Omówienie i ewaluacja

Trener(ka) zadaje pytania:
• Komu było łatwiej zacząć: pierwszej, czy drugiej osobie z pary, i dlaczego? (moderuje ku wnioskowi, że łatwiej
mówić jako druga osoba w kolejności— ujawnia się tu zasada wzajemności, modelowania);
• W jakiej roli osoby w parach czuły się bardziej komfortowo — słuchacza czy mówiącego?
• Co wiedzą o innych i czy zadbali o siebie w relacji: czy zdążyli powiedzieć o sobie, czy nie, i z jakiego powodu?
• Co warto lub czego nie warto robić myśląc o swojej otwartości w relacjach z ludźmi?
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ĆWICZENIE I.2.1 CZTERY SFERY ŚWIADOMOŚCI
Przebieg

Wstań, rozejrzyj się po sali — obierz sobie punkt i idź do niego wolnym krokiem, zatrzymaj się, dotknij, zamknij oczy
(jakie jest to, czego dotykasz, jakie dźwięki słyszysz, policz je), nabierz powietrza przez nos (nazwij, co czujesz, jaki
to zapach), skup się na ustach, języku — jaki smak czujesz? (sfera zmysłów).
Obierz kolejny punkt i idź do niego wolnym krokiem, zatrzymaj się — jakie doznania odbierasz
z Twojego wnętrza, z ciała? Które z nich jest najintensywniejsze? Oddychaj do tego miejsca. Wykonaj głęboki oddech
przeponowy do tego miejsca, wstrzymaj na chwilę oddech i wykonaj długi wydech.
Obierz kolejny punkt i idź do niego wolnym krokiem, zatrzymaj się — nazwij w tej chwili uczucia jakich doświadczasz,
mogą one być związane z poprzednimi, intensywnymi doznaniami z ciała. Co czujesz? Zapamiętaj, czy to jest przyjemne, nieprzyjemne, miłe, trudne itp. (sfera uczuciowa).
Obierz kolejny punkt i idź do niego wolnym krokiem, zatrzymaj się — jakie w tej chwili masz myśli, wyobrażenia,
fantazje związane z tymi bądź innymi odczuciami. Co ci przychodzi Ci do głowy, z czego to wynika? (sfera umysłu).
Omówienie i ewaluacja

Rozmowa w parach: zaproś do rozmowy w parach A i B na temat powyższego doświadczenia.
W jakiej sferze uczestnicy dobrze się koncentrowali, a w której mieli trudność? Które doświadczenie ich drażniło, a za
którym podążali?
Rozmowa w kręgu — pytania do rozmowy podsumowującej w kręgu:
• Jakie wnioski i refleksje mają uczestnicy po doświadczeniu?
• Z czego wynika trudność we wchodzeniu w poszczególne sfery?
• Co można zrobić a czego nie robić gdy któraś sfera jest słabsza, jak ją uruchomić?
• Po co przydaje się to doświadczenie w pracy dziećmi lub osobami z niepełnosprawnością?

ĆWICZENIE I.3.1 „BURZA MÓZGÓW” NA TEMAT UCZUĆ
Przebieg

Spiszcie na małych karteczkach różne odczucia, jakich doświadczają ludzie. Zapisujcie i czytajcie od razu na głos,
żeby inni nie powtarzali odczuć, które są już zapisane. tak Karteczkę połóżcie na dużej karcie z flipcharta ( trener(ka)
sam(a) też pisze, by stymulować grupę).
Pytanie do grupy: jaką mają refleksję, jak patrzą na te uczucia, jak można je podzielić?
Dwie osoby chętne grupują i dzielą karteczki najczęściej na uczucia pozytywne, negatywne (mają dowolność, ale trener lekko sugeruje). Trener(ka) wybiera kartkę z uczuciem np. negatywnym (wg grupy) i dopytuje się o konsekwencje
pozytywne danego uczucia. Podobnie postępuje z uczuciami pozytywnymi i dopytuje się o konsekwencje negatywne
(ok. 4 razy). Powstaje nowa „grupa uczuć — na środku, które nie są, ani pozytywne, ani negatywne. Trenerowi zależy
na tym, żeby pokazać, że nie ma uczuć jednoznacznie pozytywnych czy negatywnych.
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Rundka podsumowująca: „Do czego są potrzebne uczucia nauczycielowi i uczniom?”
Omówienie i ewaluacja

Nie można jednoznacznie powiedzieć o uczuciu, że jest pozytywne czy negatywne. Wszystkie uczucia są potrzebne,
pełnią funkcje regulacyjną i ważne jest , aby je akceptować u siebie i innych. Następuje odróżnianie uczuć od zachowań, np. agresji. Uczucia trzeba wyrażać, mówić o nich. To, na co możemy nie wyrazić zgody to forma wyrażania
uczuć. Co można zrobić, gdy ktoś lub coś narusza nasze bądź cudze granice? Asertywnie można powiedzieć i pokazać
„STOP”.

ĆWICZENIE I.4.1 WYRAŻANIE UCZUĆ NIEWERBALNIE
Przebieg

I CZĘŚĆ
Wylosujcie po 2 karteczki z emocjami (wcześniej wypisane podczas „burzy mózgów”). Każdy pokazuje jedną z emocji:
wersja A: „bez słów” — grupa odgaduje, jakie to uczucie;
wersja B: wypowiadając i intonując za każdym razem takie samo zdanie — np. „Basiu co ty chcesz” (tu wstawiamy
imię osoby nierealnej, dowolnej ale nie z treningu)— i grupa znów odgaduje, jakie to uczucie.
II CZĘŚĆ
Dobierzcie się w grupy 3-4 osobowe. W podgrupach każdy pokazuje innym, do tej pory nieużywaną, drugą karteczkę
z uczuciami.
Zadanie dla podgrup: Odegrajcie scenkę pantomimiczną lub werbalną, obrazującą te uczucia. Jedna scenka może być
z życia osobistego, a druga — z zawodowego. Warunek , że mają w tej scence być obecne uczucia, które podgrupa
ma zapisane na karteczkach. Cała grupa odgaduje kto i jakich emocji doświadczał w odgrywanej scence.
Podgrupy odgrywają swoje scenki rotacyjnie.
Omówienie i ewaluacja

Rundka: Zastanów się: „Jakich uczuć nie akceptujesz i jak to przekłada się na twoje zachowanie, funkcjonowanie
w pracy, np. z dziećmi z niepełnosprawnością? Jakiej emocji nie okazał(a)byś przy nich i ich rodzicach? Powiedz
o tym lub wyraź to niewerbalnie. Grupa zgaduje, jakie to uczucia.

ĆWICZENIE I.5.1 LUSTRA W TRÓJKACH
Przebieg

Proszę, dobierzcie się w zespoły trzyosobowe i podzielcie na osoby A, B i C.
I etap: Osoba A staje w swój typowy sposób (w relacjach społecznych) — B i C oglądają osobę
A i przyjmują taką samą pozę jak ona. A ogląda swoje lustra, obchodzi je. Osoby B i C udzielają osobie A informacji
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zwrotnej, jak czują się stojąc tak jak ona (każdy jest w roli A), a następnie w roli B i w roli C (rotacyjne doświadczenie.)
II. etap: Osoba A chodzi po Sali w sposób naturalny dla siebie (w relacjach społecznych) — osoby
B i C obserwują to, a następnie chodzą za osobą A i naśladują jej sposób chodzenia. Osoba A siada
i ogląda swoje lustra chodzące tak jak ona. Następnie osoby B i C przejaskrawiają sposób chodzenia (są to karykatury
— tutaj trener(ka) modeluje, jest dużo śmiechu). Następuje zamiana, żeby każdy mógł być A. Osoby B i C udzielają
osobie A informacji zwrotnej, jak czują się chodząc tak jak chodziła osoba A.
Omówienie i ewaluacja

Rundka: Pytania o refleksje na temat doświadczenia :
• Jaką macie refleksje po obserwacji swoich „luster”?
• Jakie emocje wyrażasz postawą i sposobem chodzenia? Czy jesteś tego świadomy(a)?
• Co was zaskoczyło, zdziwiło?
• Co z tego doświadczenia można wykorzystać do swojej pracy zawodowej?

ĆWICZENIE II.1.1. WYOBRAŻAM SOBIE, ŻE TY...
Przebieg

Dzielimy uczestników na dwie podgrupy i prosimy, aby usiedli w dwóch kręgach na krzesłach.
W każdej grupie jedna osoba siada w środku twarzą do osób, które będą do niej mówić w danym momencie. Osoby
z kręgu, zwracając się do niej, kończą takie zdanie: „Wyobrażam sobie, że jesteś… robisz… masz… wiesz… potrafisz… umiesz… chcesz” w formie twierdzącej lub w formie zaprzeczeń (trener(ka) zapisuje zdania na flipcharcie).
Każdy uczestnik po kolei trafia na środkowe miejsce, gdzie słucha i milczy. Gdy już wszyscy będą to mieli za sobą,
następuje dyskusja w grupie.
Pytanie trenera do grupy: Jakie miałaś wyobrażenia na swój temat – co usłyszysz o sobie, a co faktycznie inni ci powiedzieli. Jaki jest z tego wniosek>
Omówienie i ewaluacja

Rundka — w kręgu:
• Jak czuli się uczestnicy gdy usłyszeli informacje na swój temat od innych, zwłaszcza sprzeczne z ich mniemaniem
o sobie?
• Jakich informacji na swój temat się obawiali, a ich nie otrzymali?
• Jak to doświadczenie wpłynęło na ich poczucie bezpieczeństwa w grupie?
W podsumowaniu trener(ka) może nawiązać do:
• Roli pierwszego wrażenia;
• Oddzielenia wyobrażeń od ocen.
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ĆWICZENIE II.2.1 MÓJ ŚWIAT Z LOTU PTAKA
Informacje techniczne

Trener(ka) rozdaje uczestnikom po kartce papieru A4, pisaki i kredki.
Przebieg

Trener(ka) mówi do grupy: „Popatrz na swój świat z lotu ptaka. Kartka papieru symbolizuje Twój świat. Narysuj ten
świat. Mogą tu być ludzie, miejsca, przedmioty. Zaznacz tam również siebie.
Z jakimi uczuciami kojarzą Ci się te miejsca, ludzie, przedmioty, to, co narysowałeś (narysowałaś? Opowiedz o tym
w kręgu.”
Omówienie i ewaluacja

Omawianie w kręgu: najpierw uczestnicy odgadują intencje danej osoby, czytają jej świat, następnie autor(ka) odnosi
się do tego i wyjaśnia.
Pytania trenera (trenerki) do dyskusji w gruppie
• W czym jesteście podobni i do kogo?
• Jakie postawy i zachowania są wam bliskie?
• Na co ważnego chcesz wpłynąć, zmienić w swoim świecie?

ĆWICZENIE II.2.2 SOCJOGRAM GRUPY
Przebieg

Chętna osoba stawia innych w odległości od siebie tak jak chce, jak jej to pasuje. Kryterium — relacja czy poziom
bezpieczeństwa z daną osobą. Następnie zamyka oczy, a każdy ze wcześniej ustawionych osób ustawia się sama
w odpowiedniej dla siebie odległości od tej osoby.
Omówienie i ewaluacja
• Jakie pojawiły się u nich odczucia i z czego wynikały?
• Jak powyższe doświadczenie wpłynęło na ich poczucie bezpieczeństwa?
• Jakie jest ich poczucie bycia akceptowanymi w grupie i co na to wpływa?

ĆWICZENIE II.3.1 OKAZYWANIE ZROZUMIENIA I EMPATII
Przebieg

Dobierzcie się w pary. Osoba:
A — mówi o swojej ważnej sytuacji, emocjonującym zdarzeniu z ostatniego tygodnia (2-3 minuty)
B — okazuje empatię i zrozumienie
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Omówienie i ewaluacja

Omówienie doświadczenia w grupie: „Co i jak czuły osoby A i B, gdy mówiły o ważnych dla siebie zdarzeniach, a inne
osoby ich słuchały?”

ĆWICZENIE II.4.1 SZPALER
Przebieg

Stańcie naprzeciwko siebie w dwóch rzędach. Każdy ma przed sobą druga osobę. Przesuwajcie się na znak trenera,
wypowiadając do siebie zdania:
•
•
•
•
•

Cenię w Tobie….
Oczekuję od ciebie…
jesteś ważna(y) dla mnie, bo…
W kontakcie z Tobą życzył(a)bym sobie…
Interesuje mnie w relacji z Tobą…

•
•
•
•
•

Przeszkadza mi w relacji z Tobą…
Potrzebuję od Ciebie…
Hamuje mnie w Tobie…
Otwiera mnie w relacji z Tobą to…
Inne…

Omówienie i ewaluacja

Omówienie doświadczenia w kręgu: „Jak te rozmowy wpłynęły na atmosferę w grupie?”

ĆWICZENIE II.4.2 UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ
Przebieg

Trener(ka) wprowadza pojęcie informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej i zapisuje na flipcharcie: „Czułam się
……. (MOJE ODCZUCIA), gdy Ty………. (ZACHOWANIE PARTNERA)”.
Trener mówi do grupy: „Dobierzcie się w zespoły trzyosobowe. Udziel 2 osobom z podgrupy po jednej informacji
pozytywnej, a jednej osobie informacji negatywnej. Następnie dobierzcie się
w nowe pary.”
Omówienie i ewaluacja

„Jakie uczucia wam towarzyszyły , gdy usłyszeliście informacje zwrotne?”
„Co mieliście ochotę zrobić, powiedzieć?”
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ĆWICZENIE II.4.3 OBAWY I OCENY
Przebieg

Trener(ka) mówi do grupy: „Dobierzcie się w pary z osobą których ocen się obawiasz, których ocen nie jesteś pewien
na swój temat i powiedz to osobie z pary, co to konkretnie jest. Osoba z pary słucha, zadaje pytania, wyjaśnia. Może
być kilka zmian w parach - zależy to od energii grupy
Omówienie i ewaluacja

Jakie uczucia towarzyszyły uczestnikom, gdy powiedzieli o tych obawach i wyrazili je?
Co mieli ochotę zrobić, powiedzieć?

ĆWICZENIE II.4.4 W SAMO POŁUDNIE
Przebieg + Omówienie i ewaluacja

Poproś, aby:
A) Chętna osoba stanęła na środku i milczała przez 1 min.
Omówienie: „Jak się czuła? Czy i gdzie były oczy przyjazne, a z której strony czuła lęk?”
B) Dwie chętne osoby stanęły w dwóch przeciwnych końcach sali. Gdy trener(ka) klaśnie, mają zacząć iść „ku sobie”.
Wszyscy milczą. (Te dwie osoby na środku mogą zrobić co zechcą: zderzyć się, ominąć, zatrzymać, przytulić — ale
tego im nie mówimy). Czas nie jest ograniczony, ale używamy go z wyczuciem, żeby doprowadzić do jakiegoś doświadczenia: pozytywnego czy trudnego.
Omawiamy: Odczucia — najpierw tych na środku, następnie grupy. Omówienie pod kątem ocen innych osób, trudności z milczeniem itp.
Dodatkowe informacje

Zależnie od dynamiki grupy, poziomu bezpieczeństwa i zaufania trener(ka) proponuje bądź nie różne doświadczenia.
Jego (jej) rola jest tutaj wyraźnie mniej dyrektywna. Trener(ka) pracuje dużo pytaniami otwartymi, pilnuje aby uczestnicy mówili w pierwszej osobie i zwracali się do konkretnych osób. Stymuluje proces grupowy w kierunku różnicowania oraz nadchodzącej fazy burz i konfliktów.

