2014-10-30

Motywowanie, ocenianie
i komunikacja w klasie
z uczniem
niepełnosprawnością

Zadanie pierwsze
Uśmiechnij się!
Jesteś na szkoleniu!
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Cel główny szkolenia
• Wzbogacenie narzędzi motywujących uczniów na pracy
szkolnej.
• Wypracowanie skutecznych metod oceniania i
komunikacji w klasie z uczniem z niepełnosprawnością.
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Przedstaw koleŜankę/kolegę
• Imię i przymiotnik na ta samą literę np. Celna Celina

• Zawodowo o niej/o nim – silna strona

• Coś prywatnego
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Tematy poruszane na szkoleniu
•
•
•
•
•

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
Nagrody i kary
Teorie motywacyjne w szkole
Motywujące komunikowanie się z uczniem
Ocenianie

Pytania
do obszarów szkolenia
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Bezpieczeństwo i zasady
naszej pracy

„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań,
które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie.
Natomiast nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za
pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest
zdolny się nauczyć.”
A.Einstein
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Motywacja
w edukacji
oznacza powody, dla których
uczniowie podejmują naukę.

Motywacja zewnętrzna
polega na tym,
Ŝe zadania wykonuje się w celu uzyskania jakieś
zewnętrznej nagrody.
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Motywacja zewnętrzna
Do najwaŜniejszych składników motywacji zewnętrznej
zaliczamy:
• osobowość nauczyciela,
• ocenę szkolną,
• nagrodę i karę,
• sytuację rodzinną ucznia.

Stosowanie stopni i ocenianie
• Zdobywanie dobrych ocen moŜe stać się bardziej istotne
od samego procesu uczenia się.
• Stopnie mogą wytworzyć konflikt między uczniami i
nauczycielem.
• System oceniania za pomocą stopni moŜe zachęcać
uczniów do oszukiwania.
• Oceny szkolne są bardzo subiektywne.
• Stopnie segregują uczniów w sztuczny sposób na grupy.
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Kilka słów na temat oceniania
Na ocenę powinno się składać:
50 % samooceny,
30% oceny kolegów,
20% oceny nauczyciela.
Ocena powinna być:
sprawiedliwa,
obiektywna,
umotywowana,
motywująca,
zrozumiała.

Nagroda i kara
By zmotywować ucznia do nauki nauczyciel nagradza. Trzeba bardzo
uwaŜać, by nagroda nie stała się jedynym celem działania ucznia.
Aby tak się nie stało (i nie zanikła motywacja wewnętrzna) naleŜy
pamiętać, Ŝe:
nagroda nie moŜe być zbyt atrakcyjna - jeśli będziemy nagradzać
Jasia wysokimi nagrodami za np. pamięciowe opanowywanie
angielskich słówek, a Wojtkowi za takie same osiągnięcia damy
nagrody minimalne, to po zaprzestaniu nagradzania Jaś nie będzie
miał ochoty na kontynuację nauki, podczas gdy Wojtek będzie robił
to nadal. Wytłumaczy sobie sam po co uczy się słówek i
moŜe nawet znaleźć w wykonywaniu tego polecenia
przyjemność lub zrobić z ćwiczeń przyjemną zabawę,
nie nagradzamy samej wykonanej czynności, lecz
osiągnięcie postawionego celu.
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Nagroda i kara
Nagroda powinna być potwierdzeniem znaczących i
cennych osiągnięć ucznia, a nie celem uczenia się. Dlatego
powinna być niespodzianką i raczej nie naleŜy jej wcześniej
zapowiadać.
Jedną z form nagrody jest umiejętnie stosowana
pochwała. Umiejętnie, bowiem zdarza się Ŝe nauczyciel
udzielając pochwały bezwiednie karze ucznia. (np.
napisałeś wspaniałą pracę , przeczytaj nam swoje
wypracowanie - zwraca się nauczyciel do ucznia który
panicznie boi się publicznego czytania, dla niektórych
wzorowych uczniów traumatycznym przeŜyciem bywa
wystąpienie na apelu).

Nagroda i kara
Kara to takŜe sposób motywowania uczniów do nauki.
Karą mogą być słabe oceny lub groźba innych sankcji,
które nie są przyjemne dla ucznia (np. powiadomienie
rodziców o braku postępów w nauce).
Jeśli kara jest powaŜna uczeń starając się jej uniknąć moŜe
podjąć wykonanie zadania.
Nigdy jednak pod wpływem kary nie powstanie
wewnętrzna motywacja do nauki. Jeśli zagrozimy
dziecku, Ŝe w przypadku przyłapania na ściąganiu otrzyma
ocenę niedostateczną, to jeśli nie jest wewnętrznie
zmotywowane - z nauki nic nie będzie, natomiast
postara się, by nauczyciel nie zauwaŜył, Ŝe ściąga.
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Nagroda i kara
By zmotywować ucznia do nauki naleŜy kierować jego
uwagę na praktyczną uŜyteczność wiedzy, którą ma
przyswoić.

Pochwały i nagrody dla wszystkich
Robicie wielkie postępy!
Praca z wami jest dla mnie przyjemnością!
Podziwiam waszą wytrwałość!
…..
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Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
Nauczyciel powinien zawsze dąŜyć do tego, by
uczeń podejmował wysiłek zdobywania kompetencji i
wiedzy dlatego, Ŝe jest to jego wewnętrzną potrzebą, a
więc powinien uŜywać takich metod, które przekształcą
motywację zewnętrzną w motywację wewnętrzną.

Motywacja wewnętrzna

angaŜowanie się w określone działania dla nich samych,
dla przyjemności czerpanej z ich wykonania,
na przykład zaspokojenia własnej ciekawości.
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Motywacja wewnętrzna
Składnikami motywacji wewnętrznej są:
• bezinteresowna potrzeba zdobywania i rozumienia
wiedzy,
• zainteresowanie nauką szkolną,
• ambicje,
• plany i dąŜenia Ŝyciowe,
• przekonanie uczniów o praktycznej przydatności
zdobywanej wiedzy.

