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ogólnych zasad

szkoły przyjaznej

prawom człowieka

Dbamy o przestrzeganie
równości, godności,
szacunku i budowanie
społeczności wolnej
od dyskryminacji.

Zapewniamy środowisko
nauki, w którym są
przestrzegane prawa
człowieka.

Jesteśmy włączane
i włączani we
wszystkie aspekty
życia szkoły.

Dążymy do realizacji
podstawowych praw
człowieka w szkole
(osobistych, ekonomicznych,
społecznych i kulturalnych).

Zachęcamy siebie i innych
do dobrowolnego,
aktywnego i świadomego
uczestnictwa
w codziennym życiu
szkoły.

Zapewniamy dostęp
do informacji
niezbędnych do
świadomego udziału
w życiu szkoły.

Popieramy zasady
uczciwości, szacunku
i przejrzystości
we wszystkich
działaniach szkoły.

Czynimy prawa
człowieka integralną
częścią wszystkich
obszarów programu
i metod nauczania.

W naszej szkole
możemy realizować
swój potencjał
przez edukację bez
względu na pozycję
społeczną.

Bezpieczeństwo
i ochrona dobra
wspólnego jest
naszą wspólną
odpowiedzialnością.

Wstęp
W prezentowanym skrypcie metodycznym podejmuję dwa tematy stanowiące codzienny problem wielu nauczycielek i nauczycieli. Oba można określić jako problemy wychowawcze. Pierwszy to zakłócające zachowania uczennic i uczniów
podczas zajęć, czyli sytuacje, kiedy dzieci zachowują się w sposób, który sprawia,
że same nie korzystają optymalnie z lekcji i uniemożliwiają takie korzystanie
innym. Drugi problem dotyczy przemocy rówieśniczej (bullyingu), a właściwie
zapobiegania takiej przemocy przez wspieranie budowania w grupie dobrych relacji rówieśniczych.
Obie kwestie zostały potraktowane tak, żeby – jak mówił Kurt Lewin – teoria
i praktyka stanowiły dwie strony jednej metody. Proponuję zatem kilka sposobów
do wykorzystania w codziennej pracy (praktyka), ale towarzyszy im sporo pogłębionej refleksji, żeby te sposoby mądrze pedagogicznie wykorzystać (teoria).
Przygotowując tekst, wykorzystałem swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie badawcze i praktyczne w tym obszarze. Przedstawiam te kwestie najlepiej,
jak na tym etapie moich poszukiwań potrafię, i liczę na to, że publikacja ta w części lub całości przyda się także czytelnikom.
Zapraszam do lektury i zastosowania w codziennej pracy tych rozwiązań, które
okażą się przekonujące dla nauczycielek i nauczycieli.
dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM
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1.	Zakłócające zachowania w klasie
– jak sobie z nimi radzić?

Radzenie sobie z zachowaniami uczennic i uczniów, które naruszają dyscyplinę
w klasie, należy zwykle do codzienności w pracy osób uczących w szkole – zwłaszcza tych, które pracują z większymi grupami dzieci i młodzieży. Charakter tego,
co bywa określane jako zachowania trudne czy zakłócające, jest zróżnicowany.
Spora grupa nauczycielek i nauczycieli, nawet tych o sporym stażu pracy, określa radzenie sobie z sytuacjami wychowawczymi w tym obszarze jako zadanie
niełatwe. Właściwie wszystkie koncepcje stresu zawodowego nauczycielki lub
nauczyciela – zarówno zagraniczne, jak i polskie – uwzględniają niewłaściwe zachowania uczennic i uczniów jako jedne z najistotniejszych stresorów (na przykład koncepcja Centera i Stevensona czy ujęcie Jacka Pyżalskiego i Piotra Plichty
w Polsce). Prawidłowość ta ujawnia się wszędzie – bez względu to, w jakim kraju badania były prowadzone: sensowne reagowanie w sytuacjach trudnych wychowawczo to wyzwanie, zwykle stanowiące dość duże obciążenie emocjonalne.
Co więcej, nauczycielki i nauczyciele wskazują, że studia przygotowujące do zawodu nie dają im wiedzy, która potrzebna jest do tego, aby kompetentnie pedagogicznie w tego rodzaju sytuacjach sobie radzić – zostają więc w pracy wrzuceni
na głęboką wodę. W takiej sytuacji łatwo jest „się zgubić”, sięgając po najprostsze rozwiązania administracyjne lub reagując emocjonalnie, naśladując to, czego
sami wielokrotnie doświadczaliśmy, będąc uczennicami i uczniami.
W wielu sytuacjach takie rozwiązania będą nieskuteczne czy nawet szkodliwe,
a my wpadniemy w błędne koło ich stosowania. Co ciekawe, badania i praktyka
wskazują na to, że bardzo często w wypadku reakcji na niewłaściwe zachowania
uczennic i uczniów powtarza się reakcję, która nie przynosi skutku, co „betonuje”
sytuację, czyniąc ją jeszcze trudniejszą do rozwiązania. W tym ujęciu proponuję
zasadę, którą nazwałem zasadą pęku kluczy.