ĆWICZENIE III.2.1WCHODZENIE DO KRĘGU
Przebieg

Cel: doświadczenie strategii wchodzenia do grup, pokazanie różnorodnych sposobów. Osoby stają blisko siebie kręgu
i trzymają się pod ręce. Każdy kto chce ma za zadanie wejść do kręgu w dowolny sposób.
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Omówienie i ewaluacja

Omówienie pod kątem 4 strategii osiągania celów — sięgania po wartości tzw. „ sięgania po swoje”
• Strategia bierno-uległa;
• Strategia agresywna;
• Strategia manipulacyjna;
• Strategia asertywna.

ĆWICZENIE III.2.2 GRANICE I JA W KRĘGU
Przebieg
Cel: doświadczenie granic psychologicznych w relacjach z ludźmi. Grupa dzieli się na dwie równe części. Uczestnicy
stają w dwóch rzędach naprzeciwko siebie. Zostają w ten sposób utworzone pary uczestników. Na dany znak jeden
ze szpalerów zaczyna powoli zbliżać się do drugiego, który stoi nieruchomo. Osoby z tego szpaleru indywidualnie
mówią „stop” osobie ze swojej pary
(z naprzeciwka). Koniec ćwiczenia — kiedy już wszyscy staną w miejscu. Później sytuacja odwrotna. „Ja w kręgu” —
1 osoba stoi w środku kręgu, który się coraz bardziej zaciska. Osoba w środku decyduje, kiedy powiedzieć „stop”.
Omówienie i ewaluacja

Omówienie pojęć granicy psychologicznej, terytorium psychologicznego, różnic indywidualnych
w tym aspekcie, skutków naruszania osobistej granicy przez innych ludzi, w tym dotyku — kontaktu fizycznego.

ĆWICZENIE III.2.3 KOŁYSKA ZAUFANIA

Przebieg
Cel: sprawdzenie poziomu zaufania i bezpieczeństwa w grupie. „Dobierzcie się w dwa małe kręgi (podział na 2 podgrupy). Jedna osoba staje w środku, zamyka oczy i odchyla się — waha. Grupa ją podtrzymuje, podaje sobie, aż
do momentu gdy nie powie ona „stop”.
Omówienie i ewaluacja
• Jakie to uczucie być w środku, być „turlanym”?
• Z jakiego powodu zdecydowałeś(aś) się uczestniczyć w tym doświadczeniu?
• A dlaczego nie, i z czego to wynikało?
• Co musiałoby się stać żeby niechętni członkowie grupy wzięli udział?
• Kogo, czego się obawiasz w tej grupie?
• Jak można o to zadbać teraz w grupie?
• Czego oczekują, potrzebują od grupy, mieć do niej większe zaufanie?
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ĆWICZENIE III.3.1 TRATWA
Informacje techniczne

Potrzebne rekwizyty: 2 koce, koło ratunkowe, lina, 4 wiosła, 2 kapoki, 3 duże chusty.
Przebieg
Cel: nauka współdziałania, odpowiedzialności, wchodzenia w role. „Jesteście drużyną. Bierzecie udział w konkursie
przepłynięcia na czas tratwą — bijecie swój rekord. Na środku układamy 2 koce — oto wasza tratwa, jest tam miejsce dla wszystkich. A teraz zaczyna się wasza przygoda. Spływ będzie trwał 20 min., odbywa się przez górski, rwący
potok. Woda w potoku jest zimna, uważajcie na kamienie, zakręty, zwężenia. Na trasie waszej podróży są też kaskady
i wodospady. Dwie drużyny przed wami nie zmieściły się w czasie i nie dopłynęły w komplecie. Jesteście trzecią
drużyną, ale za wami są 3 następne zespoły. Jeżeli wiosłujecie, to znaczy że płyniecie. Gdy ktoś z wioślarzy przestanie wiosłować, wówczas doliczany jest dodatkowy czas proporcjonalny do postoju. Jak każda drużyna, macie teraz 7
minut na przygotowanie się. Zapraszam na tratwę”.

Po 7 minutach trener(ka) wypuszcza drużynę i aranżuje przez 2-3 minuty, tzn. mówi im, co się dzieje. Po upływie 7
minut trener(ka) milknie i obserwuje grupę. Zwraca uwagę na procesy społeczne, relacje, wchodzenie w role, zwłaszcza lidera. Całość trwa 20 minut.
Omówienie i ewaluacja
• Jak uczestnicy się czuli na tratwie, jakie i kiedy pojawiły się emocje?
• Kto i jaką rolę pełnił?
• Kto i kogo zastępował?
• W jaki sposób został wybrany lider?
• Jakim był liderem? — informacje zwrotne.
• Co motywowało uczestników, a co nie?
• W jakiej innej roli chciałbyś być na tej tratwie?
• Kto lub co ci przeszkadzało?
• Co mogłeś (mogłaś) zrobić, żeby to zmienić?

Rundka: Jak to doświadczenie ma się do ich faktycznie pełnionych ról w życiu zawodowym i prywatnym?
Jakie zmiany mogą wprowadzić, z czego skorzystać w realnym życiu, w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością?

ĆWICZENIE III.3.2 RYSUNEK PROJEKCYJNY
Przebieg

Każdy uczestnik przykleja dużą kartkę z flipcharta na ścianie i podpisuje ją swoim imieniem. Uczestnicy przesuwają
się zgodnie ze wskazówkami zegara i na kartce każdej osoby po kolei rysują symbol pasujący do cech i zachowań tej
osoby (konkret lub jakiś znak abstrakcyjny). W końcu każdy znów staje przy swojej kartce i, patrząc na rysunek projekcyjny, dzieli się swoją refleksją nad nim.
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ĆWICZENIE IV.1.1 FAZY ROZWOJU GRUPY NA PRZYKŁADZIE PROCESÓW GRUPOWYCH ZACHODZĄCYCH W NASZEJ GRUPIE
Przebieg

Trener(ka) odnosi się do materiału przesłanego uczestnikom przed treningiem interpersonalnym pt. „Proces grupowy”.
FAZY ROZWOJU GRUPY

FORMING - FORMOWANIE
Ludzie zbierają się, analizują cel i wymagania, badają terytorium.
UCZUCIA:
• Ekscytacja, optymizm;
• Duma z bycia wybranym do zespołu;
• Próby zbliżenia się do zespołu;
• Lęki podejrzenia, co do przyszłości.
ZACHOWANIA:
• Próby definiowania zadań i sposobów ich realizacji;
• Próby wypracowania akceptowalnych zachowań grupowych;
• Decyzje, co do potrzebnych informacji;
• Abstrakcyjne dyskusje nad pomysłami i celami u niektórych powodujące zniecierpliwienie;
• Koncentracja raczej na relacjach, niż na rolach;
• Chaos organizacyjny;
• Brak planowania.
STORMING — SZTORMOWANIE, BURZA
Ludzie walczą o pozycje, testują limity, analizują możliwości, zawierają porozumienia. Ta faza może zawierać element
buntu i niechęć do podporządkowania się innym.
UCZUCIA:
• Opór przed zadaniami i metodami pracy odmiennymi od indywidualnych, charakterystycznych dla poszczególnych członków grupy;
• Zmiany w nastrojach i stosunku co do szansy zespołu na sukces;
• Silne emocje — złości, zniecierpliwienie, ataki.
ZACHOWANIA:
• Spory miedzy uczestnikami, nawet wtedy, gdy zgadzają się co do głównych założeń;
• Opór i rywalizacja;
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•
•
•
•
•

Walka o cele jednostkowe;
Kwestionowanie fachowości tych, którzy wybrali zadania i członków grupy;
Tworzenie nierealnych celów;
Przerzucanie odpowiedzialności;
Brak jedności, napięcie, zazdrość.

NORMING — NORMOWANIE
Ludzie zgadzają się na zachowanie kolektywne (normy), wspólne wartości oraz odpowiedzialność. Teraz odkrywasz,
co możesz, a czego nie możesz w obrębie grupy.
UCZUCIA:
• Wzajemna akceptacja bądź utrwalenie uprzedzeń;
• Uczucia przyjaźni lub niechęci;
• Zaufanie wewnątrz zespołu;
• Członkowie grupy dążą do zgody.
ZACHOWANIA:
• Krystalizacja ról w wymiarze władzy i sympatii;
• Określone role i zakresy odpowiedzialności;
• Wspólnota i kooperacja w działaniu;
• Koncentracja na celach.
PERFORMING - DZIAŁANIE
Członkowie współpracują ze sobą, aby zrealizować wspólne cele.
UCZUCIA:
• Poczucie jedności i spoistości grupy.
LAMENT
Faza związana z zakończeniem działalności zespołu i końcem projektu.
UCZUCIA:
• Poczucie straty;
• Poczucie sukcesu;
• Żałowanie, że „to już koniec”.
ZACHOWANIE:
• Dobry wgląd w pracę zespołu;
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• Energia skoncentrowana na dopinaniu ostatnich spraw;
• „Świętowanie zwycięstwa”;
• Planowanie nowych zespołów.
Omówienie i ewaluacja

Trener(ka) zadaje uczestnikom pytania celem omówienia procesów grupowych:
• Jakie znacie fazy rozwoju grupy? (zapisuje na flipcharcie);
• Jakie fazy rozwoju grupy ujawniły się podczas treningu interpersonalnego?
• Jakie zachowania, momenty w grupie świadczą o danej fazie i przechodzeniu w kolejny etap rozwoju grupy?
• Co było wspólnym mianownikiem grupy?
• Kto i jakie role pełnił w grupie? Jak się z tym czuli?
• Z jakiego powodu pojawiła się w grupie dana rola?
• Jakie momenty i dla kogo były najtrudniejsze?
• Czego oczekiwali, a co dostali i jakie to wywołało w nich uczucia?
• Jak grupa poradziła sobie w fazie konfliktu i burz?
• Jakie nowe normy grupa ustaliła i w jakim celu?

ĆWICZENIE IV.2.1 MOJE MOCNE STRONY I OGRANICZENIA W PRACY Z LUDŹMI
Przebieg

Uczestnicy dobierają się w zespoły trzyosobowe i dzielą się na A, B i C. Ćwiczenie jest rotacyjne, każdy po kolei wchodzi w każdą z ról. Najpierw Osoba A mówi do B na powyższy temat. Osoba B ma za zadanie słuchać i parafrazować
wypowiedzi osoby A. Osoba C obserwuje osobę B i udziela jej informacji zwrotnej na temat jej umiejętności nawiązywania kontaktu. Osoba A nazywa swoje odczucia w relacji z osobą B. Następuje zamiana ról.
Omówienie i ewaluacja

Rundka: w jaki sposób wykorzystujesz swoje umiejętności w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością,
a co jest Twoim obszarem do rozwoju?

ĆWICZENIE IV.3.1 CHCĘ… MUSZĘ… DECYDUJĘ SIĘ…
Przebieg
Cel: uświadomienie sobie własnych wyborów, kryteriów, powinności, pragnień, i nauka mówienia
o tym. Napisz na kartce kilka lub kilkanaście zdań zaczynających się od słów „Chcę:..”, „Pragnę…”, „Potrzebuję…”.
Postaraj się, aby te słowa odzwierciedlały stan Twoich aktualnych chęci, pragnień, marzeń, tęsknot i potrzeb. Pisz
wszystko, co ci przychodzi do głowy. Mogą to być sprawy małej wagi, jak i też ważne i wielkie. Mogą to być sprawy
dnia dzisiejszego, czy aktualnej chwili, jak i Twoje od lat nie spełnione pragnienia.
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Teraz napisz jakie uczucia towarzyszyły Ci w trakcie pisania. Podkreśli jedno dominujące.
Teraz napisz wszystko, co odczuwasz jako swoje obowiązki, konieczności, powinności , to, co musisz… Zacznij
od słowa „Muszę…”, „Powinienem (powinnam)…”, „Trzeba…”. Po skoczeniu napisz, jakie uczucia towarzyszyły Ci
podczas pisania, o czym myślałeś, co przeżywałaś.
Teraz napisz o tym wszystkim, co dotyczy Twoich decyzji. Zaczynaj od słów „Zdecydowałem (zdecydowałam)…”, „Postanawiam…”, „Wybieram…” Po napisaniu wpisz, jakie uczucia towarzyszyły Ci podczas pisania, czy to było trudne
czy łatwe.
Omówienie i ewaluacja
• Jakie to były doświadczenia — które było trudne, a które łatwe?
• Co zwraca twoją uwagę?
• Jakie uczucia i gdzie się pojawiły?
• W którym obszarze masz najwięcej, a w którym najmniej zdań? O czym to świadczy?
• Czy są takie sprawy, które pojawiły się w dwóch, a może w trzech obszarach, i o czym to świadczy?
• Na co decydujesz się myśląc o swoim życiu prywatnym i zawodowym, jak to wpłynie na Twoje relacje z innymi
ludźmi?
Dodatkowe informacje

Tutaj krótkie wprowadzenie pojęcia analizy transakcyjnej i komunikatów z poziomu Rodzica — Dorosłego — Dziecka

ĆWICZENIE IV.4.1 DLACZEGO CHCĘ BYĆ LUB JESTEM NAUCZYCIELEM PRACUJĄCYM Z DZIEĆMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ?
Przebieg
Cel: Uświadomienie sobie przez nauczyciela własnych postaw czy zachowań, które mogą utrudniać rozwój i samodzielność dzieci z niepełnosprawnością. Uczestnicy dobierają się w zespoły dwuosobowe (osoby A i B).

I. Najpierw osoba A dopytuje osobę B „dlaczego chce być lub jest nauczycielem?” Jakie jeszcze są powody? Próbuje
doszukać się głębszych, skrywanych, wstydliwych potrzeb. Pyta się o trudne powody czy pobudki i zapisuje je anonimowo na kartce — po czym kładzie ją na środku sali.
Następuje zamiana ról w parach i teraz to osoba B zapisuje te skrywane, wstydliwe powody osoby
A, dopytując się o nie. Czas: 4-5 minut na osobę.
II. Wszystkie kartki powędrowały już do środka. Będziemy się teraz zastanawiać: jakie niezaspokojone potrzeby nauczyciela mogą kryć się pod tymi motywami? Karki są losowane i czytane na głos.
„Wymyślcie najbardziej skrajne sposoby zaspokajania tej wartości (potrzeby) przez nauczyciela
z wykorzystaniem ucznia. Jak nauczyciel mógłby maksymalnie wykorzystać ucznia do zaspokojenia tej potrzeby, gdyby
było to poza kontrolą? (Wymyślcie przykłady — tutaj przejaskrawienie, dużo humoru).
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III. Dobierzcie się w zespoły trzyosobowe. Każdy zespół otrzymuje po trzy karteczki (z zapisanymi skrywanymi powodami). Mają przedstawić pantomimę obrazującą te powody, pokazującą co może czekać nauczyciela lub dziecko gdy
będzie zaspakajał (zaspokajało) swoje ukryte potrzeby.
Omówienie i ewaluacja

Rundka: W obszarze jakich swoich postaw i zachowań zdobyłeś(aś) informacje i jak to wpłynie na Twoją pracę zawodową?