Motywacja wewnętrzna
By rozwijać wewnętrzną motywację ucznia naleŜy:
• pielęgnować wrodzoną potrzebę samorzutnego uczenia się, poznawania i
badania otaczającej rzeczywistości, czyli stwarzać jak najwięcej sytuacji
umoŜliwiających uczniom samodzielne poznawanie, pozwalać
eksperymentować, wykorzystywać zainteresowania uczniów,
• obudzić ciekawość dla nauki szkolnej poprzez stosowanie odpowiednich
metod nauczania,
• wyzwalać ambicję poprzez stosowanie pochwał, dostrzeganie wysiłku
ucznia, wskazywanie analogii do poczynań ludzi waŜnych,
• pokazywać perspektywy dalszego kształcenia, a nawet pracy zawodowej,
• przekonać o praktycznej przydatności nauki szkolnej,
• pracować nad pozytywnym nastawieniem do nauki, która jest
najnaturalniejszą funkcją człowieka, podobnie jak spanie czy oddychanie
- właściwą kaŜdemu człowiekowi od momentu urodzenia.
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Narzędzia motywacji
•
•
•
•
•
•
•
•

uznanie obecności
szczere, konkretne uznanie zachowania
słowa autentycznego zainteresowania i troski
zainteresowanie poglądami i działaniami
zachęta do wyraŜania opinii
jasność właściwych rezultatów i oczekiwań
uznanie wysiłków i inicjatywy
moŜliwość przewodzenia lub przyjęcia na siebie
odpowiedzialności
• zaangaŜowanie w podjęcie decyzji
• zaufanie co do najlepszych wysiłków
• przywileje

Narzędzia motywacji zespołu
•
•
•
•
•

Współwłasność celów
Przekazywanie informacji zwrotnych
Przekazanie wyróŜniającego zadania
Słuchanie
Celebrowanie
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Współwłasność celów
• Dzieci, które uczestniczą w ustalaniu celów, mają
więcej motywacji w osiąganiu tych celów.
• Dzieci odpowiedzialne za podejmowanie decyzji mają
więcej motywacji do angaŜowania się w jej rezultaty.
• Dzieci, które wykonują zadania odpowiadające ich
wrodzonym moŜliwościom mają więcej satysfakcji z
ich wykonywania.
• Dzieci, które mogą obserwować rezultaty własnego
planowania, mają więcej satysfakcji z ich
realizowania.
• Dzieci zaangaŜowani w tworzenie, mają więcej
satysfakcji z tego, co zostało stworzone.

Ocena i informacja zwrotna
Informacja zwrotna

Ocena

Cel bezpośredni

Poinformowanie o zachowaniu, które
zdaniem mówiącego warto zmienić

Rozładowanie emocji mówiącego

Cel, który chcemy
osiągnąć

Zmiana zachowania w poŜądanym
kierunku

Utwierdzenie wyŜszości mówiącego

•
•
•

Opisowa
Konkretna
Zachowanie, które nadaje się do
zmiany
Zawiera zarówno pozytyw, jak
negatyw
Zaczyna się od – „Ja sądzę...”, „moim
zdaniem...”

•
•
•
•
•

Oceniająca, wartościująca
Uogólniająca
Często dotyczy całej osoby
Obiektywizująca -„jesteś...”
Zawiera tylko negatyw

Porównanie- co osiągnął, a co chciał
osiągnąć?
Akceptacja dobrych intencji
mówiącego
Łatwiejsze przyjęcie informacji

•

Nastawienie obronne, silne
emocje utrudniające zrozumienie
Tendencja do odrzucenia
informacji

Treść

•
•
•

Efekt

•
•

•
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Struktura negatywnej i motywującej
informacji zwrotnej
•
•
•
•
•

Docenienie dziecka
Konkretnie nazwane zachowanie i nasz stosunek do
tej sytuacji
Oczekiwania- jakich zmian się spodziewasz?
Rezultaty- co będzie konsekwencją zmiany bądź jej
braku
Ponowny pozytyw

WyróŜniajace zadanie
KIEDY NOWE ZADANIE NIE MOśE STAĆ SIĘ
MOTYWATOREM?
• JeŜeli powierzasz nowe zadanie NIE JEST
ATRAKCYJNE .
• JeŜeli dziecko nie moŜe wybrać metody albo sposobu
realizacji.
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Jak zapewnić sukces?
WyróŜniające zadanie dla dziecka/ zespołu powinno
być:
• postrzegane jako powód od dumy
• stosunkowo łatwe i jego wprowadzenie nie powinno
sprawiać problemów
• umoŜliwia szybkie osiągnięcie odpowiednich wyników

•
•
•
•

Dokonując wyboru zadań dla zespołu, pamiętaj o
następujących sprawach:
Zaczynaj od zadań prostych i stopniowo przechodź do
coraz trudniejszych
Zacznij od zadań, które juŜ są właściwie wykonywane
Zacznij od zadań, które są związane z rzeczami, a
mniej z ludźmi
Udokumentuj postępy zespołu ☺

WyróŜniające zdanie
1. UZASADNIENIE:
• „Wybrałem cię gdyŜ, ...”, „Postawiłem na Ciebie bo, ...”
2. Opis ZADANIA:
• zdefiniuj zadanie „JEST ONO WAZNE, BO…”, „MYSLE, śE
CO SIĘ SPODOBA, BO…”
• termin realizacji
• priorytety
• POWIEDZ CZEGO SIĘ SPODZIEWASZ
3. PYTANIE O OPINIE:
• Jaki masz stosunek do tej propozycji? Co sądzisz o mojej
propozycji?
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Słuchaj
• Przyzwolenie – daj dzieciom sygnał do zabrania głosu.
• Pytania – zadawaj otwarte pytania – Co? Gdzie? Jak?
Dlaczego?
• DraŜliwe tematy – uwaŜaj na coś, co nie zostało
wypowiedziane.
• Milczenie – jeŜeli dziecko mówi o czymś dla niego
waŜnym nie przerywaj, odczekaj chwilę.
• Odzwierciedlanie – nazwij głośno emocje
uzewnętrznione przez rozmówcę. Np. „widzę, Ŝe
niepokoi Cię..”, „ Sądzę, Ŝe denerwuje cię...”.
• Rozwinięcie – twórz swoją wypowiedź na podstawie
tego, co powiedzieli inni, zamiast zawsze zaczynać od
czegoś nowego.
• Parafrazowanie – regularnie sprawdzaj, czy dobrze
rozumiesz przekaz dziecka.

Celebrowanie
•
•
•
•
•
•
•

Obchody organizuj w szkole.
Przedstaw mierniki sukcesu ( dlaczego świętujemy) bądź szczery i osobisty.
Przedyskutuj znaczenie sukcesu dla całej klasy.
Bądź szczegółowy w swoich podziękowaniach (deleguj
sukces na zespół).
Urządzaj obchody w ciągu tygodnia od wydarzenia.
Zaproś kogoś z wyŜszego kierownictwa.
Zaplanuj kto wygłosi przemówienie ☺
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KaŜdym z uczniów kierują inne motywy
i o innej sile oddziaływania

Nauczyciel powinien róŜnicować motywacje,
indywidualizować działania, gromadzić
róŜnorodne argumenty..

Rodzaje motywów
• POZNAWCZE (chęć posiadania określonych
wiadomości i umiejętności, itp..)
• OSOBOWO – AMBICJONALNE (chęć udowodnienia,
osiągnięcia czegoś, bycia lepszym od innych, itp.)
• SPOŁECZNO – IDEOWE (altruizm, patriotyzm, słuŜba
dla kogoś lub w imię czegoś, itp.)
• PRAKTYCZNO – ZAWODOWE (chęć usamodzielnienia
się, zmiana statusu społecznego, materialnego, itp.)
• PRAKTYCZNO – SZKOLNE (uczenie się dla stopni, dla
rodziców, dla nagrody, itp.)
• LĘKOWE (z obawy przed konsekwencjami, reakcją
otoczenia, karą, itp.)
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Podnoszenie samooceny ucznia
• programowanie drogi do sukcesu (nieprzerwane postępy
przy umiarkowanym wysiłku),
• pomaganie uczniom w ustanawianiu celów, ocenianiu
postępów i dostrzeganiu związku między nakładem pracy a
efektami,
• przedkładanie merytorycznej informacji zwrotnej nad
oceny i porównania z innymi uczniami,
• stosowanie zabiegów wychowawczych wobec uczniów z
objawami syndromu poraŜki,
• wpływanie na zmianę postaw uczniów osiągających słabe
wyniki; zachęcanie ich do podejmowania zadań o
właściwym dla nich stopniu trudności; pokazywanie, Ŝe
poraŜka moŜe inspirować a nie przygnębiać.

Podnoszenie samooceny ucznia
Aby umocnić poczucie własnej wartości:
• twórz program tak, by wszyscy mogli odnieść sukces,
• ucz się od osób, które mają osiągnięcia w danej dziedzinie,
• skup się na sześciu podstawowych czynnikach:
• bezpieczeństwie fizycznym i emocjonalnym,
• własnej toŜsamości,
• przynaleŜności,
• kompetencji,
• misji.
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Co myślimy o naszych wychowankach?
Proponowane ćwiczenie:
Raz w tygodniu poświęć czas na pomyślenie o kaŜdym
dziecku ze swojej grupy, zadając sobie następujące pytania:
• czy nawiązałam z nim kontakt wzrokowy?
• czy odezwałam się do niego dzisiaj?
• czy stworzyłam mu okazję do korzystnego wystąpienia na
forum klasy?
• czy pochwaliłam go dzisiaj choć raz?
• czy w sposób opisowy oceniłam jakość jego pracy?
• co mogę zrobić, aby stał się lepszym uczniem/ lepiej
poczuć się w klasie?

„Przeciętny nauczyciel mówi.
Dobry nauczyciel wyjaśnia.
Lepszy nauczyciel demonstruje.
Wspaniały nauczyciel inspiruje.”
W.A Ward
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Motywacje do uczenia
lub nieuczenia się
w duŜej mierze zaleŜą
od dominującego w klasie
systemu bodźców..

Zmieniający się świat
– naszą rzeczywistością
MoŜna oczekiwać, Ŝe jutro na naszym
nadgarstku znajdzie się to,
co dziś zajmuje nasze biurko,
a wczoraj wypełniało cały pokój.
Świat, w którym będą Ŝyły nasze dzieci
zmienia się cztery razy szybciej,
niŜ nasze szkoły.
(G.Dryden J.Vos – Rewolucja w uczeniu )
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Wyścig umiejętności
• Sukces jest definiowany za pomocą dobrych stopni i
uzyskiwania wyników lepszych niŜ inni uczniowie
• DuŜą wagę przykłada się do wąskiego zakresu zdolności
i umiejętności, a nie do wysiłku wkładanego w proces
uczenia się
• Głównym źródłem dumy jest radzenie sobie lepiej od
innych
• Inni uczniowie są przeszkodą w drodze do sukcesu
• Nauczyciel jest sędzią
• Popełnione błędy i pomyłki traktuje się jako oznakę głupoty
Jak do tego się ma uczeń z niepełnoprawnością?

Gra równych szans
• Nagradzane są tu wysiłki mające na celu
samodoskonalenie, a nie wygrywanie z innymi.
• Promuje się pracę, a nie wyolbrzymianie własnych
zdolności.
• Zachęca się uczniów do kreatywności,
nie nagradzając podporządkowania.
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Wzmacnianie mocnych stron
Śladami Sherlocka Holmesa:
•
•
•
•
•
•

prezentacja werbalna
prezentacja logiczno-matematyczna
prezentacja przestrzenna
prezentacja ruchowo-kinestetyczna
prezentacja muzyczna
prezentacja interpersonalna

Etapy wprowadzania reguł równości
• Zapewnienie równego dostępu do nagród
• Nagradzanie osiągnięć i ciekawości
• Docenianie wielu róŜnych umiejętności
• Oferowanie alternatywnych motywacji
• Proponowanie zadań angaŜujących uczestników
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Kwestionariusz zdolności
Imię i nazwisko

zdolności

bardzo lubię

średnio lubię

nie lubię

czytanie
pisanie
rysowanie
mówienie
odgrywanie
scenek
śpiewanie
taniec
………..