ĆWICZENIE IV.4.2 LINIA ZAWODÓW
Przebieg
Cel: docenienie dotychczasowych osiągnięć i korzystanie z zasobów tkwiących w doświadczeniu każdej osoby, uświadomienie sobie własnego potencjału twórczego oraz konkretnych predyspozycji zawodowych i umiejętności, motywacja do działania i rozwój aktywnej postawy. „Proszę, zaznacz w formie kółek na osi liczbowej, jakie prace, zawody
wykonywałeś(aś) i przez ile lat. Podpisz każde kółko i zajęcie jakie wykonywałaś(eś) i każdy zawód”. Gdy uczestnicy
skończą, odpowiadają na poniższe pytania — wypowiadają się na forum.
Omówienie i ewaluacja
• Co było ważnego w tych pracach, zawodach?
• Jakich cech wymagały od ciebie, jakiej postawy?
• Które zajęcie było dla ciebie najważniejsze, co konkretnie dało ci wykonywanie go (czego się nauczyłaś(eś))?
• Co było w nim najważniejszego? (Może to dotyczyć obecnego zawodu).
• Jak można to „przetransponować” do twojego obecnego zawodu — zawodu nauczyciela pracującego z dziećmi
z niepełnosprawnością? Potraktuj to jako swój zasób.
• Opowiedz o tym. Czy widzisz jakiś wspólny mianownik w zajęciach, zawodach jakie wykonywałeś(aś)
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ROLE W GRUPIE
Wypełnienie tego kwestionariusza umożliwi Ci:
• orientację co do własnych skłonności, jeśli chodzi o pełnienie ról grupowych (można preferować kilka),
• udoskonalenie ról, które są najbardziej naturalne, uczynienie ich bardziej wyrazistymi w celu podkreślenia konstruktywnego wkładu w pracę grupy,
• refleksję nad tym, że nie warto odgrywać ról, które są nam obce. Lepiej zainwestować w siebie, doskonaląc odpowiadające nam role i dobrać do zespołu osoby, które będą stanowić konieczne uzupełnienie.
Rozdziel 10 punktów w każdej z siedmiu części kwestionariusza. Możesz przypisać 10 punktów jednemu zdaniu, które
doskonale opisuje Twoje zachowanie w grupie lub też rozdzielić 10 punktów pomiędzy wszystkie lub tylko niektóre zdania opisujące mniej lub bardziej adekwatne Twoje zachowania.
CZĘŚĆ I.

Sądzę, że mój wkład w pracę grupy polega na tym, że ...

a

szybko dostrzegam i umiem wykorzystywać nowe możliwości

b

mogę dobrze pracować z bardzo różnymi ludźmi

c

... „produkowanie” pomysłów, to moja naturalna zdolność

d

moja siła tkwi w tym, że potrafię z członków grupy „wyciągnąć” to, co mają w sobie najlepszego (aby
przyczynili się do osiągnięcia celów i zadań grupowych)

e

moja główna umiejętność polega na doprowadzeniu spraw do końca i wiąże się z efektywnością

f

jestem w stanie przez jakiś czas zaakceptować niepopularność mojej osoby, jeśli prowadzi
to do wartościowych wyników

g

zwykle wyczuwam, co jest realistyczne i prawdopodobne, jeśli chodzi o osiągnięcie sukcesu

h

zwykle mogę zaproponować jakieś alternatywne wyjście bez uprzedzeń i niechęci.
Razem 10

str. 200

CZĘŚĆ 2.

Jeśli mam jakieś niedociągnięcia w pracy grupowej, to dlatego, że ...

a

nie mogę się uspokoić, dopóki narada nie jest uporządkowana, kontrolowana i ogólnie dobrze prowadzona

b

czasami poświęcam zbyt wiele uwagi nie do końca przemyślanym pomysłom

c

mam tendencję do rozgadywania się, gdy grupa pracuje nad nowymi pomysłami

d

mój chłodny ogląd spraw utrudnia mi przyłączenie się do gotowości i entuzjazmu kolegów

e

czasami jestem postrzegany jako wywierający nadmierny nacisk i autorytatywny wpływ, jeśli coś
musi zostać rzeczywiście zrobione

f

trudno mi kierować na „pierwszej linii”, gdyż czuję się zbyt odpowiedzialny za atmosferę grupową

g
h

mam skłonność do rozmyślania o tym, co w danej chwili wpada mi do głowy, przez co tracę kontakt
z tym, co się dzieje
koledzy widzą mnie jako niepotrzebnie przejmującego się szczegółami i możliwością, że sprawy mogą
się źle ułożyć
Razem 10

CZĘŚĆ 3.

Jeśli jestem wciągnięty razem z innymi w przygotowanie projektu ...

a

mam skłonność do wywierania wpływu na ludzi, lecz bez wywierania na nich presji

b

moja czujność pomaga zapobiec wielu pomyłkom i błędom

c

jestem gotów kłaść nacisk na działanie, aby się upewnić, że zebranie nie jest stratą czasu lub że prowadzi do utracenia z widoku głównego celu

d

zwykle można liczyć, że wymyślę coś oryginalnego

e

staram się, aby dobre pomysły stały się przedmiotem zainteresowania całej grupy

f

zawsze poszukuję ostatnich nowinek, nowych odkryć i wyników badań na określony temat

g

mam przekonanie, że moja umiejętność wydawania sądu może pomóc w podjęciu odpowiedniej
decyzji

h

moją specjalnością jest organizowanie najważniejszych części pracy
Razem 10
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CZĘŚĆ 4.

Moją charakterystyczną cechą pracy grupowej jest:

a

rzeczywiście interesuję się bliższym poznaniem moich kolegów

b

nie mam oporów przed przeciwstawianiem się zdaniu większości

c

zwykle potrafię znaleźć takie argumenty, aby obalić błędny punkt widzenia

d

szczególny talent do wprowadzania pomysłów w życie

e

skłonność do pomijania rzeczy oczywistych i do zaskakiwania czymś niespodziewanym

f

doprowadzam do perfekcji to, czego się podejmuję

g

gotowość do nawiązywania i wykorzystywania kontaktów pozagrupowych

h

umiejętność podjęcia decyzji co do wyboru rozwiązania, nawet jeśli interesuje mnie wiele aspektów
sprawy
Razem 10

CZĘŚĆ 5.

Czerpię satysfakcję z pracy w grupie, gdyż...

a

cieszy mnie analizowanie sytuacji i rozważanie możliwości wyboru

b

interesuje mnie znalezienie praktycznych rozwiązań problemów

c

lubię mieć przekonanie, że sprzyjam kształtowaniu dobrych kontaktów międzyludzkich w pracy

d

lubię mieć duży wpływ na decyzje

e

cieszę się z kontaktów z ludźmi, którzy mają coś nowego do zaoferowania

f

jestem w stanie doprowadzić ludzi do zgody w ważnych dla pracy sprawach

g

całą swą uwagę poświęcam wykonywanemu zadaniu

h

znajduję takie obszary, które pobudzają moją wyobraźnię
Razem 10

str. 202

CZĘŚĆ 6.

Jeśli nagle otrzymuję trudne zadanie do wykonania w ograniczonym czasie i z nieprzychylnymi osobami ...

a

mam ochotę zaszyć się w kącie, aby wymyślić sposób na wyjście z impasu

b

byłbym gotów do współpracy z osobą która wykazała najbardziej pozytywne nastawienie

c

znalazłbym sposób na zmniejszenie skali zadania przez ustalenie, co mogłyby zrobić poszczególne
jednostki

d

moje naturalne wyczucie spraw pilnych pozwoli na postępowanie zgodnie z planem

e

z pewnością zachowam spokój i zdolność do trzeźwego osądu

f

mimo nacisków zachowam stałość celu

g

jestem gotów przejąć konstruktywne kierownictwo, jeśli stwierdziłbym, że grupa nie robi postępu

h

zainicjowałbym dyskusję w celu wypracowania nowych pomysłów i rozwiązań
Razem 10

CZĘŚĆ 7.

Trudności w mojej pracy w grupie pojawiają się, gdyż...

a

mam skłonność do ujawniania niezadowolenia wobec tych, którzy moim zdaniem przeszkadzają
w osiąganiu postępu

b

jestem zbyt analityczny i niedostatecznie opieram się na intuicji, co może nie podobać się innym

c

moje pragnienie, aby praca została starannie wykonana, może wstrzymywać pójście do przodu

d

łatwo się nudzę i oczekuję, że inni będą mnie stymulować i „zapalać”

e

trudno mi rozpocząć, jeśli cele nie są dla mnie jasne

f

czasami miewam trudności w trafnym wyjaśnianiu złożonych kwestii, jakie dostrzegam

g

mam świadomość, że wymagam od innych rzeczy, których sam nie mogę zrobić

h

waham się, czy należałoby forsować mój punkt widzenia, gdy napotykam jawną opozycję
Razem

10
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Klucz do kwestionariusza samooceny
Przenieś wyniki (wpisane do tablicy wyników) do tablicy - klucza. Podlicz punkty w każdej kolumnie w celu obliczenia
liczby punktów przypisanych poszczególnym rolom grupowym.

Część

PO

NL

CZA

SIE

CZK

SE

CZG

PER

1

g

d

f

c

a

h

b

e

2

a

b

e

g

c

d

f

h

3

h

a

c

d

f

g

e

b

4

d

h

b

e

g

c

a

f

5

b

f

d

h

e

a

c

g

6

f

c

g

a

h

e

b

d

7

e

g

a

f

d

b

h

c

Razem

PO

Praktyczny organizator

CZK

NL

Naturalny lider

SE

CZA

Człowiek akcji

CZG

Człowiek grupy

SIĘ

Siewca (człowiek idei)

PER

Perfekcjonista

Człowiek kontaktów
Sędzia

Interpretacja
Najwyższy wynik w określonej kolumnie świadczy o najczęściej przyjmowanej KONSTRUKTYWNEJ roli grupowej. Następny w kolejności dotyczy roli, którą przyjmuje się, jeśli z jakichś powodów istnieje mniejsze zapotrzebowanie na tę
najbardziej preferowaną. Dwa najniższe wyniki dotyczą obszarów, jakie należałoby rozwijać. Być może jednak, zamiast
je „na siłę” wzmacniać, lepiej poszukać kolegów, którzy mogliby w grupie stanowić dla nas najlepsze dopełnienie.
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Wyniki

Rola

niskie

średnie

wysokie

bardzo
wysokie

PO

0-6

7 - 11

12 - 16

17 - …

NL

0-6

7 - 10

11 - 13

14 - …

CZA

0-8

9 - 13

14 - 17

18 - …

SIE

0-4

5-8

9 - 12

13 - …

CZK

0-6

7-9

10 - 11

12 - …

SE

0-5

6-9

10 - 12

13 - …

CZG

0-8

9 - 12

13 - 16

17 - …

PER

0-3

4-6

7-9

10 - …

Opis ról grupowych
• NATURALNY LIDER - sprawuje pieczę i kontrolę nad sposobem, w jaki grupa stara się osiągnąć cele. Potrafi
efektywnie wykorzystać zasoby zespołu; rozpoznaje gdzie tkwią zalety, a gdzie słabości grupy; potrafi wykorzystać potencjał indywidualny każdego pracownika.
Cechy: zrównoważony, dominujący, ekstrawertyk. Charakteryzuje go raczej zdrowy rozsądek aniżeli rozważania
intelektualne, w kierowaniu nie jest agresywny.
• CZŁOWIEK AKCJI - kształtuje sposób, w jaki wykorzystany zostanie wysiłek grupy; kieruje swoją uwagę bezpośrednio na ustalanie celów i priorytetów; pragnie wywierać wpływ na kształt lub wzorzec dyskusji grupowej
i na wynik aktywności grupowej.
Cechy: niespokojny, dominujący, ekstrawertyk, impulsywny, łatwo się irytuje. Chce szybki widzieć rezultaty. Rywalizuje i bywa arogancki, ale dzięki niemu „coś się rzeczywiście dzieje”.
• PRAKTYCZNY ORGANIZATOR - zamienia koncepcje i plany na praktyczne działania i realizuje uzgodnione plany
w sposób systematyczny i efektywny.
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Cechy: zrównoważony i zdyscyplinowany. Dzięki niemu następuje praktyczne wdrożenie projektów i planów rozwiązań. Pragnie konkretów, nie lubi zmienności planów.
• SIEWCA ( CZŁOWIEK IDEI ) - wysuwa nowe pomysły i strategie ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych
problemów i próbuje „przedzierać się” ze swoją wizją przez grupowe podejście do problemu na zasadzie konfrontacji.
Cechy: dominujący, inteligentny, introwertyk. Może „gubić” szczegóły i robić błędy, a także krytykować pomysły
innych. Im większy problem, tym większe wyzwanie, żeby go rozwiązać. Uważa że dobre pomysły mogą na początku wydawać się dziwne i nieprawdopodobne. Roztacza wokół siebie aurę „geniusza”.
• CZŁOWIEK KONTAKTÓW - bada, analizuje i przytacza informacje na temat pomysłów, stanu wiedzy i działań
na zewnątrz grupy; nawiązuje kontakty zewnętrzne które mogą być użyteczne dla zespołu; potrafi prowadzić niezbędne negocjacje.
Cechy: zrównoważony, dominujący ekstrawertyk. Popiera innowacje i jest dobrym improwizatorem. Trochę cyniczny w poszukiwaniu zysku dla grupy - często mawia: „nowe możliwości powstają w wyniku błędów innych”.
• SĘDZIA - analizuje problem, ocenia pomysły i sugestie, dzięki niemu grupa startuje z lepiej przygotowanej pozycji
do podjęcia wyważonej decyzji.
Cechy: inteligentny, zrównoważony, introwertyk. Jest najbardziej obiektywny, bezstronny i niezaangażowany emocjonalnie, lubi mieć czas do namysłu, czasami brak mu entuzjazmu, ale jego spokój pozwala na podjęcie wyważonych decyzji.
• CZŁOWIEK GRUPY - wspiera członków grupy, wspiera morale grupy, jeśli są jakieś niedociągnięcia i braki potrafi
zapobiegać konfliktom, kształtuje „ducha” grupy, wzmacnia współpracę i lepszą komunikację, jest lojalny wobec
zespołu.
Cechy: ekstrawertyk, zrównoważony, niskie pragnienie dominacji i rywalizacji, zdolność empatii. Może jego wkład
nie jest zbyt wyraźny, ale nieoceniona jest jego lojalność i oddanie wobec grupy, nie lubi konfrontacji.
• PERFEKCJONISTA - nastawiony na konkretny efekt, na zakończenie zadania w określonym czasie i zapewnienie
mu jak najwyższego standardu wykonania; może być trudny w kontaktach ze względu na to, że jest wrogiem
przypadku i grzęźnie w szczegółach, które nie są najistotniejsze dla ukończenia zadania, zawsze świadomy celu.
Cechy: niespokojny, napięty, introwertyk, zdyscyplinowany.
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Jakie osoby warto mieć w zespole ?
Rola

Typowe cechy

Pozytywne strony

Możliwe słabości

Praktyczny
organizator

• konserwatywny,
• obowiązkowy,
• praktyczny

• zdolności organizacyjne,
• zdrowy rozsądek,
• samokontrola

• brak plastyczności,
• możliwe powątpie-wanie
w nowe pomysły i zmiany

Naturalny
lider

• spokojny,
• pewny siebie,
• zdyscyplinowany

• zdolność dostrzegania potencjału tkwiącego w ludziach i
• silne skupienie na celach

• przeciętny, jeśli chodzi
o zdolności intelektualne
i twórcze

• bardzo napięty,
Człowiek akcji • dynamiczny,
• stawiający wyzwania.
Siewca
(Człowiek idei)

Człowiek kontaktów

Sędzia

Człowiek
grupy

Perfekcjonista

• pragnienie i gotowość przezwyciężenia inercji, braku
• skłonność do prowokowaefektywności, samozadonia, irytacji i niepokoju
wolenia
geniusz,
wyobraźnia,
intelekt,
wiedza

• indywidualista,
• poważny,
• niekonwencjonalny

•
•
•
•

• ekstrawertyk,
• entuzjasta ciekawy świata,
• komunikatywny

• zdolność do kontaktowania
się z ludźmi i odkrywania
tego co nowe,
• umiejętność reagowania
na wyzwania

• szybko traci zainteresowanie sprawą, gdy mija pierwsza fascynacja

• trzeźwy,
• bez emocji,
• ostrożny

• umiejętność oceny,
• dyskrecja,
• praktyczność i niebawienie
się w sentymenty

• brak umiejętności inspiracji
i zdolności motywowania
innych

• umiejętność wczuwania
się w ludzi i w sytuacje,
• umiejętność wzbudzenia
„ducha” grupy

• brak zdecydowania w sytuacjach kryzysowych

• zdolność do doprowadzenia do skutku,
• perfekcjonizm

• skłonność do martwienia
się drobiazgami,
• napięcie.