Sentencje
• KaŜdy potrzebuje czasu, Ŝeby myśleć i się uczyć.
• KaŜdy uczy się na swój własny sposób i we własnym
tempie.
• Błędy zdarzają się kaŜdemu w ten sposób się uczymy.
• Mądrze jest prosić o pomoc.
• Nikt nie musi radzić sobie sam.
• MoŜe istnieć wiele rozwiązań tego samego problemu.
• Najtrudniejszym etapem kaŜdego zadania jest jego
dokończenie.
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Mity na temat motywacji
• MIT 1: Uczniom, którzy się w szkole nie starają, brakuje
motywacji

• MIT 2: Najlepsze wyniki osiągane są wtedy, gdy oceny są
przyznawane na zasadzie konkurencji

• MIT 3: Im większe nagrody, tym pilniej pracują uczniowie

Teorie motywacji
• behawioralne teorie wzmocnienia – wzmocnienie jako
główny mechanizm wywołujący dane zachowanie i
podtrzymujący je (za osiągnięcia: ustne, pisemne
pochwały, dobre stopnie, odznaki, przywileje, nagrody
rzeczowe),
• teorie potrzeb – zachowanie jest odpowiedzią na
odczuwane potrzeby (piramida potrzeb Maslowa),
• teorie celów – cele, które określamy aby coś
osiągnąć; jesteśmy bardziej proaktywni, kiedy decydujemy,
co chcielibyśmy zrobić i dlaczego chcemy to zrobić,
• teorie motywacji wewnętrznej – samostanowienie celów i
samokierowanie działaniem, nawet jeśli wynika to z potrzeb
czy popędów – to jest to według ich własnych planów.
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Piramida potrzeb Maslowa

Trychotomia potrzeb Davida
McClellanda

• Potrzeba osiągnięć
• Potrzeba władzy
• Potrzeba przynaleŜności
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Poziomy logiczne Diltsa

… szczególnych pytań
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Poziomy logiczne Diltsa
Duchowość
Misja
ToŜsamość

Kto jeszcze? Co istnieje więcej?
Po co? Dokąd zmierzam? Moje przesłanie
Kim jestem? Jak funkcjonuję?

Wartości

Co jest dla mnie waŜne? Po co? Jakie wartości są dla mnie
waŜne?
Jakie wyznaję zasady etyczne?

Przekonania

Jak myślę o sobie, świecie i ludziach? Co jest moŜliwe? Co
jest niemoŜliwe? Co mnie będzie rozwijać, a co mnie
ogranicza? Dlaczego działam i dlaczego nie działam?

Umiejętności/zdolności

Co umiem? Co wiem? Jak pokazuję umiejętności? Gdzie się
uczę? Gdzie zdobywam nowe umiejętności?

Zachowania

Co robię? Jak się zachowuję? Które z moich zachowań są
poŜądane, a które niepoŜądane? Jak się zachowuję ja i
ludzie wokół mnie? Co robię i jak to robię?

Środowisko

Kiedy? Gdzie? Z kim? W jakim otoczeniu? Jacy ludzie? Jaka
konkurencja?

Instrukcja
1. W kaŜdej parze jedna osoba jest nadawcą, a druga
odbiorcą.
2. Nadawcy siadają frontem do slajdu, a odbiorcy tyłem,
ale tak, by słyszeć i móc wykonać polecenie
nadawcy.
3. Zadaniem nadawcy jest przekazać odbiorcy dane
ze slajdu w sposób umoŜliwiający ich odwzorowanie,
ale bez moŜliwości kontroli wzrokowej (odwracania
się).
4. Odbiorca odwzoruje slajd wg instrukcji
udostępniając efektu pracy do końca ćwiczenia.

nie

5. Czas trwania ćwiczenia: 5 minut.
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Kilka słów na temat komunikacji z
uczniem
• Relacje między uczniem i nauczycielem powinny być
dobre.
• Aby dobrze obserwować ucznia trzeba umieć go
słuchać. WaŜna jest wtedy koncentracja, kontakt
wzrokowy, lekkie pochylenie ciał a, zachęcające zwroty,
takŜe powściągliwość w wyraŜaniu własnego zdania.
• MoŜna parafrazować np.(czy dobrze cię rozumiem),
empatia.
• Okazywać szacunek, akceptację, nie udzielać
„dobrych rad”, powstrzymywać się od moralizowania i
osądzania, nie podnosić głosu (ściszać głos).
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Instrukcja
Kartki z rysunkami figur wieszamy na ścianie.
Dzielimy się na 2 grupy: nadawców i odbiorców.
PoniewaŜ wg reguł komunikacji to nadawca jest
odpowiedzialny za zrozumienie przekazu, kaŜda z grup
odpowie na dwa, te same pytania:
1.

Co powodowało, Ŝe rysunki nie są identyczne?
2. Co było warunkiem sukcesu?
Grupa odbiorców nagrodzi autora najlepszego
wg niej przekazu. Miernikiem będą: poprawność
rysunku i sposób przekazu.

Komunikacja
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Definicja komunikacji
Skuteczna komunikacja jest
dwustronna,
a nie jednostronna.
Jest udana wtedy, gdy
intencja równa się
zrozumieniu.