• zorientowany na społeczną stronę pracy,
• łagodny,
• wrażliwy
•
•
•
•

staranny,
uporządkowany,
sumienny,
niespokojny

• bujanie w obłokach,
• możliwe pomijanie praktycznych szczegółów
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Indywidualne konsultacje
Wstęp
Każda nowocześnie zarządzana szkoła stoi obecnie przed wyzwaniem, jakim jest ciągłe podnoszenie potencjału i poziomu kompetencji pracujących w niej nauczycieli. Szkolenia stanowią odpowiedź na większość kwestii dotyczących
rozwoju nauczycieli. Ponieważ jednak szkolenia są adresowane do większej grupy, nie zawsze pozwalają na pełne dostosowanie materiału do poszczególnych uczestników. Zazwyczaj nie zapewniają też współpracy lub konsultacji trenera
i uczestnika warsztatu po szkoleniu.
Coaching jest w tej kwestii doskonałym narzędziem, które pozwala na uzyskanie optymalnych rezultatów zarówno
z perspektywy szkoły, jak uczestników. Każda coachowana osoba (coachee) ma możliwość indywidualnej współpracy
z konsultantem/ coachem ( terminologię tę stosuję zamiennie). Zapewnia to szybsze rezultaty w krótszym czasie.

MAKSYMALNA WIELKOŚĆ GRUPY

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 OSOBA NA SPOTKANIU

5 SPOTKAŃ PO 2 GODZ. NA OSOBĘ,
RAZ W MIESIĄCU

Specjalne wymagania kompetencyjne trenera
Zgodne z zaleceniami Programu SMOK.

Cele konsultacji
Podtrzymanie procesu zmiany postawy nauczyciela zapoczątkowanego w trakcie szkoleń programu SMOK i treningu
interpersonalnego.

Znaki i akcenty szczególne
Konsultacje są prowadzone z nauczycielami w stylu coachingowym. Coaching jest jedną z metod szybkiego i precyzyjnego zwiększania osobistej kompetencji oraz sposobem na kontynuację i rozwój efektów szkoleniowych.
Polega to na nabywaniu nowych umiejętności przez nauczyciela poprzez korygowanie nieskutecznych zachowań. Jest
więc związany z samooceną efektywności nauczyciela w trakcie wykonywanej pracy
w szkole, jego samooceną ogólnie, informacją zwrotną od coacha i wspólnym planowaniu nowych strategii postępowania.
Konsultacje w stylu coachingowym są prowadzone w taki sposób, by nie kolidowały z codziennymi zadaniami nauczyciela. Terminy sesji są ustalane w taki sposób, by nauczyciel mógł wypełnić swoje obowiązki zawodowe w klasie.
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Każda sesja konsultacyjna kończy się ustaleniem celu do realizacji. Moje doświadczenia wskazują, że zwiększa to zaangażowanie, wiarę w siebie oraz zwrotnie motywację nauczyciela do pracy.
Budowanie relacji w czasie konsultacji. Zgrany duet — coach i nauczyciel — odznacza się kluczową wartością:
ZAUFANIEM

Oznacza to, że musisz poświęcić czas na zbudowanie relacji.
Co może być pomocne:
• Nawiąż kontakt nieformalny;
• Opowiedz o sobie i swoich doświadczeniach — bądź jednak gotów (gotowa) podzielić się jakąś swoją słabszą
stroną;
• Pamiętaj, że jesteście partnerami;
• Osoba konsultująca nie jest ani geniuszem, ani alfą i omegą - sama popełnia błędy;
• Osoba konsultująca przyzwala na samodzielność, zachęca, a nie zmusza, skupia się na sprawach ważnych dla
nauczyciela;
• Coach nie szuka klonów, szuka rozwiązań;
• W trakcie sesji pracuje nie tylko pytaniami. Gdy zajdzie taka potrzeba, może powiedzieć: „zaproponuję ci, jak możesz to zrobić”;
• Osoba konsultująca nie wykorzystuje uzyskanych drogą konsultacji informacji przeciwko nauczycielowi.
Aby obie strony czuły się bezpiecznie warto pomyśleć o zawarciu kontraktu z nauczycielem. Zawrzyj kontrakt dotyczący modelu waszej współpracy — aby od razu dookreślić waszą relację. Kontrakt odpowiada na pytanie: jakie
są zasady naszej współpracy?
• Czego ma dotyczyć kontrakt?
• Odpowiedzialności: kto za co odpowiada?
• Zakresu wsparcia: na co można liczyć a na co nie?
• Formy i częstotliwości współpracy: czym różnić ma się ten rodzaj rozmowy od innych?
• Komunikacji: czym różnić ma się ten rodzaj rozmowy od innych? Jakiego feedbacku się spodziewasz?
• Action planu i monitoringu wynikających z niego ustaleń.

Opis scenariusza
MODUŁ 1 — WPROWADZENIE DO KONSULTACJI

1. POWITANIE I INFORMACJA O CELU SPOTKANIA
Witasz nauczyciela i na początku podajesz cel główny spotkania (poznanie się oraz przedstawienie metody pracy
z nauczycielem). Wspomnij o tym, że:
• Wasze spotkanie to dalszy ciąg działań ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach z dziećmi w klasie.
• To kontynuacja i pogłębienie bazy, którą dostarczyły szkolenia w ramach projektu SMOK.
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• Teraz będziecie pogłębiać umiejętność pracy z dziećmi w klasie oraz ich rodzicami, co w praktyce oznacza: trening prowadzenia rozmowy, otwierania dziecka lub rodzica, pozyskiwania wiedzy o nim, by następnie w oparciu
o tę wiedzę wypracować rozwiązanie dla dziecka lub rodzica (najlepiej wspólnie) i umiejętnie je wdrożyć.
• Wspomnij, że tak poprowadzone działania maksymalnie angażują dziecko lub rodzica w proces, a to sprzyja łatwiejszej zmianie zachowania na pożądane.
• Co za tym idzie ma to wymierne efekty w postaci zmiany samopoczucia dziecka lub rodzica.
Przedstaw cele językiem korzyści. Np.: „Po tych spotkaniach zdobędziesz wiedzę o sobie samej (sobie samym) oraz
umiejętności…, które pozwolą zwiększyć efektywność Twoich działań z dziećmi w klasie lub ich rodzicami i dadzą Ci
wymierne wyniki”.
MODUŁ 2 — ANALIZA SYTUACJI PROBLEMOWEJ NAUCZYCIELA

1. PROWADZENIE SESJI WEDŁUG MODELU
Model:
• Analiza obecnej, problemowej sytuacji;
• Sytuacja idealna;
• Możliwe rozwiązania;
• Pierwszy krok.
Sesje konsultacyjne rozpoczynamy od analizy sytuacji problemowej nauczyciela.
Jej celem jest określenie zaistniałych problemów czy trudności wymagających poprawy. Na tym etapie konsultant(ka)
pracuje pytaniami, nie ma tu miejsca na polemikę czy dyskusję — celem jest poznanie perspektywy nauczyciela.
Wartością tego etapu dla nauczyciela jest zyskanie wglądu
w sytuację problemową, zobaczenie jej z nowej perspektywy.
Im dokładniej popracujemy na tym etapie z nauczycielem czy nauczycielką, tym łatwiej będzie mu (jej) później określić cel i możliwe rozwiązania tej sytuacji.
Ważne jest także to, że tu też trochę uwalniamy go (ją) z emocji, żeby potem miał(a) więcej gotowości, aby posłuchać
konsultanta (konsultantki). Warto skorzystać z pytań załączonych do podręcznika i koniecznie je pogłębiać np. „Co
jeszcze?”
MODUŁ 3 — SYTUACJA DOCELOWA, IDEALNA

1. WYPRACOWANIE CELU
Rozmowa z nauczycielem(-ką) o sytuacji docelowej tj. idealnej z jego perspektywy pozwala wizualizować nauczycielowi(-ce) stan pożądany. Coach korzysta w tym miejscu pytań, które tworzą motywację do jego osiągnięcia. Jest
to szczególnie ważne, gdy motywacja do zmiany zachowania dziecka lub rodzica jest ograniczona lub — u nauczyciela
— zmienna.
W ramach tej sytuacji pożądanej w przyszłości przez nauczyciela (nauczycielkę) pomagamy mu (jej) określić cel dla
niego (niej) na tę docelową sytuację. Pomocne tu będzie posługiwanie się pytaniami o cel, zamieszczonymi w podręczniku.
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Warto tu włączyć moją perspektywę jako coacha — jak ja widzę tę sytuację, jakie są fakty, konkrety, jak przedstawia
się rzeczywistość i adekwatność celu.
• Zapowiedz, że podsumujesz. Pokaż, że to ważne.
• Podsumuj kluczowy cel lub cele nauczyciela (nauczycielki). Nazwij je krótko, treściwie.
• Nazwij wyszczególnioną potrzebę. Odwołaj się do motywu. Nazwij to, na czym bardzo zależy nauczycielowi (nauczycielce).
• Upewnij się, czy tylko o to chodziło nauczycielowi (nauczycielce).
Dbamy o to, aby wypracowany cel w ramach sytuacji docelowej był oparty na jakimś modelu np. SMART. Dzięki temu
zapobiega się rozmyciu celu i zapewnia duży ładunek motywacji dla nauczyciela, aby ten cel zrealizować.
MODUŁ 4 — MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

1. WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ — JAK JE OSIĄGNĄĆ?
Na tym etapie rozmowy konsultacyjnej pojawia się szereg korzyści. Najważniejszymi elementami tego etapu dla nauczyciela (nauczycielki) są: określenie zasobów i mocnych stron, które sam(a) posiada.
• Wygenerowanie realnych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań;
• Uzyskanie od konsultanta dużej ilości wsparcia. Nawet jeśli wypracowane rozwiązania mogłyby generować na początku stres, coach przetrenuje z nauczycielem (nauczycielką) rozwiązanie w taki sposób, aby było postrzegane
przez niego (nią) jako łatwiejsze, niż na początku myślał(a) oraz możliwe do pomyślnej realizacji.
• Warto też przepracować z nauczycielem(nauczycielką) hipotetyczną sytuację, co by było, gdyby nauczyciel(ka)
powstrzymał(a) się od wprowadzenia zmian do sytuacji problemowej. Jakie byłyby tego konsekwencje? Jakie
korzyści wynikałyby z wyhamowania działań poprawiających tę sytuację? Jakie ryzyka niosłaby taka sytuacja dla
osób jej doświadczających, a jakie dla nauczyciela (nauczycielki)?
Stawiaj pytania, które ukierunkowują na rozwiązania. „Ludzie popierają to, co sami tworzą”. Korzystaj z pytań dołączonych do podręcznika.
MODUŁ 5 — PIERWSZY KROK

1. OKREŚLENIE PRZEZ NAUCZYCIELA (NAUCZYCIELKĘ) PIERWSZEJ CZYNNOŚCI DO WYKONANIA CZY TEŻ KONKRETNEGO ZACHOWANIA, KTÓRE ZBLIŻY GO (JĄ) DO CELU
• Dbamy o to, aby został opracowany dokładny plan działania;
• Warto na tym etapie sesji dopytać o:
• Emocje, które mogą towarzyszyć w przyszłości w realizacji tego zadania;
• Stopień trudności tego pierwszego kroku oraz;
• ponownie o cel, np. „co ważnego dzięki temu uzyskasz?”, aby zamknąć w ten sposób klamrą cala sesję
i zostawić coachee w dobrych emocjach.
MODUŁ 6 — PODSUMOWANIE SESJI KONSULTACYJNEJ

1. DOWIEDZENIE SIĘ, CO Z TEJ SESJI NAUCZYCIEL(KA) WYNIESIE DLA SIEBIE. STANOWI TO ZARAZEM FEEDBACK
DLA KONSULTANTA (KONSULTANTKI) NA TEMAT JAKOŚCI POPROWADZONEJ SESJI.
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Podsumowanie sesji konsultacyjnej:
• Ważne, żeby to nauczyciel(ka) pierwszy(a) podsumował(a): np. „podsumujmy, zaczniesz proszę?”
Zaproś coachee do sesji informacji zwrotnych. Zapytaj:
• Co z dzisiejszej sesji uważasz za szczególnie cenne?
• Które kwestie były najbardziej wartościowe?
Sam(a) daj feedback pozytywny od siebie.
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Wyjazd studyjny z kontynuacją w postaci action
learningu
Instrukcja prowadzenia Wyjazdu Studyjnego dla
Opiekuna Merytorycznego (Opiekunki Merytorycznej) wyjazdu
Cele wyjazdu
• Obserwacja uczestnicząca w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Poznanie metod stosowanych przez nauczycieli
i nauczycielki wspierających włączanie uczniów z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą do społeczności
szkolnej i pozaszkolnej.
• Wzrost przekonania, że edukacja włączająca jest możliwa.
• Osobiste doświadczenie korzyści z funkcjonowania w społeczności włączającej

Wymogi wobec opiekuna merytorycznego wyjazdu i zakres jego obowiązków
Jakość przebiegu wyjazdu zależy w ogromnej mierze od prowadzącego — opiekuna merytorycznego (opiekunki
merytorycznej) wyjazdu. Jego (jej) osobista postawa i kompetencje oraz poziom zaangażowania są kluczowe dla osiągnięcia celów wyjazdu studyjnego.
1. Opiekun(-ka) powinien (powinna):
• doskonale orientować się w zagadnieniach edukacji włączającej (nie wystarczy mieć ukończone szkolenia czy
kursy w obszarze pedagogiki specjalnej. Potrzebna jest osoba szczególnie wrażliwa na kwestie włączania, z doświadczeniem w pracy z wykluczeniem społecznym, z wysokimi umiejętnościami obserwacji i analizy sytuacji
pod kątem włączania. Rekomendujemy osoby zaangażowane w działania NGO w tym obszarze oraz z prywatnym
doświadczeniem związanym z niepełnosprawnością własną lub bliskich osób);
• znać język kraju, do którego się udaje lub język angielski (w mowie i w piśmie, biegle);
• być doświadczoną trenerką (doświadczonym trenerem) (patrz rozdział „Opis wymaganych kompetencji prowadzących szkolenia i wsparcie dodatkowe”);
• mieć dużą łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi;
• mieć dużą odporność na stres .
2. Opiekun(-ka) odpowiada za:
• nawiązanie kontaktów z instytucjami w miejscu planowanego wyjazdu;
• opracowanie programu wizyty wraz z instytucjami goszczącymi;
• opiekę nad przebiegiem całej wizyty;
• powadzenie spotkań: wstępnego (przed wyjazdem), warsztatowych (w trakcie wizyty), podsumowującego
(na pierwszych zajęciach Action learningu lub przed nimi) .
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WAŻNE! Jeśli z przyczyn losowych okaże się, że Opiekun Merytoryczny (Opiekunka Merytoryczna) nie uczestniczy
w przygotowaniach do wyjazdu od początku, należy koniecznie szczegółowo zapoznać go (ją) z założeniami wizyty
(celem, programem, itp.), a przede wszystkim zadbać o poznanie go (jej) z osobami odpowiadającymi za realizację
wizyty po stronie instytucji goszczących (np. zorganizować wspólną video-konferencję w trakcie której przedstawimy wszystkich).