59

Rozmowa dwukierunkowa
Ja mówię

Ty słuchasz

Ja słucham

Ty mówisz

Ja mówię

Ty słuchasz

czas
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Rozmowa dwukierunkowa
Ja mówię

Ty słuchasz
Formułujesz odpowiedź
Czekasz, aby się odezwać

Ja słucham
czas

Ty mówisz

Ogólnie rozumiem o co
chodzi
Planuję swoją odpowiedź
Czekam, aby się odezwać

Ja mówię

Ty słuchasz
Rozumiesz o co chodzi
Formułujesz odpowiedź
Czekasz, aby się odezwać

Prawo Alberta Mehrabiana
MOWA CIAŁA

•postawa, gestykulacja i
ruchy ciała
•spojrzenie i kontakt
wzrokowy
•mimika i wyraz twarzy
•kontakt dotykowy
•dystans fizyczny

SŁOWA

55 %

7%

38 %

GŁOS

•barwa i ton głosu
•rytm, dykcja
•dźwięki parajęzykowe
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Komunikacja niewerbalna

Ton głosu
•
•
•
•
•

Volume (głośność)
Energy (energia)
Speed (tempo)
Pitch (tonacja)
Articulation
(artykulacja)
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Komunikacja werbalna
• Słuchanie:
• Aktywne słuchanie
• Parafrazowanie
• Podsumowywanie

• Klaryfikowanie,
• Zadawanie pytań,
• Pozytywne formułowanie.

Co wspiera skuteczność w
komunikacji?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uwspólnienie nazewnictwa,
dostrojenie,
chwalenie/docenianie,
słuchanie ze zrozumieniem i zainteresowaniem,
atmosfera otwartości,
zachęcanie do mówienia,
zadawanie pytań,
empatia,
zrozumienie emocjonalnych reakcji na zmianę.

66
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Trzy kroki do lepszego słuchania
Usłyszeć
Zrozumieć
Ocenić

Kilka słów na temat komunikacji z
uczniem
Barierą w komunikowaniu jest
• krytykowanie,
• obraŜanie,
• orzekanie,
• chwalenie.
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Błędy popełniane w komunikacji z
uczniami
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nakazywanie,
ostrzeganie, groźba,
moralizowanie,
głoszenie kazań,
„powinieneś?”, „musisz”,
dawanie rad, sugerowanie,
robienie wykładu,
krytykowanie,
ośmieszanie,
wydawanie ocen pozytywnych,
pocieszenie,
wypytywanie,
dowcipkowanie.

Cykl komunikacji z uczniem
Informacja

Zachęta

Potwierdzenie

Słuchanie
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Ocena a informacja zwrotna
OCENA

OPINIA

To komunikat z „TY”

To komunikat z „JA”

„Ty jesteś...”

„Ja myślę, uwaŜam...”

„Jesteś...”

„Moim zdaniem...”

Skupia uwagę na osobie
ocenianej.

Skupia uwagę na konkretnym
zachowaniu, usłudze, towarze.

Nadaje etykietę.

Dotyczy konkretnej cechy określonego
zachowania.

Sugeruje, Ŝe człowiek „cały”
taki jest.

Dopuszcza moŜliwość występowania
jest i innych opinii w tej sprawie.

Jest prawdą absolutną.

Opinii moŜe być wiele, kaŜdy człowiek
moŜe mieć swoją własną.

Udzielając Feedbacku – Model WUOR
Wyjaśnienie
• Powiedz, o co konkretnie chodzi. Bądź: zwięzły,
rzeczowy, mów o konkretnej sytuacji.
Uczucia/fakty
• Powiedz, jaki jest twój stosunek do zachowania danej
osoby. Mów w swoim imieniu.
Oczekiwania
• Ludzie często mówią czego nie chcą od drugiej osoby,
ale zapominają wspomnieć, czego chcą w to miejsce.
Rezultaty
• Wspomnij , jakie będą konsekwencje zmiany/ braku
zmiany zachowania u danej osoby.
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Model EEC
Event (wydarzenie) - To, co się
wydarzyło, tj.
zaprezentowane zachowanie.

Effect (efekt) - Wpływ, jaki
wywarło to na rezultat, Was lub
grupę.

Continue/Change
(kontynuacja/zmiana) - To, co
dana osoba powinna robić nadal lub
zrobić inaczej następnym razem.

Umowa wykonania zadania
Imię i nazwisko:
Zadanie wymaga wykonania następujących czynności:
*
*
*
Zgodziłeś się oddać pracę w następującym terminie……..
JeŜeli wykonasz to zadanie, otrzymasz……
Napisz co planujesz zrobić kaŜdego dnia:
Dzień pierwszy (data):
Dzień drugi (data):
Dzień trzeci (data):
Podpis ucznia

Podpis nauczyciela
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Style pracy z uczniem
S 3: STYL PARTYCYPACYJNY
Wyjaśniasz sytuację i cele.
Zachęcasz do podawania pomysłów.
Podejmujesz decyzje wspólnie z
zespołem.
Zachęcasz do podejmowania
odpowiedzialności.
Uczniowie podejmują bieŜące decyzje
podczas realizacji zadania.
Dodajesz wiary i mobilizujesz.

S 2: STYL KONSULTACYJNY
Wyznaczasz cele i zadania.
Wysłuchujesz opinii i pomysłów.
Prowadzisz dyskusje.
Zachęcasz do pracy indywidualnej i
zespołowej.
Podejmujesz ostateczne decyzję.

S 4: STYL DELEGACYJNY
Wyznaczasz cele długoterminowe.
Uczniowie ustalają sposób realizacji
celów.
Pozostawiasz swobodę i nie ingerujesz.
Zespół podejmuje bieŜące decyzje
i rozwiązuje problemy.
Mobilizujesz, zachęcasz i udzielasz
pomocy.

S 1: STYL DYREKTYWNY
Wyznaczasz cele i zadania.
Wskazujesz sposób realizacji zadań.
Określasz standardy i normy wydajności.
Wyznaczasz terminy realizacji zadań.
Ściśle kontrolujesz pracę.
Korygujesz błędy, egzekwujesz decyzje.