1. Wybór miejsca i nawiązanie kontaktu (instrukcja dla Opiekuna Merytorycznego
(Opiekunki Merytorycznej) wyjazdu)
1. Znajdź miejsce (miasto, wieś, gminę, dzielnicę), w którym system edukacji i funkcjonowanie lokalnej społeczności
wyróżniają się pod względem szczególnych osiągnięć czy ciekawych rozwiązań w obszarze edukacji włączającej. Miejsca takie można znaleźć wszędzie: w kraju i za granicą. Jeśli chcesz, by grupa nauczycieli doświadczyła funkcjonowania w społeczeństwie o nastawieniu włączającym i czerpiącym z różnorodności, na razie najłatwiej będzie Ci to uzyskać poza naszym krajem. W wyborze miejsca kieruj się z jednej strony osiągnięciami danego państwa we włączaniu
(możesz posłużyć się naszą Analizą Desk Research w tym zakresie, pamiętając jednak, że mogą tu następować zmiany
w czasie), z drugiej — osiągnięciami konkretnego miejsca (szkoły, miasta, wsi, gminy, a nawet konkretnego człowieka). Informacje o podmiotach, które w sposób szczególnie udany realizują politykę włączającą możesz także uzyskać
od organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnością (zwłaszcza uczniów) oraz
od wydziałów edukacji w danym kraju.
O pomoc w znalezieniu miejsca możesz zwrócić się do
• swojego miasta/wsi — może macie tzw. miasto partnerskie lub wieś partnerską w kraju, który Cię interesuje
i w ten sposób uzyskasz pomoc w znalezieniu partnera;
• lokalnych lub ogólnopolskich NGO realizujących projekty ponadnarodowe;
• konsulatów i ambasad;
• Krajowej Instytucji Wspomagającej;
• bezpośrednio do wydziałów edukacji gmin, szkół, organizacji pozarządowych działających
w obszarze edukacji włączającej w interesującym Cię kraju.
2. Nawiąż osobisty kontakt z przedstawicielami instytucji, które będą gościły Waszą grupę. Poznaj konkretne osoby
i nawiąż z nimi relacje. Im więcej w Waszej relacji będzie zwykłej sympatii, im bardziej łączą Was wspólne pasje i zainteresowania a przede wszystkim cel wizyty, tym lepiej i sprawniej przygotujecie wizytę, i tym łatwiejsza będzie Wasza
współpraca na miejscu. Dlatego pamiętaj, że Ty masz swój cel w zorganizowaniu takiej wizyty, ale i Partner może mieć
swoje oczekiwania. Zapytaj o nie. W trakcie testowania programu SMOK okazało się, że Partner zagraniczny wizyty
studyjnej bardzo liczył na informacje o tym, jak w Polsce wygląda praca z uczniem zdolnym. Zaspokojenie tej potrzeby
przez mini panel dyskusyjny przygotowany przez grupę z Polski zostało bardzo ciepło odebrane i pozwoliło na pracę
na dużo głębszym poziomie otwartości i zaangażowania.
Uwagi techniczne:

Przygotowanie wizyty jest łatwiejsze jeśli jedna osoba z wybranej organizacji z miejsca, do którego jedziecie, podejmie
się bycia koordynatorem i dogrania wszelkich szczegółów w miejscu, do którego jedziecie.
Korzystaj z darmowych programów do rozmów międzynarodowych, w tym do video-konferencji (np. Skype, Viber).
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2. Układanie programu wizyty
1. Program powinien uwzględniać poznanie perspektywy wszystkich zaangażowanych we włączanie stron czyli:
a. osób odpowiedzialnych za organizowanie edukacji włączającej, organizowanie jej finansowania — przedstawicieli
podmiotu finansującego edukację (w testowaniu programu SMOK były to 4 osoby z gminy) — i wsparcie uczniów
z niepełnosprawnością (czasem może to być inny podmiot niż ten finansujący edukację);
b. dyrektora lub dyrektorki szkoły (3-4 osoby, z uwzględnieniem różnych typów szkół);
c. nauczyciela lub nauczycielki (minimum 3-4 osoby, z uwzględnieniem różnych typów szkół);
d. rodziców dziecka z niepełnosprawnością objętego edukacją włączającą (2-4 osoby, najlepiej z różnymi niepełnosprawnościami);
e. innych osób i instytucji ważnych dla włączającej edukacji w danym miejscu, np. związanych z rehabilitacją, wyrównywaniem deficytów itd. (w różnych miejscach jest to różnie zorganizowane).
2. Wizyty w szkołach, warsztaty, spotkania itd. nie powinny trwać dłużej niż 8 godzin dziennie
z godzinną przerwą na obiad (np. od 8:00 do 12:00 i od 13:00 do 17:00). W trakcie zajęć należy też przewidzieć drobne przerwy dostosowane do specyfiki danej aktywności.
3. Ustal, czy wszędzie chodzicie całą grupą, czy może w niektórych miejscach dzielicie się na mniejsze zespoły. Trudno jest np. wejść na zajęcia lekcyjne w 10 osób i nie zakłócić lekcji, ale 2-3 osoby mogą wślizgnąć się prawie niezauważone. Polecamy taki właśnie wariant — małe 3-4 osobowe grupki chodzą w różne miejsca na przemiennie (1 dzień
grupa A w szkole nr 1, a grupa B w szkole nr 2, potem zmiana, albo w tej samej szkole grupki chodzą do różnych klas).
Wymaga to wcześniejszego zaplanowania, bo Partner musi przewidzieć więcej lokalizacji jednocześnie, a my, jako
organizator, zapewnić np. dojazd w różne miejsca lub większą ilość tłumaczy.
4. Bariera językowa: przy wyjeździe za granicę ustal, jaki poziom znajomości języka prezentuje grupa. Pytaj szczegółowo — to, że ktoś dobrze dogaduje się w sprawach codziennych, nie znaczy, że zrozumie fachowe słownictwo
odnoszące się do edukacji, włączania, psychologii, kwestii społecznych, prawnych, legislacyjnych (najlepiej dołożyć
to pytanie w ankiecie przedwyjazdowej). Jeśli język stanowi problem, dowiedz się od Partnera, czy w miejscach, które
będziecie wizytować, jest możliwość skorzystania z tłumacza, i czy jest to odpłatne czy nie (np. w Szwecji okazało
się, że w większości szkół są nauczyciele j. polskiego, poza tym można skorzystać z wolontariuszy spośród Polonii —
kontaktu można szukać przez organizacje polonijne, przykościelne itp.).
5. Zaplanuj codziennie około 60 minut na podsumowanie dnia.
6. Przewidź czas na dojazdy.
7. Program musi być jak najbardziej dokładny, rozpisany na godziny.

3. Przygotowanie uczestników wyjazdu
1. Wyślij mailowo do uczestników prośbę o przesłanie informacji o stopniu znajomości języka kraju, do którego jedziecie (i dodatkowo języka angielskiego), diety, uczulenia, kogo informować w razie wypadku itd. Najwygodniej zrobić
to w formie ankiety (wzór w materiale pomocniczym WW1).
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2. Zaplanuj spotkanie informacyjno — zapoznawcze z uczestnikami wyjazdu jeszcze na wstępnym etapie planowania.
Kiedy: na 1-2 miesiące przed wyjazdem.
Czas trwania spotkania: około 1 godz.
Można zaplanować drobny poczęstunek.
Celem spotkania jest przygotowanie uczestników do wyjazdu w dwóch obszarach:
a) technicznym:
(posłuż się załączoną przykładowa instrukcją do rozdania uczestnikom – wzór w materiale pomocniczym WW2)
• gdzie, kiedy jedziemy;
• jaki jest harmonogram wizyty;
• co będziemy robić w poszczególne dni;
• ile można zabrać bagażu i jakie może mieć maksymalne wymiary i wagę (jeśli dotyczy);
• jak wygląda finansowanie wyżywienia, transport, zakwaterowanie (np. kto z kim w pokoju) etc.;
• jak będziemy podzieleni w pokojach (najlepiej, jeśli podziału dokonają sami uczestnicy).
Im lepiej będzie to opracowane, im mniej niepewności w uczestnikach i w Tobie, tym mniej stresu na miejscu. Jeśli
możesz, ściągnij z Internetu zdjęcia i pokaż uczestnikom miejsce zakwaterowania, miejsca które będziecie odwiedzać
etc. — dla wielu osób będzie to bardzo cenne i da im poczucie bezpieczeństwa.
Pozwalaj pytać, pamiętaj, że nie ma pytań głupich czy nieważnych! Ty możesz być globtroterem, ale prawdopodobnie
masz w grupie również osoby które np. nigdy nie jeżdżą w nieznane sobie miejsca. Najlepiej powiedzieć to uczestnikom, tak by nie czuli się niezręcznie, np. „ Szanowni Państwo, bardzo mi zależy byście czuli się komfortowo podczas
tej wizyty, bo pozwoli nam to skupić się na merytoryce. Dlatego zachęcam do zadawania wszelkich pytań. Jeśli wolą
Państwo zapytać o coś na osobności, bardzo proszę podejść do mnie po spotkaniu, lub przesłać pytanie mailowo
na adres … (zapisz na tablicy)”.
b) merytorycznym:
przekazanie informacji, dlaczego jedziemy właśnie w wybrane miejsce — czym się ono wyróżnia;
• uzyskanie informacji, jakie są doświadczenia zawodowe uczestników, zwłaszcza
z niepełnosprawnością;
• ustalenie, czego oczekują po wyjeździe;
• co ich szczególnie interesuje itd.
Chodzi o to, byś poznał(a) uczestników, ich oczekiwania, obawy itp.
Ustalcie wspólnie zasady, których chcecie przestrzegać na wyjeździe
— spiszcie je w formie Kontraktu.
c) Nie jest to niezbędne, ale omów z uczestnikami, czy nie chcą zabrać ze sobą np. drobnych upominków (np. o typowo polskim charakterze, albo wykonanych przez ich uczniów) dla nauczycieli w goszczących ich szkołach. Taki miły
gest bardzo ociepla atmosferę.
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Przygotowanie Opiekuna Merytorycznego (Opiekunki Merytorycznej) do wyjazdu
Upewnij się przed wyjazdem, że wiesz:
1. Skąd i o której odjeżdżacie (w obie strony);
2. Gdzie są ewentualne przesiadki;
3. Gdzie macie zapewnione noclegi;
4. Gdzie jecie posiłki;
5. Do kogo masz się zwrócić w razie problemów (zapisz sobie numery telefonów na miejscu);
6. Jak najkorzystniej poruszać się po okolicy (gdzie i jakie bilety kupić).
Upewnij się przed wyjazdem, że masz:
1. Listę uczestników z ich numerami telefonów;
2. Wyciąg z ankiet uczestników (diety, uczulenia, kogo informować w razie wypadku itd.);
3. Bilety;
4. Pieniądze;
5. Telefon z roamingiem;
6. Dane do faktury (jeśli masz brać faktury) ;
7. Telefony i adresy do wszystkich ważnych dla ciebie instytucji na miejscu;
8. Ubezpieczenie;
9. Potrzebne dokumenty (umowy, listy intencyjne, delegacje itp.).
Codzienne spotkania podsumowujące w trakcie wizyty studyjnej
Codziennie wieczorem przeprowadź krótkie podsumowanie dnia i przypomnienie planów na następny dzień. Forma
omówienia zależy od potrzeb grupy. Każda grupa jest inna — obserwuj uczestników — jeśli sami spontanicznie
rozmawiają o tym co widzieli, co ich zainteresowało, z czym się nie zgadzają, co chcieliby zrozumieć lepiej, co im się
podoba etc, nie musisz robić żadnych dodatkowych ćwiczeń. Wystarczy byś zadbał(a) o komfort grupy: spokojne
miejsce, gdzie ludzie mogą porozmawiać, z dostępem do kawy, herbaty, wody itp. Ważne — włącz się w te rozmowy
jako jeden z uczestników (jedna z uczestniczek). Jeśli jednak widzisz, że grupa nie rozmawia o kwestiach związanych
z wizytą studyjną, zadbaj o to, by ważne spostrzeżenia im nie umknęły.
1. Określ czas trwania — 60 minut;
2. Ustal porę i miejsce;
3. Zadbaj o dostępność czystych kartek, flamastrów, taśmy klejącej, kartek z flipcharta;
4. Wyjaśnij grupie, jaki jest cel takiego podsumowania (by ważne i ciekawe spostrzeżenia nie umykały, by dzielić się
z innymi);
5. Sposób pracy dobierz do potrzeb grupy.
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Ćwiczenia do wyboru:
a) rundka w której każdy po kolei dokończa zdanie „Dziś szczególnie ciekawe było dla mnie ……. bo …….” lub
„Z dzisiejszego dnia dla siebie, swojej pracy zawodowej biorę ……” . Jeśli zostanie poruszony interesujący wątek
i widać chęć grupy do pogłębienia tematu, można poprowadzić wokół tego zagadnienia krótką dyskusję moderowaną.
b) praca w parach (po 5 minut na parę, 2,5 minuty na osobę): najpierw jedna a potem druga osoba zadaje pytania, tak
by jak najwięcej dowiedzieć się o dzisiejszym dniu drugiej osoby, jej wrażeniach, przemyśleniach. Polecamy to ćwiczenie szczególnie, jeśli danego dnia grupa była podzielona na mniejsze zespoły i każda grupa widziała co innego.
Oczywiście zachęcamy wówczas, by uczestnicy łączyli się w pary z osobami, z którymi danego dnia nie byli w tym
samym miejscu. Gdy obie osoby z pary wykorzystały swój czas następuje zmiana par.
c) mapa wrażeń: dzielimy uczestników na 3-4 osobowe zespoły i prosimy by narysowali dzisiejszy dzień, co im dał
ciekawego, inspirującego, może coś zmienił w ich postrzeganiu edukacji włączającej? Zespoły najpierw to rysują,
potem prezentują sobie nawzajem (10 minut na rysowanie, 15 na prezentację i maksymalnie 10 na podsumowanie).
d) prosimy uczestników by każdy wziął kartkę, podzielił ją na sześć części i narysował w nich rodzaj komiksu o tym,
co dziś widział w szkole w której był. Następnie każda osoba omawia, co narysowała. Prowadzący (prowadząca) stawia
tylko niesugerujące pytania jak: Co to jest? Czemu użyłeś (użyłaś) tego koloru? Co to znaczy? Nie stawia pytań typu:
narysowałeś tego ucznia czarną kredką bo jest smutny? Chodzi o to, by autor(ka) sam(a) opowiedział(a) nam o swoim
rysunku, nadał(a) mu interpretację. Uczestnicy oczywiście też mogą zadawać pytania.
e) jeśli pojawił się trudny temat czy trudne emocje związane z jakąś sytuacją, i widzisz, że uczestnicy po prostu chcą
o tym pogadać, wybierz dyskusję moderowaną. Ustalcie wspólnie jej zasady: komunikat ja, nie ma złych uczuć —
są jedynie trudne, mamy prawo nie wiedzieć, nie dajemy rad — ale możemy dzielić się swoim doświadczeniem itd.
Pytania do prowadzenia dyskusji:
• Co Cię dziś szczególnie zainteresowało?
• Czego się nauczyłeś lub nauczyłaś?
• Co Cię dziś zdziwiło?
• Co chciałbyś lub chciałabyś zmienić w swojej pracy?
• Czego w swojej pracy chciałbyś lub chciałabyś robić więcej (częściej)?
• Czego chciałbyś lub chciałabyś robić w swojej pracy mniej (rzadziej)?
• Co w tym było dla Ciebie ważne?
• Co Cię w tym poruszyło?
Jeśli pojawia się jakaś deklaracja działania od uczestnika lub uczestniczki, można dopytać:
• Kiedy chciał(a)byś to zrobić?
• Jak chcesz to zrobić?
• Kto może Cię wesprzeć lub Ci pomóc?
• Jaki masz na to pomysł?
Podsumowanie:
Na koniec każdego wariantu tych warsztatów prowadzący(a) krótko podsumowuje wypowiedzi uczestników. Następnie
omawiany jest plan na następny dzień.
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Uwaga techniczna: prowadzący(a) powinien (powinna) robić krótkie notatki z tych spotkań zaznaczając pojawiające
się kluczowe kwestie, również te dotyczące strony techniczno-organizacyjnej wyjazdu, bo pomoże to stale podnosić
jakość takiej usługi.