Jak to wygląda w praktyce?
INSTRUOWANIE

WSPIERANIE

• Wyznaczanie celów i
zadań
• Planowanie i
organizowanie
• Wyznaczanie ról
• Uczenie - instruowanie i
demonstrowanie (3 P)
• Ocenianie i monitorowanie
• Ustalanie terminów
• Wyznaczanie priorytetów

• Słuchanie
• WyraŜanie uznania i
dowartościowanie
• Przekazywanie informacji
– firma, cele, zadania
• Budowanie relacji i
zaufania
• Ułatwianie samodzielnego
rozwiązywania problemów
• Włączanie w proces
podejmowania decyzji
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Metoda powiedz – pokaŜ - przećwicz
POWIEDZ
• Wyjaśnij zadanie.
Opisz dokładnie, co ma zostać wykonane, kiedy i jakich rezultatów oczekujesz.
• Przedstaw zadanie w szerszym kontekście.
Wyjaśnij, dlaczego zadanie ma być wykonane, jakie są jego poszczególne etapy, czego
dzięki temu zadaniu się nauczy, jakie zdolności i jakie doświadczenie zdobędzie.
• Określ standardy.
Przedstaw standardy, które obowiązują w zadaniu i czym będziesz się kierował oceniając
zrealizowane zadanie.
POKAś
• PokaŜ jak zadanie ma być wykonane lub uŜyj przykładów, wzorców, modeli.
• Zapewnij wsparcie podczas wykonania zadania.
• Przyjmij zobowiązanie. Upewnij się, Ŝe uczeń zrozumiał zadanie i przyjął je do
realizacji. Podsumuj oczekiwania i potwierdź ich zrozumienie.
PRZEĆWICZ
• Oceń zadanie i udziel informacji zwrotnych
Po wykonaniu zadania podsumuj zadanie i udziel informacji zwrotnych (korygujących lub
pochwal za poziom wykonania zadania).

Metoda pracy cyklem D. Kolba
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Pustynia

Pustynia
Sierpień - godzina mniej więcej 10 rano. Wasz samolot rozbił się przed chwila na pustyni Sonora w
południowo - zachodniej części Stanów zjednoczonych. Lekki dwusilnikowy samolot z ciałami
pierwszego i drugiego pilota spłonął. Zachowała się tylko kabina płatowca. Nikt z Was nie jest
ranny.
Zanim nastąpił wypadek, pilot nie zdołał zawiadomić nikogo o tym, gdzie znajduje się wasz
samolot. JednakŜe przed samym rozbiciem poinformował Was, ze znajdujecie się ok. 110 km na
południowy-zachód od osady górniczej, będącej najbliŜszym skupiskiem ludzkim w okolicy, przy
czym samolot zboczył o ok. 100 km z kursu opisanego w planie lotu uwzględniającym widoczność
obiektów na ziemi.
Okolica jest zupełnie płaska. Oprócz rzadkich okazów dwóch gatunków kaktusów, pozbawiona jest
roślinności. W ostatniej prognozie pogody podano, Ŝe temperatura tego dnia wyniesie 45 C, co
oznacza, Ŝe na powierzchni ziemi będzie temperatura 54 C. Ubrani jesteście w letnie ubrania:
bluzki, koszule z krótkimi rękawami, spodnie, skarpetki, lekkie obuwie. KaŜdy posiada chusteczkę
do nosa,. W sumie macie 2,83 $ drobnych i 35 $ w banknotach, paczkę papierosów i pióro
kulkowe.
Zanim samolot stanął w płomieniach, udało się wam uratować 15 przedmiotów.
Waszym zadaniem jest ocenić stopień przydatności do przeŜycia tych przedmiotów. W taki sposób,
aby 1- oznaczało rzecz najbardziej pomocną w przeŜyciu a 15 - najmniej pomocną.
Grupa postanowiła być razem i nie rozdzielać się.
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Decyzja eksperta
EKSPERT: Alanzo V. Pand jest ekspertem od zagadnień związanych
z przeŜyciem na pustyni. Jego zasługą Jest opracowanie Metody
oceny poszczególnych przedmiotów. Jest on byłym szefem Wydziału
Pustyni w Centrum Informacji o Arktyce, Pustyniach i Tropiku
Uniwersytetu Sił Powietrznych w Bazie Sił Powietrznych Maxwell.
Jest autorem kilku ksiąŜek, z których zwłaszcza dwie są godne
uwagi: "Jak przeŜyć" - doskonała lektura dla tych, którzy chcieliby
przeczytać coś więcej na temat szans przeŜycia na pustyni oraz.
"Ludzie pustyni" ksiąŜka napisana przez. Ponda pod. wpływem
wieloletniego pobytu na pustyniach świata, z wyjątkiem pustyń
Australii, oraz kontaktów z ludnością zamieszkującą te tereny. W
czasie II wojny światowej przez długi okres czasu pracował w rasach
Sił Sprzymierzonych na Saharze nad zagadnieniami przeŜycia na
pustyni. W tym czasie oraz Jako szef wydziału Pustyni zetknął się z
wieloma przypadkami przeŜycia, które stanowią podstawę
uzasadnienia poniŜszej oceny.

Decyzja eksperta - uzasadnienie
1. LUSTERKO
Spośród wszystkich przedmiotów lusterko Jest bezwzględnie najwaŜniejsze. Jest ta
najskuteczniejsze posiadane narzędzie, przy pomocy którego moŜesz przekazać wiadomość, o tym
gdzie Jesteś. W słoneczny dzień zwykłe lusterko moŜe wytworzyć światło o mocy od 5 do 7
milionów kandeli. Odbity promień słoneczny Jest widoczny poza linią horyzontu lawet gdybyś nie
miał ze sobą Ŝadnego innego przedmiotu, to i tak miałbyś ponad 80%, szans na to, Ŝe zostaniesz
odnaleziony i uratowany w ciągu pierwszych 24 godzin.
2. JEDNO WIERZCHNIE OKRYCIE NA OSOBĘ
Gdy JuŜ nasz system łączności, pozwalający ci poinformować innych gdzie jesteś, kolejną sprawą
będzie zmniejszenie odwodnienia organizmu. Suma wody traconej w wyniku odwodnienia ciała
następuje w trakcie pocenia się i oddychania. Ubytek wody z powodu oddychania moŜna znacznie
ograniczyć, gdy zachowa się spokój. Ubytek wody spowodowany poceniem się moŜna zmniejszyć
zapobiegając ogrzewaniu, ciała przez strumień gorącego, suchego powietrza. Wierzchnie okrycia,
chociaŜ to moŜe wydawać się paradoksem, są najlepszym sposobem zapobieŜenia nagrzaniu się
ciała. Bez nich okres przeŜycia skróciłby się co najmniej o jeden dzień.
3. JEDEN LITR WODY NA OSOBĘ
Mając tylko dwa pierwsze przedmioty mógłbyś prawdopodobnie przeŜyć trzy dni. ChociaŜ litr wody
nie przedłuŜy w sposób znaczący okresu przeŜycia, to pozwoli zmniejszyć skutki odwodnienia
organizmu Najlepiej jest pić wodę wtedy, gdy jest się spragnionym, co pozwoli zachować pełną
świadomość pierwszego dnia. Wtedy bowiem trzeba podjąć najwaŜniejsze decyzje i zbudować
schronienie. Gdy organizm zacznie tracić wodę, procesu tego nie da się zatrzymać mając do
dyspozycji tylko jeden litr wody. Dlatego teŜ racjonowanie jej nie ma Ŝadnego sensu.
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Decyzja eksperta - uzasadnienie
4. LATARKA (NA 4 BATERIE)
Jedynym szybki a i niezawodnym urządzeniem, przy pomocy którego moŜna wysłać sygnał nocą,
Jest latarka. Latarka i lusterko dają moŜliwość wysyłania sygnałów przez 24 godziny na dobę.
MoŜna jej takŜe uŜywać w roŜnych celach w ciągu dnia. Górna część latarki z reflektorkiem i
soczewką moŜe być pomocniczym przyrządem sygnalizacyjnym lub moŜe słuŜyć do rozpalania
ognia. Pojemnik na baterie moŜe być uŜywany do kopania lub jako pojemnik na wadę w procesie
destylacji (zob. plastykowy płaszcz przeciwdeszczowy).
5. SPADOCHRON (CZERWONO - BIAŁY)
Spadochron moŜe słuŜyć zarówno jako osłona Jak i jako urządzenie sygnalizacyjne. Kaktusy
saquaro, przedstawione na slajdzie mogą spełnić rolę słupa namiotowego na którym rozpięty
zostanie spadochron przy czym linki spadochronu moŜną potraktować Jako linki namiotu. Dwu lub
trzykrotnie złoŜony spadochron da tyle cienia, Ŝe temperatura, w miejscu przez niego osłoniętym,
obniŜy się o 20%.
6. SCYZORYK
ChociaŜ scyzoryk nie jest tak waŜny jak pięć pierwszych przedmiotów,- to Jednak przyda się do
zmontowania schronienia oraz do ścinania bardzo twardych kaktusów zawierających wodę.
Wysoka ocena scyzoryka .wynika z niezliczonych moŜliwości wykorzystania go.