Spotkanie podsumowujące wizytę studyjną
Kiedy: co najmniej tydzień po powrocie, jednak nie więcej niż miesiąc;
Czas trwania spotkania : około 2 godz.;
Cel spotkania:
• podsumowanie wizyty i zdobytych doświadczeń;
• zebranie wniosków i rekomendacji przydatnych w organizacji kolejnych wizyt;
• ewentualne zaplanowanie dalszych wspólnych działań (np. wprowadzania zmian w szkole w wyniku obserwacji
poczynionych na wyjeździe, zaproszenia teraz do naszego miasta czy wsi);
• rozdanie dyplomów;
• przygotowanie podziękowania, które wyślemy do naszych gospodarzy;
• obejrzenie i wymiana zdjęć i filmów z wyjazdu.
Pytania do prowadzenia dyskusji na spotkaniu:
• Co teraz, z perspektywy czasu, wydaje Ci się ważne(ciekawe, zaskakujące, cenne)?
• Czego powinno być mniej(więcej), co powinno wydarzać się częściej (rzadziej) w trakcie wizyty?
• Jeśli pojawia się jakaś deklaracja działania od uczestnika lub uczestniczki lub grupy, dopytaj:
• Kiedy chcesz lub chcecie to zrobić?
• Jak chcesz lub chcecie to zrobić?
• Kto może Cię lub Was wesprzeć czy pomóc?
• Jaki masz lub macie na to pomysł?
Ewentualne plany dalszych działań należy spisać i rozesłać wszystkim mailowo po spotkaniu.
Dalsze działania zależą od ustaleń z grupą.
Uwaga techniczna:
• dobrze jest zaplanować mały poczęstunek;
• miło jest rozdać płyty z nagranymi zdjęciami z wyjazdu;
• w zaproszeniu można uprzedzić uczestników, by zabrali coś do zgrania zdjęć i filmów od innych uczestników
(pendrive, karta pamięci w telefonie);
• prowadzący pisze raport podsumowujący całą wizytę studyjną wraz ze spotkaniami przygotowawczymi i podsumowującymi. Program wizyty stanowi integralną część sprawozdania.
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Ankieta informacyjna
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pozwoli to na ustalenie podstawowych informacji
potrzebnych do zorganizowania wyjazdu studyjnego.
1. Czy stosuje Pani/Pan dietę, którą należy uwzględnić podczas wyjazdu?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj diety)

2. Rodzaj preferowanego pokoju (należy wpisać znak „X” w odpowiednią rubrykę):
 pokój jednoosobowy
 pokój dwuosobowy (……………………………………..)
(imię i nazwisko współlokatora)
								
3. Jeżeli jest Pani/ Pan alergikiem, wówczas proszę wpisać na jakie alergeny jest Pani/ Pan uczulona/y?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Dane kontaktowe do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, numer telefonu)

Dodatkowe informacje (np. leki przyjmowane na stałe itp.):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Znajomość języka .............................. (obowiązującego w kraju wyjazdu)
Moją znajomość języka …………………………………….. mogę określić jako:
[ ] bardzo dobrą
Mogę prowadzić swobodną rozmowę w języku …………………..
Rozumiem artykuły w ………………języcznej gazecie.
[ ] dobrą
Mogę prowadzić rozmowę w języku…………………, ale nie zawsze wiem jak się wypowiedzieć.
Rozumiem proste teksty w języku……………...
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[ ] średnią
Rozumiem rozmowę w języku………………, ale trudno mi złożyć wypowiedź.
Rozumiem kontekst prostych tekstów.
[ ] słabą
Nie rozumiem wypowiedzi w języku…………………………….
Nie potrafię przeczytać tekstu w języku…………………..

Znajomość języka angielskiego
[ ] bardzo dobrą
Mogę prowadzić swobodną rozmowę w języku angielskim.
Rozumiem artykuły w anglojęzycznej gazecie.
[ ] dobrą
Mogę prowadzić anglojęzyczną rozmowę, ale nie zawsze wiem jak siew wypowiedzieć.
Rozumiem proste teksty po angielsku.
[ ] średnią
Rozumiem anglojęzyczną rozmowę, ale trudno mi złożyć wypowiedź.
Rozumiem kontekst prostych tekstów.
[ ] słabą
Nie rozumiem wypowiedzi anglojęzycznych
Nie potrafię przeczytać angielskiego tekstu.
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Wizyta studyjna w............ w dniach ............. r.
AGENDA
Niedziela
8:00

Spotkanie na Lotnisku ……………

13:30

Podróż samolotem do ……….. i przejazd autobusem do …………..(proszę
o punktualne przybycie)
Dotarcie do hotelu w …………. i czas wolny

9:30 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 15:30
15:30 – 17:30

Spotkanie w ……………
Lunch
Wizyty studyjne w …………….
Spotkanie podsumowujące dzień

8:00

Spotkanie w hotelu po wymeldowaniu i podróż powrotna

13:00

Podróż autobusem do …………. i wylot samolotem do ………………
Dotarcie do …………………. i zakończenie wizyty studyjnej

Poniedziałek - Piątek

Sobota

Informacje o podróży
Informacje związane z wylotem do ………………..
• każdy z pasażerów jest zobowiązany zabrać ze sobą ważny dowód osobisty (jeżeli jest taka potrzeba, to również
ważny paszport)
• obowiązkowa obecność o godzinie ……….. w hali odlotów na Lotnisku ……………….
w …………………. .
• każdy z pasażerów może zabrać …. sztuki bagażu (zależnie od tego, co jest zaplanowane w budżecie i co jest
dozwolone u przewoźnika):
• bagaż podręczny o wymiarach nieprzekraczających …………… (np. dla linii Wizzair jest to 42x32x25 cm) - bagaż ten musi się mieścić pod siedzeniem przed pasażerem. Płyny w bagażu podręcznym podlegają następującym ograniczeniom:
• płyn musi znajdować się w pojemniku o maksymalnej pojemności 100 ml;
• wszystkie pojemniki z płynami nieprzekraczające limitu 100 ml pojemności powinny swobodnie mieścić się
w przezroczystej, zamykanej torbie plastikowej o pojemności 1 l i wymiarach 20x20 cm;
• torbę plastikową należy oddzielnie przedstawić do kontroli bezpieczeństwa.
• Przewóz jest bezwzględnie zabroniony w przypadku następujących przedmiotów:
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broń palna, amunicja i materiały wybuchowe, w tym broń myśliwska i sportowa;
jakiekolwiek przedmioty lub substancje, które wyglądają jak broń, amunicja lub materiały wybuchowe;
substancje łatwopalne (wyjątki: napoje alkoholowe, lakier do włosów, perfumy, woda kolońska);
materiały radioaktywne;
sprężony gaz (wyjątki: dwutlenek węgla używany do poruszania protezami kończyn, zbiorniki z gazem niepalnym
używane w samoczynnie nadmuchiwanych kamizelkach ratunkowych);
substancje trujące lub grożące infekcją;
substancje korozyjne (wyjątki: rtęć w termometrach, barometry, akumulatory do wózków inwalidzkich);
walizki i zabezpieczone torby dyplomatyczne z wbudowanymi urządzeniami alarmowymi, akumulatorami litowymi
lub materiałami pirotechnicznymi;
przedmioty i materiały zagrażające bezpieczeństwu, mieniu, życiu, zdrowiu i nietykalności cielesnej osób na pokładzie np. nożyczki do paznokci, pilnik;
jakiekolwiek materiały zabronione przepisami i regulacjami obowiązującymi w krajach na trasie przewozu;
jakiekolwiek przedmioty, które nie nadają się do przewozu ze względu na wagę, rozmiar lub inne cechy;
szczątki ludzkie;
kleje lub farby;
jakiekolwiek przedmioty wymienione w technicznych instrukcjach bezpieczeństwa przewozu niebezpiecznych materiałów wydanych przez organizację International Civil Aviation Organization (ICAO) oraz regulacjach dotyczących
niebezpiecznych artykułów wydanych przez organizację International Air Transport Association (IATA).
(przed wylotem należy sprawdzić aktualność powyższych zapisów oraz czy kraj docelowy lub przewoźnik nie posiada dodatkowych obostrzeń)
bagaż rejestrowany (nadawany na lotnisku) o wymiarach nieprzekraczających ………….. (np. dla linii Wizzair
150x119x172 cm i wadze max. 32 kg)
wszystkie szczegółowe informacje nt. bagażu znajdują się na stronie …………. (np. dla linii Wizzair jest to http://
wizzair.com/pl-PL/useful _ information/baggage)
na pokład samolotu nie można zabrać ze sobą jedzenia ani picia, chyba że zostaną one zakupione na lotnisku
(po odprawie)
zalecane jest, aby w przypadku choroby lokomocyjnej, zażyć odpowiednie lekarstwa zgodnie z zaleceniami lekarza. Ponadto warto na pokład samolotu zabrać opakowanie cukierków do ssania (np. tictac), aby uniknąć zatykania uszu podczas startu i lądowania samolotu.
w przypadku stałego przyjmowania leków, zalecane jest aby zabrać ze sobą na pokład podręczny zestaw leków
w takiej ilości, aby starczyły na 1-2 dni.
w przypadku posiadania jakichkolwiek wszczepów materiałów medycznych np. stenty po zabiegach kardiologicznych, zalecane jest aby zabrać ze sobą zaświadczenie o rodzaju i umiejscowieniu wszczepu, potwierdzone
przez lekarza
każdy z pasażerów otrzyma spersonalizowany bilet lotniczy na swój adres e-mail oraz jest zobowiązany dokonać
odprawy on-line i wydrukować bilet z e-maila (chyba, że zostało to ustalone inaczej). Wiadomość z zaproszeniem
do odprawy zostanie przesłana przez linie lotnicze ok. 24 godziny przed wylotem.
czas lotu to ok. …….godz.
z lotniska do miejscowości ………………. jeździ autobus – czas przejazdu to ok. ……… godz..
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Informacje związane z pobytem w .......
• koszty wyżywienia na miejscu, noclegów i przejazdów lokalnych są pokrywane ze środków finansowych projektu.
• wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni na czas podróży.

Informacje związane z powrotem do .......
• każdy z pasażerów jest zobowiązany zabrać ze sobą ważny dowód osobisty osobisty (jeżeli jest taka potrzeba,
to również ważny paszport)
• obowiązkowa obecność o godzinie ……. w hotelu po wymeldowaniu
• każdy z pasażerów może zabrać 2 sztuki bagażu:
• bagaż podręczny o wymiarach nieprzekraczających …………. cm – tak samo jak
w przypadku wylotu z ………………
• bagaż rejestrowany (nadawany na lotnisku) o wymiarach nieprzekraczających ………….. (np. dla linii Wizzair
150x119x172 cm i wadze max. 32 kg) – tak samo jak
w przypadku wylotu z …………….
• wszystkie szczegółowe informacje nt. bagażu znajdują się na stronie …………. (np. dla linii Wizzair jest to http://
wizzair.com/pl-PL/useful _ information/baggage)
• na pokład samolotu nie można zabrać ze sobą jedzenia ani picia, chyba że zostaną one zakupione na lotnisku
(po odprawie)
• zalecane jest, aby w przypadku choroby lokomocyjnej, zażyć odpowiednie lekarstwa zgodnie z zaleceniami lekarza. Ponadto warto na pokład samolotu zabrać opakowanie cukierków do ssania (np. tictac), aby uniknąć zatykania uszu podczas startu i lądowania samolotu.
• w przypadku stałego przyjmowania leków, zalecane jest aby zabrać ze sobą na pokład podręczny zestaw leków
w takiej ilości, aby starczyły na 1-2 dni.
• w przypadku posiadania jakichkolwiek wszczepów materiałów medycznych np. stenty po zabiegach kardiologicznych, zalecane jest aby zabrać ze sobą zaświadczenie o rodzaju
i umiejscowieniu wszczepu, potwierdzone przez lekarza
• każdy z pasażerów otrzyma spersonalizowany bilet lotniczy na swój adres e-mail oraz jest zobowiązany dokonać
odprawy on-line i wydrukować bilet z e-maila (chyba, że zostało to ustalone inaczej). Wiadomość z zaproszeniem
do odprawy zostanie przesłana przez linie lotnicze ok. 24 godziny przed wylotem.
• czas lotu to ok. …….. godz.
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Instrukcja realizowania coachingu grupowego
w formule action learning dla coachów (moderatorów)
Wstęp — zaproszenie do metody
Podczas poszukiwań efektywnych metod rozwoju ludzi towarzyszą nam dwie myśli dawnych filozofów: „Wszystko, co
mam, noszę w sobie” Cycerona i „Aby się nam chcieć chciało” Marka Aureliusza. Okazały się one zbieżne z intencjami twórcy metody Action learning (w skrócie AL), profesora Reginalda Revansa, który był przekonany, że potencjał
do zmiany tkwi w nas samych i jesteśmy nieustanie do niej zdolni, oraz że kryje się w nas więcej możliwości, niż
jesteśmy w stanie przypuścić. Okazuje się też, że wspaniałym motorem zmian jest życzliwa, i jednocześnie szczera
i odważna grupa osób, które towarzyszą nam w procesie zmian. Potrzebujemy jedynie metody, według której będziemy pracować, oraz coacha (moderatora)1.
Metoda Action learning czyli „uczenie się przez działanie” jest wciąż rozwijana i modyfikowana przez kolejnych realizatorów. Poniższą strukturę pracy tą metodą opracowałam w oparciu o książkę Krystyny Weinstein-Fitzgerald Action
learning (wyd. PETiT, 1999). W tym ujęciu Action learning to dokładnie zaplanowany proces, podczas którego wszyscy uczestnicy, po kolei, mają szansę przedstawić swój problem (cel, wyzwanie), a następnie, przy wsparciu grupy —
głównie poprzez pytania, dzielenie się doświadczeniem i inspiracjami — znaleźć rozwiązania.
Opowiadanie o tej metodzie jest jak wyjaśnianie smaku egzotycznego owocu komuś, kto nigdy go nie jadł. Dlatego
zachęcamy do spróbowania. Aby nam się chciało chcieć!