Decyzja eksperta - uzasadnienie

7. PLASTYKOWY PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY(DUśY ROZMIAR)
Wynalezione w ostatnich latach idealnie gładkie tworzywa sztuczne umoŜliwiają zbudowanie
słonecznego aparatu destylacyjnego. JeŜeli wykopie się w ziemi dołek i umieści nad nim
rozpostarty płaszcz przeciwdeszczowy, to w wyniku róŜnicy temperatur nastąpi parowanie wilgoci
ze znaczonej moczem ziemi oraz z kawałków kaktusa. Wilgoć skropli się na wewnętrznej, stronie
płaszcza. JeŜeli w środku plastykowej powłoki umieścimy biały kamyk, powstanie czasza z której
skroplona woda będzie skapywała do pojemnika na baterie umieszczanego w środku dołka. Tym
sposobem da się uzyskać około Jednego litra wody dziennie. Jednak wysiłek fizyczny niezbędny do
otrzymania wody sprawi Ŝe ubytek wody z organizmu, będzie prawdopodobnie dwukrotnie większy
niŜ otrzymaną ilość.
8. PISTOLET KALIBER 0,45 (NAŁADOWANY)
Pod koniec drugiego, dnia mogą wystąpić powaŜne zaburzenia mowy i prawdopodobnie nie będziesz
mógł chodzić z powodu odwodnienia). W takiej sytuacji pistolet byłby przydatny jako środek
sygnalizacyjny, a poza tym przy pomocy nabojów łatwo -byłoby rozpalić ogień. Trzy szybko po sobie
następujące wystrzały są międzynarodowym sygnałem alarmowym. W wielu przypadkach nie udało się
odnaleźć rozbitków, poniewaŜ nie byli oni w stanie zasygnalizować swojej obecności przy pomocy
głośnego dźwięku. Kolba pistoletu moŜe zostać uŜyta w charakterze młotka. Z posiadania pistoletu
wynikają takŜe zagroŜenia, które równe są korzyściom z nią związanym. W wyniku zwiększającego się
odwodnienia, organizmu pojawiać się będzie zniecierpliwienie, irytacja i skłonność do irracjonalnego
zachowania. Dlatego teŜ najistotniejsze decyzje naleŜy podjąć, zanim zacznie się proces odwadniania. W
takiej sytuacji posiadanie tak śmiercionośnego narzędzia stanowi prawdziwe zagroŜenie dla grupy.
Przyjmując, Ŝe nie zostanie ono uŜyte przeciw ludziom, mogłoby być wykorzystane do polowania, co
jednak w rezultacie oznaczałoby całkowicie bezsensowny wysiłek, bowiem nawet gdyby komuś udało się
zabić zwierzę przy pomocy tego pistoletu, co jest mało prawdopodobne, to jedzenie mięsa
doprowadziłoby do gwałtownego wzrostu odwodnienia, poniewaŜ w trakcie trawienia organizm zuŜywa
znaczne ilości wody.
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Decyzja eksperta - uzasadnienie
9. JEDNA PARA OKULARÓW SŁONECZNYCH NA OSOBĘ
W warunkach intensywnego nasłonecznienia typowego dla pustyni, powaŜnym problemem,
zwłaszcza pod koniec drugiego dnia, moŜe być świetlne zapalenie spojówek i słoneczne zapalenie
siatkówki. Obydwie dolegliwości przypominają śnieŜną ślepotę. Cień rzucany przez rozpięty
spadochron stanowiący osłonę oraz posmarowanie twarzy wokół oczu. Sadza z rozbitego samolotu
powinna zmniejszyć tę dokuczliwość. Wykorzystanie chusteczki do nosa lub gazy z opatrunku Jako
zasłony na twarz z wyciętymi otworami na oczy zlikwidowałoby wszystkie problemy związane ze
wzrokiem, okulary stanowiłyby rozwiązanie komfortowe.
10. OPATRUNEK GAZOWY
Z powodu niskiej wilgotności powietrza pustynia uwaŜana Jest za jedno z najzdrowszych (najmniej
zakaźnych) miejsc na świecie. PoniewaŜ w wyniku odwodnienia krew ulega zagęszczeniu, nie
zachodzi. Niebezpieczeństwo krwawienia, o ile nie zastanie uszkodzona Ŝyła. Znany Jest dobrze
udokumentowany przypadek człowieka, który zaginął na pustyni i przez Jakiś czas był pozbawiony
wody. Mimo iŜ całe jego ubranie było w strzępach, a ciało pokryte było ranami wskutek upadku na
ostre kaktusy i skały, nie krwawił, dopóki nie został uratowany i napojony.
Opatrunek moŜna wykorzystać Jako sznurek lub do owinięcia nóg, kostek oraz głowy, łącznie z
twarzą, a takŜe Jako dodatkową ochronę przed odwodnieniem i słońcem.
11. KOMPAS
Poza tym, Ŝe odbijająca promienie, powierzchnia, kompasu noŜe słuŜyć jako pomocnicze
urządzenie sygnalizacyjne. Sam kompas jest niemal bezuŜyteczny. Łatwy dostąp do kompasu
mógłby nawet być niebezpieczny, gdy zaczną być odczuwane skutki odwodnienia. Mógłby
podsunąć komuś pomysł, aby się oddalić.
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12. LOTNICZA MAPA TERENU Z ZAZNACZONYMI OBIEKTAMI NAZIEMNYMI
Mogłaby się przydać do rozpalenia ognia lub słuŜyć jako papier toaletowy. Jedna osoba
mogłaby Ją "takie wykorzystać Jako okrycie głowy lub daszek przeciwsłoneczny. Mogłaby takŜe
słuŜyć celom rozrywkowym, ale w zasadzie Jest zupełnie bezuŜyteczna a nawet niebezpieczna,
poniewaŜ mogłaby zachęcić kogoś do. oddalenia się.
13. KSIĄśKA PT. JADALNE ZWIERZĘTA PUSTYNI
Problemem wobec którego stanie grupa będzie odwodnienie a nie głód. Wydatkowanie energii
w trakcie ewentualnego polowania będzie niezwykle kosztowne w przeliczeniu na ilość
utraconej wody. Zwierzęta pustyni, chociaŜ liczne, rzadko dają się dostrzec. śyją, poniewaŜ leŜą
w bezruchu, co takŜe powinni robić rozbitkowie. Gdyby polowanie się powiodła, spoŜycie białka
spowodowałaby wzmoŜone zapotrzebowanie na wodę konieczną do przetworzenia go na
budulec. Ogólna zasada wynikająca z doświadczenia mówi: Jedz, jeśli masz duŜo wody, w
przeciwnym wypadku - nie jedz. ChociaŜ ksiąŜka moŜe zawierać wiele interesujących informacji,
trudno byłaby zmusić oczy do czytania i czytać z uwagą w sytuacji wzrastającego odwodnienia.
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14. DWA LITRY WYSOKOPROCENTOWEJ WÓDKI
JeŜeli ktoś umiera w wyniku naduŜycia alkoholu, to zwykle dzieje się tak z powodu, odwodnienia.
Alkohol wiąŜe wodę.. Organizm traci ogromna ilość wody na wydalanie alkoholu. Szacuje się, Ŝe na
wydalenie 1 uncji (ok. 28 g) alkoholu organizm zuŜywa 2 do 3 uncji wody. W tej sytuacji spoŜywanie
wódki mogłoby mieć skutek śmiertelny. Posiadanie wódki mogłaby więc zwiększyć problemy grupy
wraz ze wzrostem odwodnienia. Wódka mogłaby być natomiast przydatna do rozpalenia ogniska
lub jako środek chwilowo obniŜający temperaturę ciała. Butelka teŜ mogłaby się przydać. Ogólnie
rzecz biorąc, wódka stanowi w -tej sytuacji większe niebezpieczeństwo niŜ poŜytek.
15. SÓL TABLETKACH (OPAKOWANIE 1000 SZTUK)
Istnieją róŜne mity co do wartości soli w tabletkach. Tymczasem podstawowy problem polega na
tym, Ŝe wraz ze wzrostem odwodnienia, wzrasta paziom soli we krwi. Pot zawiera mniej soli niŜ
płyny ustrojowe. Podawanie soli bez dodatkowej duŜej ilości wody sprawiłoby, Ŝe organizm
pozbywałby się nadmiaru sali wraz z wodą. Skutek byłby taki sam jak w przypadku picia wody
morskiej. Nawet wynalazca soli w tabletkach kwestionuje obecnie sens ich stosowania, poza
regionami gdzie występuje niedobór soli.

Nasze wnioski i rekomendacje
•

•

Twoja najwaŜniejsza myśl, idea po dzisiejszym
warsztacie.
lub
Twoje postanowienie po dzisiejszym spotkaniu.
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