Przygotowanie do procesu wdrożenia Action learning
2.1. OPIS WYMAGAŃ WOBEC COACHA (MODERATORA) SESJI ACTION LEARNING

Według Krystyny Weinstein-Fitzgerald2 osobą odpowiedzialną za prowadzenie procesu AL jest doradca sekcji. Autorka
w naszym odczuciu niewłaściwie przetłumaczyła nazwę funkcji, gdyż osoba odpowiedzialna za proces nie daje rad
— więc nazwa doradca może być myląca. Słowo „sekcja” również nie do końca sprawdza się w realiach naszej pracy
zespołowej, dlatego zastąpimy je słowem „grupa”, a doradcę sekcji — coachem lub moderatorem.
Jaką rolę pełni coach (moderator)? Czego od niego (od niej) możemy wymagać? Jak ją lub go przygotować? Jak
przygotować grupę do pracy? Kto może w niej pracować? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym
rozdziale.
1
2

W książce Krystyny Weinstein-Fitzgerald Action learning jest on nazywany doradcą sekcji.
K. Weinstein-Fitzgerald, Action learning, PETiT, Warszawa 1999.
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Zaczniemy od przygotowania coacha (moderatora). Ponieważ jest osobą, która prowadzi proces, modeluje go, zwraca
uwagę grupy na rolę uczenia się i konieczność przestrzegania zasad, jego lub jej przygotowanie i samoświadomość
jest jednym z kluczowych elementów sukcesu grupy. Moderator skupia się na potrzebach osoby, która jest w centrum;
dba aby grupa pracowała na jej rzecz. Równocześnie pilnuje, by każdy uczestnik spotkania wynosił z sesji ważne dla
siebie doświadczenia
i wnioski. Kształtuje język uczestników, dbając o otwartość pytań i postaw, brak ocen, uważność, odwagę, szczerość
i życzliwość. Stosowanie metody Action learning wymaga od prowadzącego zaawansowanych umiejętności pracy
z grupą, znajomości technik facylitacji i moderacji, umiejętności stawiania celów rozwojowych i motywowania do ich
osiągnięcia, radzenia sobie z oporem grupy itp.
Moderator umie:
• wejść w postawę obserwatora grupy;
• widzieć swoją rolę w procesie;
• dostrzegać za równo energię grupy, jak i jej pojedynczych członków;
• zauważać to, co niewypowiedziane;
• interweniować, kiedy łamane są uzgodnione zasady.
Podczas pierwszych prowadzonych samodzielnie sesji AL warto korzystać z pomocy superwizora lub bardziej doświadczonego, życzliwego moderatora AL.
Kim coach (moderator) NIE jest:
• trenerem;
• nauczycielem;
• wykładowcą;
• liderem grupy;
• osobą oceniającą uczestników grupy;
• terapeutą.
Do czego potrafi przekonać dobry coach (moderator)3:
• do zdobywania nowej wiedzy i informacji;
• do odmiennego sposobu rozumowania;
• do testowania odmiennych zachowań;
• do zwiększenia swojej samoświadomości;
• do pogłębionego rozumienia samych siebie i własnych motywów;
• do zmiany przekonań;
3

Tamże, s. 123.
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• do kwestionowania założeń;
• do uświadamiania sobie własnych uczuć i ich wpływu.

2.2. PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ ACTION LEARNING
• zapewnienie wystarczająco dużej sali do pracy grupowej, np. sala lekcyjna);
• przygotowanie tablicy suchościeralnej z grubymi, kolorowymi pisakami do robienia na niej notatek (uczestnicy
zazwyczaj robią zdjęcia notatkom z własnych sesji); jeśli zapewnienie tablicy jest niemożliwe, można ją zastąpić
flipchartem z czystymi kartkami;
• zawieszenie czterech dużych kartek z flipcharta z przepisanymi treściami z przydatnych plansz (patrz punkt 3.3)
i przyklejanie ich na każdym spotkaniu;
• ustawienie krzeseł w krąg;
• warto zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek oraz napoje;
• wydrukowanie planszy nr 4 (patrz rozdział 3.3) dla uczestników; można również wydrukować niniejszą instrukcję
dla chętnych do prowadzenia AL w przyszłości i wręczyć im ją na ostatniej sesji.

2.3. MOŻLIWE WARIANTY SKŁADU GRUP I ICH WPŁYW NA PRZEBIEG ACTION LEARNING

W zależności od sposobu doboru członków grupy możemy wyróżnić cztery podstawowe charakterystyki uczestników:
1. Osoby z jednej organizacji, np. szkoły, które są na jednym poziomie organizacyjnym, czyli np. sami nauczyciele;
2. Osoby z tej samej organizacji, ale z różnych jej poziomów, czyli np. nauczyciele i kadra kierownicza szkoły;
3. Uczestnicy z różnych organizacji, z jednego poziomu organizacyjnego;
4. Pracownicy różnych organizacji i różnych szczebli organizacyjnych.
Sposób doboru uczestników wpływa na poziom zaufania i styl pracy, który kształtuje się w grupie. Niezależnie od składu grupy, najczęstszymi efektami kilkumiesięcznej pracy AL jest wzrost:
• wzajemnego zaufania pomiędzy uczestnikami;
• kreatywności;
• przepływu informacji i doświadczeń.

2.4. OPIS OCZEKIWAŃ WOBEC UCZESTNIKÓW.

Od uczestników warsztatów AL nie oczekujemy szczególnych umiejętności, a raczej otwartości
i przestrzegania zasad postępowania spisanych w kontrakcie.
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PRZYKŁADOWY KONTRAKT
Prowadzący lub prowadząca ustala kontrakt z uczestnikami, spisując go na dużej kartce papieru. Na kolejnych spotkaniach kontrakt powinien być zawsze zawieszony w sali. Można dołożyć do niego kolejne elementy, jeśli moderator
grupy, bądź jej uczestnicy, będą mieli taką potrzebę. Ich kolejność nie jest istotna.
Kluczowe elementy kontraktu:
• sposób w jaki będziemy się do siebie zwracali;
• poufność treści spotkań;
• dobrowolność uczestnictwa;
• gotowość do uczenia się;
• systematyczne uczestnictwo (można opuścić jedno spotkanie na sześć);
• punktualność;
• przygotowanie własnych ważnych celów (zadań, wyzwań, problemów) i realizacja zobowiązań („prac domowych”
na drugiej i dalszych sesjach);
• szczerość;
• odwaga;
• życzliwość;
• zaangażowanie.
2.5. PIERWSZE SPOTKANIE — ZDEFINIOWANIE CELU CAŁEGO PROCESU ACTION LEARNING, POZNANIE SIĘ,
OPIS METODY, FORMUŁOWANIE PROJEKTU LUB ZADANIA ORAZ ĆWICZENIE POMOCNYCH, OTWARTYCH PYTAŃ
COACHINGOWYCH.

Pierwsze spotkanie przebiega nieco inaczej niż kolejne i zawiera siedem elementów:
1. Ustalenie sposobu, w jaki będziecie się do siebie zwracać w tracie spotkań AL.
2. Ustalenie z grupą Kontraktu i spisanie go.
3. Przedstawienie grupie celu całego procesu AL.
Zajęcia mają za zadanie wspierać uczestników w kontynuacji procesu zmiany, zapoczątkowanego podczas szkoleń
i wyjazdu studyjnego do modelowej placówki. Zajęcia te, oprócz udzielanego wsparcia, pozwalają uczestnikom poznać
metodę AL w celu dalszego wykorzystania jej we własnej pracy zawodowej (np. na spotkaniach rady pedagogicznej,
z rodzicami, czy w klasie z uczniami):
4. POZNANIE SIĘ I INTEGRACJA UCZESTNIKÓW (ORIENTACYJNY CZAS: 20-30 MINUT)
Osobom, które widzą się po raz pierwszy, moderator proponuje ćwiczenie, np. rundka z pytaniami otwartym o imię,
zawód (to, czym się zajmują w życiu), i najważniejsze wspomnienie związane
z uczeniem się.
W przypadku grupy, której uczestnicy dobrze się znają, ćwiczenie może polegać np. na rysowaniu w parach dużych
kwiatów, na których niebieskich płatkach uczestnicy zapisują rzeczy, które ich łączą, a osobno, na płatkach innych
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kolorów, te, które są specyficzne tylko dla jednej osoby. Wynik swojej pracy prezentują na forum całej grupy.
5. OPIS METODY ACTION LEARNING (CZAS: 15-20 MINUT)
Opisz metodę. Użyj wcześniej przygotowanych plansz, przedstawionych w części 3 niniejszego opracowania:
• Struktura w przestrzeni;
• Istota Action learning;
• Nasze zasady (kontrakt);
• Pytania pomocnicze.
Zachęć do zadawania pytań, uprzedzając jednocześnie, że wiele niejasności zostanie wyjaśnionych podczas
pierwszej sesji.
6. FORMUŁOWANIE PROJEKTU LUB ZADANIA.
Celem AL jest realizacja przez uczestników zadań lub projektów oraz wzrost świadomości nieustannego uczenia się.
Krystyna Weinstein-Fitzgerald zaznacza: „Kwintesencją projektu (zadania) musi być coś, co uczestnik:
• potraktuje jako punkt zaczepienia, potraktuje jako wyzwanie,
• chce lub jest w stanie rozwiązać,
• może dzięki kompetencjom i odpowiedzialności rozwiązać, czyli zastosować w praktyce,
• może zrelacjonować na kolejnym spotkaniu,
• może, i to jest najważniejsze, czegoś się nauczyć”4.
Zachęcamy, aby na pierwszej sesji wykonać ćwiczenie oparte na książce Action learning5:
6.1. Zapraszamy Cię do określenia ważnego problemu (projektu, zadania), związanego z pracą. Wybierz taki:
• który leży w granicach Twojej odpowiedzialności;
• z którym jesteś w stanie coś z tym zrobić (masz na nie wpływ);
• którego rozwiązanie możesz zastosować w praktyce.
Jak nazwiesz to zadanie/projekt? ……………………………………………… ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Możesz użyć sformułowania:
Podjęcie zadania ……….…………………… spowoduje, że …………….……………..…………… co oznacza,
że nauczę się …………………..…………………………………………………….. .
6.2. Możesz również oprzeć się o Twoją potrzebę rozwoju osobistego:
Chcę rozwinąć …………………………………………………………………… wybierając
…………………………………………………………. jako środek do tego wiodący, co oznacza, że nauczę się
4 	 Tamże, s. 69.
5

Tamże, s. 70.
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6.3. Pytania, które warto postawić sobie przed projektem:
• co staram się osiągnąć? ……………………………………
• co mnie powstrzymuje? ……………………………………
• co mogę z tym zrobić? ……………………………………
• w jaki sposób dowiem się, że osiągnąłem (osiągnęłam) to, czego chciałem (chciałam) (co ulegnie zmianie, co się będzie działo?) ……………………………………
• czy mój projekt lub zadanie zmieści się w wyznaczonym czasie realizacji programu? (np. sześciu miesiącach) ……………………………………
• czy jest to zadanie uzgodnione z dyrektorem szkoły lub przełożonym? Czy będę miał(a) jego lub jej
wsparcie? ……………………………………
7. Ćwiczenie otwartych i pomocniczych pytań coachingowych
Od pierwszej sesji ćwiczymy świadomie zadawanie pytań otwartych (czyli wszystkie oprócz zaczynających się
na „CZY”). Pytania zamknięte przeważnie naprowadzają uczestnika na jakieś konkretne rozwiązanie (np. „Czy myślałaś
o użyciu takiego narzędzia jak…?”), natomiast pytania otwarte nie sugerują rozwiązań (np. „O użyciu jakich narzędzi
myślałeś?”). Ponieważ nie mamy wszystkich informacji o świecie uczestników, warto przede wszystkim używać pytań
otwartych. Natomiast w sytuacjach, w których trzeba doprecyzować wypowiedź uczestnika można użyć pytań zamkniętych (np.: „Czy miałeś na myśli …?” lub „Czy to, o czym mówisz, to plan do wdrożenia?”).
Do ćwiczenia pytań pomocniczych warto użyć niezbyt skomplikowanego i głębokiego problemu, zaproponowanego
przez uczestników sesji. Świadomie skupiamy się na zadawaniu pytań, korzystając planszy nr 4 z rozdziału trzeciego.
Prosimy o wydrukowanie jej i wręczenie każdemu uczestnikowi sesji, aby mógł łatwiej ich używać.

Opis metody
3.1. PROCESY ZACHODZĄCE PODCZAS SESJI ACTION LEARNING

W metodzie AL nie przewidujemy i nie planujemy, czego się nauczymy. Koncentrujemy się na wspieraniu uczestników
w poszukiwaniu rozwiązań.
Całej sesji towarzyszą następujące procesy:
Przestrzeń: oddanie każdemu indywidualnego czasu i miejsca do pracy nad jego lub jej projektem, na omówienie
dotychczasowych wydarzeń i kolejnych kroków.
Eksploracja: miejsce na pytania otwarte od grupy, takie, które doprowadzą pracująca osobę do rozwiązania, pomogą
jej obejrzeć problem z różnych perspektyw. Ważne, by pytania miały na celu zobaczenie szerokiej perspektywy projektu, nie sugerowały odpowiedzi, otwierały uczestnika na nowe, inne możliwości. Przykłady pytań — patrz plansza nr 4.

Aktywne słuchanie innych: dawanie uwagi osobie pracującej nad projektem.
Przekazywanie feedbacku przez wszystkich uczestników i moderatora: danie szczerej informacji
o tym, co w nas się zadziało podczas omawiania tematu, jakie myśli nam przyszły do głowy, jakie pomysły to w nas
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zrodziło. Ważne, by dać wyraz temu, co nas zachwyciło w działaniach, postanowieniach bądź przemyśleniach uczestnika. Wzmacnia to poczucie wartości i sprawczości,
a dający informacje zwrotną uczy się, bądź utrwala w sobie umiejętność dostrzegania ważnych, cennych momentów
w pracy drugiego człowieka. Jest to jeden z ważniejszych etapów w procesie.
Koncentracja na uczeniu się i działaniu: uczenie i działanie jest równie ważne w całym procesie AL. Uczenie nie jest
związane tylko z pracą nad projektem, odbywa się zupełnie samoczynnie, podczas słuchania, obserwowania, odnoszenia różnych sytuacji do swoich doświadczeń. Podczas sesji i między nimi uczymy się wielu rzeczy na własny temat.
Refleksja: dzięki niej dostrzegamy znaczenie różnych sytuacji i faktów, możemy się uczyć.
Cisza: chwila wyciszenia jest momentem na usłyszenie siebie, kontakt ze swoimi myślami, emocjami, potrzebami.
Bez osądów, bez porad, bez gotowych rozwiązań: jest to istota AL i bardzo ważny element kontraktu. Brak osądów
zapewnia poczucie bezpieczeństwa w grupie i sprzyja otwartości. Brak porad, „gotowców podanych na tacy” pozwala
uczestnikom wypracować własne rozwiązania.
Poszukiwanie rozwiązań poprzez dzielenie się pomysłami oraz doświadczeniami: daje wolność słuchaczowi, nie
zobowiązuje go do niczego, a tym samym daje przestrzeń do samodzielnego wybierania tego, co dla niego najlepsze.

Każdy z procesów jest integralną częścią całego AL. W trakcie pierwszej sesji moderator przekazuje grupie instruktaż
sposobu pracy na zajęciach AL, używając do tego wybranego przez grupę problemu (projektu). Moderator zapewnia
miejsce również dla tych osób, które same „nie wyrywają się” do wypowiedzi.

3.2. PRZEBIEG I ILOŚĆ SESJI ORAZ ICH ZAKOŃCZENIE.

Każda sesja prowadzona jest przez moderatora. Podczas każdego spotkania nad projektem (wyzwaniem, celem) pracuje pięciu uczestników grupy, każdy po 40 min. Następnie ustalamy kolejność i przewidywany czas rozpoczęcia bloku
każdej z osób, zakończenia oraz przerwy. Tak np. wygląda plan sesji przy założeniu, że sesja trwa od 17:00 do 21:00:
Kasia		

17:05-17:45

Ania		

17:50-18:30

Artur		

18:35-19:15

Borys		

19:20-20:00

Adam		

20:05-20.50

Po tym wstępie przechodzimy do sesji poszczególnych uczestników:
• ustalamy, kto dziś pracuje nad projektem (wyzwaniem, celem);
• moderator(-ka) podczas każdego omawianego problemu (projektu) robi notatki na flipcharcie lub na tablicy;
• uczestnik (uczestniczka) decyduje o tym, co zostaje zapisane i w jakiej formie;
• uczestnik (uczestniczka) widzi notatki w każdej chwili swojej pracy;
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• uczestnik (uczestniczka) otrzymuje na koniec sesji notatki dotyczące jego lub jej problemu (projektu) w formie
papierowej lub cyfrowej (zdjęcie).
Pierwsza sesja każdego z uczestników zaczyna się wprowadzeniem do projektu czyli Pracą nad problemem (wyzwaniem, celem) (pkt 1). Każdą następną rozpoczynamy już omówieniem Stanu na dziś (pkt 2).
Pkt. 1. Praca nad problemem (wyzwaniem, celem) (20 min)
• co chcę osiągnąć ?
• co chcę zrobić?
• jak chcę to osiągnąć?
• po czym poznam że to mam?

To jest czas, kiedy grupa poprzez otwarte pytania zgłębia temat. Pomaga uczestnikowi (uczestniczce) znaleźć rozwiązanie, które jest w nim (niej). Dzięki pytaniom padającym od grupy uczestnik (uczestniczka) ma możliwość skonfrontowania się z innym spojrzeniem na dany temat, jak również poszukania w sobie odpowiedzi na takie pytania,
których sam(a) sobie by nie zadał(a). W tym czasie również grupa ma możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem
w danym temacie. Taka wymiana doświadczeń może być inspiracją do poszukiwania zupełnie nowych rozwiązań.
Lista pytań pomocniczych jest zamieszczona na planszy nr 4. Należy ją rozdać uczestnikom grupy
i powiesić na ścianie sali warsztatowej.
Pkt. 2. Stan na dziś (5min)
• co zrobiłem (zrobiłam)?
• co osiągnąłem (osiągnęłam)
• czego się nauczyłem (nauczyłam)?

W tym miejscu uczestnik (uczestniczka) opowiada o tym, co udało się mu (jej) osiągnąć od ostatniej sesji. Co zrobił(a), by przybliżyć się do osiągnięcia celu, czy też realizacji projektu? Jakie podjął (podjęła) kroki? Co stanęło mu lub
jej na przeszkodzie w realizacji swojego zadania? Może opowiedzieć o tym, czego się nauczył(a) w tym czasie, czy też
czego się dowiedział(a) o sobie, swoich możliwościach. To jest przestrzeń tylko dla uczestnika (uczestniczki) pracującego(-ej) nad swoim projektem.
Pkt. 3. Planowanie działań (5 min)
• co zrobię?

Tutaj uczestnik (uczestniczka) przyglądając się tablicy wybiera sobie spośród zapisanych pomysłów te, które wydają mu się realne do zrealizowania. Planuje swoje działania na następne dwa tygodnie. Tym samym zobowiązuje się
do pracy pomiędzy sesjami.
Pkt. 4. Refleksja w ciszy (1 min)
• czy mam to, co chciałam(-em)?
• czy mogłam(-em) coś zrobić inaczej?
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W tym miejscu jest czas na chwilę ciszy. Zachęcamy do tego, by osoba pracująca nad swoim projektem zastanowiła
się, czy osiągnęła to, czego chciała, czy przybliżyła się w jakiś sposób do osiągnięcia swojego celu, a jeśli nie, to co
mogła zrobić inaczej.
Natomiast wszystkie pozostałe osoby w grupie zastanawiają się, czego się nauczyły dzięki działaniu
z osobą pracującą nad swoim projektem. Jest to bardzo ważny element AL, ponieważ daje możliwość przyjrzenia się
swojej pracy i uczciwej oceny tego, czy kierunek działań nam odpowiada.
Pkt. 5. Podzielenie się wnioskami (10 min)

Rozmawiamy o tym, czego poprzez pracę kolegi lub koleżanki się nauczyliśmy. Jest to czas, by wyciągnąć wnioski, co
podczas tej pracy zadziało się w nas, co odkryliśmy, jakie struny się w nas poruszyły, co nas zachwyciło, a co okazało się również naszym obszarem do pracy. Moderator zachęca każdego uczestnika i uczestniczkę do podzielenia się
wnioskami.
Pkt. 6. Zakończenie całego cyklu spotkań

Ostatnie spotkanie jest szczególne, podsumowujące.
W pierwszej części sesji uczestnicy dokańczają swoje zadania, trzymając się wyżej opisanej struktury spotkań.
W drugiej części moderator zbiera wraz z uczestnikami wszystkie sprawy, które były dla nich ważne. Poprosi każdego
o osobistą refleksję: co w całym cyklu AL było dla mnie najważniejsze, poruszające, zapadające w pamięć. Zapisuje
to na tablicy,. Takie podsumowanie jest bardzo ważne. Pokazuje ono proces, który przeszła grupa, i jego efekty.
Prowadzący może zachęcić grupę do stosowania tej metody w pracy z uczniami, rodzicami, gronem pedagogicznym itp.
Na koniec moderator zaprasza do „rundki” (pytanie: z czym wychodzisz?). Moderator również odpowiada na to pytanie.

3.3. PRZYDATNE PLANSZE.
Plansza nr 1. Struktura Action learning w przestrzeni

1. Stan na dziś
• Co zrobiłem (zrobiłam)?
• Co osiągnęłam (osiągnąłem)?
• Czego się nauczyłem (nauczyłam)?
2. Praca nad projektem lub celem (dziś)
• Co chcę zrobić?
• Co chcę osiągnąć?
• Jak chcę to osiągnąć?
• Po czym poznam, że to mam?
3. Planowanie działań
• Co zrobię?
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4. Refleksja w ciszy
• Czy mam to co chciałem (chciałam)?
• Co mogłam (mogłem) zrobić inaczej?
5. Podzielenie się wnioskiem
• Czego się nauczyłem (nauczyłam)?
• Co było ważne?
Plansza nr 2. Istota Action learning

Istota Action learning
1. Przestrzeń;
2. Eksploracja pytaniami;
3. Aktywne słuchanie;
4. Feedback — dzielenie się pomysłami;
5. Uczenie się na zmianę z działaniem;
6. Refleksja, reakcja;
7. Czas na ciszę;
8. Bez sądów, porad, rozwiązań;
9. Poszukiwanie wzorów.
Plansza nr 3. Nasze zasady (przykładowy kontrakt)

1. Przychodzimy na sesję przygotowani;
2. Wyciszamy telefony;
3. Obowiązuje nas poufność;
4. Jesteśmy tu i teraz, uważni na innych;
5. Jesteśmy szczerzy, otwarci i odważni;
6. Jesteśmy życzliwi i dajemy wsparcie;
7. Mamy świadomość że się uczymy (a więc możemy eksperymentować, popełniać błędy);
8. Staramy się nie brać siebie aż tak bardzo na serio.
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Plansza nr 4. Pytania pomocnicze6

1. Pytania precyzujące:
• co dokładnie…
• jak dokładnie…
• większy niż, więcej niż…
• każdy? zawsze?
2. Pytania skuteczne:
• co cię powstrzymuje przed…
• co się stanie, jeśli ty (jeśli uczestnik lub uczestniczka mówi „nie mogę…”)
3. Pytania odzwierciedlające (odbijające to, co uczestnik lub uczestniczka wydaje się mówić):
• więc mówisz, że…
• wydajesz się mówić (myśleć), że…
• czy tkwi w tobie przekonanie…
4. Pytania pomysłowe:
• czy to i to mogłoby się na coś przydać…
5. Pytania skoncentrowane na projekcie:
• jakie to powoduje problemy — dlaczego to stanowi problem…
• co teraz się nie dzieje…
• co chcesz, aby uległo zmianie…
• jaką chciałbyś lub chciałabyś uzyskać reakcję X…
• jakiej zmianie według ciebie musiałby ulec Y…
• co chciałbyś lub chciałabyś zrobić — w warunkach idealnych…
• jakie uczucia to w tobie wywołało…
• z kim się konsultowałeś lub konsultowałaś w tej sprawie …
• z kim jeszcze mógłbyś lub mogłabyś porozmawiać…
• jak ta osoba postrzega ten problem…
• jak masz zamiar dalej postąpić…
6. Pytania skoncentrowane na uczuciach:
• jakie uczucia to w tobie wywołuje…
• czy czujesz się wystarczająco pewny lub pewna siebie, by…
• co cię najbardziej niepokoi…
• co cię najbardziej frapuje…
7. Pytania dotyczące współpracy sekcji:
• co jeszcze uznał(a)byś za pomocne…
• jak możemy ci pomóc…
• czy dochodzimy do twojego problemu…
6

Tamże, s. 96-97.
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•
•
•
•

czy jesteśmy użyteczni…
co robimy tutaj teraz…
co robimy w danym momencie…
dlaczego nie poruszyliśmy…

8. Stwierdzenia wyrażające uczucia:
• czuje się nieswojo…
• czuję się zmieszana (zmieszany), zakłopotany (zakłopotana)…
• czuję się zły (zła)/ bezradna (bezradny)…

3.4 I JESZCZE, DLA INSPIRACJI, PYTANIA Z KSIĄŻKI „COACHING” JENNY ROGERS7
• Na czym polega problem?
• Co sprawia, że jest to problem teraz?
• Czyj to jest problem?
• Jak ważne jest to w skali od 1 do 10?
• Ile energii masz na rozwiązanie tego problemu, w skali od 1 do 10?
• Implikacje: jakie są konsekwencje zostawienia sprawy tak jak jest?
• Czego już próbowałeś (próbowałaś)?
• Wyobraź sobie, że problem został rozwiązany. Co byś widział(a), słyszał(a), czuł(a)? (odpowiednik naszego
„po czym poznasz, że to masz?”)
• Co przeszkadza w osiągnięciu tego idealnego stanu?
• Jaką ponosisz odpowiedzialność za to, co się dzieje?
• A co dobrego dzieje się w tej sprawie?
• Wyobraź sobie, że jesteś u szczytu swych możliwości. Co byś powiedział(a) sobie na temat tego problemu?
• Jakie istnieją możliwości działania?
• Jakich kryteriów użyjesz do oceny tych możliwości?
• Które rozwiązanie wydaje się najlepsze według tych kryteriów?
• Jakie będzie następny lub pierwszy krok?
• Kiedy to zrobisz?
• Po czym poznasz, że to masz?

3.5. INSPIRACJE I PYTANIA:

Sprawdź, które umiejętności już masz, a nad którymi chcesz jeszcze pracować8:
• Wykorzystanie każdego wydarzenia, problemu, stwierdzenia lub zachowania jako okazji do uczenia się (potrafię
lub uczę się)
………………………………………………………………………………………
7 	 J. Rogers, Coaching. Podstawy umiejętności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009, s. 79 i dalsze.
8

K. Weinstein-Fitzgerald, Action..., op. cit., s. 127.
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• Utrzymywanie równowagi pomiędzy obserwacją, co się dzieje w ramach pracy grupowej, a angażowaniem się
w jej pracę (potrafię lub uczę się)
………………………………………………………………………………………
• Szczere i życzliwe wyrażanie własnych myśli i uczuć (potrafię lub uczę się)
………………………………………………………………………………………
• Słuchanie i słyszenie tego, co zostało powiedziane i w jaki sposób; zwracanie uwagi na to, co zostało przemilczane (potrafię lub uczę się)
………………………………………………………………………………………
• Rozumienie procesów zachodzących wewnątrz grupy oraz odgrywanych ról; zwracanie uwagi na normy, przekonania, fantazje lub tabu tworzone w trakcie pracy grupy (potrafię lub uczę się)
………………………………………………………………………………………
• Współpraca na bazie wyrozumiałości i zrozumienia z tymi członkami grupy, którzy niechętnie współdziałają lub
nie są zadowoleni z zachodzących w grupie procesów (potrafię lub uczę się)
………………………………………………………………………………………
• Jasność co do sposobów własnej pracy na każdym z możliwych etapów życia grupy i wobec każdego z jej członków (potrafię lub uczę się)
………………………………………………………………………………………
• Umiejętność dokonywania właściwego wyboru, kiedy należy wyrazić uczucia lub oprzeć się na intuicji, a kiedy
na chłodnej analizie i logice (potrafię lub uczę się)
………………………………………………………………………………………
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