1.1.

zasada pierwsza: zasada pęku kluczy
W zrozumieniu tej zasady pomocne może być porównanie trudnych zachowań
uczennicy lub ucznia z zamkniętymi drzwiami, a klucza – z metodą/reakcją nauczycielki lub nauczyciela. W wypadku drzwi, jeśli się orientujemy, że włożyliśmy
do zamka niewłaściwy klucz, szybko zmieniamy go na inny, który może pasować.
Niestety, w wypadku trudności w pracy z uczennicą lub uczniem często kręcimy
w zamku przez długi czas kluczem, który nie pasuje. W ten sposób można jedynie
złamać klucz lub zepsuć zamek. Zasada pęku kluczy mówi nam o kilku sprawach.
Po pierwsze, warto mieć dużo kluczy (rozwiązań). Jeśli mamy niewiele, to jest
duże ryzyko, że nie znajdziemy odpowiedniego klucza. Po drugie, jeśli klucz, któ-
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ry stosujemy, nie otwiera drzwi, to się nie upierajmy, tylko zmieńmy go na inny.
Być może on zadziała. Zasada ta wskazuje także ogólnie na to, że nasza aktywność
musi być pierwsza. Sprowadza się to do zdania: „Pracując z uczennicą lub uczniem
w sytuacji trudnej wychowawczo, jedyne zachowania, na które jako nauczycielka/nauczyciel masz wpływ na początku, to własne zachowanie”. Często tak bardzo
chcemy wpłynąć na dziecko, że zapominamy, że zachowanie to może się zmienić
dopiero pod wpływem impulsu, który wyjdzie od nas.
Radzenie sobie nie może być w tym wypadku rozumiane wąsko jako wywieranie wpływu na zachowania uczennic i uczniów. Powinno być ono utożsamiane
z takimi działaniami kadry pedagogicznej w sytuacjach trudnych wychowawczo,
które będą korzystne dla dziecka – szczególnie w aspekcie prorozwojowym i relacji z nauczycielką lub nauczycielem. Nie zawsze jest bowiem tak, że działanie
skutecznie zmieniające lub zatrzymujące niewłaściwe zachowanie niesie ze sobą
także wymienione wyżej wartości.
Szczególnie wąskie podejście nie sprawdzi się wtedy, kiedy niewłaściwe zachowania uczennicy lub ucznia są rezultatem jego poważniejszych problemów, związanych na przykład z patologicznie funkcjonującym środowiskiem rodzinnym.
W tej sytuacji musi pojawić się druga zasada: relacja przed metodą.

1.2.

zasada druga: relacja przed metodą
Oznacza ona, że nawet najlepsza wyuczona na kursach pedagogicznych metoda
nie zadziała lub zadziała bardzo słabo, jeżeli nie wypracujemy postawy oddzielającej zachowanie od dziecka. Tego pierwszego możemy nie akceptować, to drugie
musimy. Nie jest to proste w codzienności, ale konieczne.
Zapamiętać tę zasadę możemy w formie równania:

skuteczność = metoda × relacja
Jeśli nie będzie relacji, będzie ona wynosić 0, nic nie będzie ze skuteczności.
O tej zasadzie często się zapomina. Próbujemy wpłynąć na młodych ludzi jakimiś metodami, sztuczkami komunikacyjnymi, sposobami, zapominając, że
coś, co najbardziej działa, to relacja międzyludzka. Takie podejście – akceptujące kogoś, kto „broi” – wymaga jednak dojrzałości. Musimy zdystansować się
od naszych silnych negatywnych emocji, które pojawiają się w sytuacji złego
zachowania. Nie możemy się obrażać i nastawiać negatywnie na przyszłość (tak
zwane uwzięcie się).
Aby zatem sensownie działać pedagogicznie w sytuacjach trudnych wychowawczo, trzeba utrzymać relację, znać sporo rozwiązań i elastycznie z nich korzystać.
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1.3.

o jakie zachowania trudne chodzi?
Analizując problem od strony zachowań dzieci, nauczycielki i nauczyciele mają do
czynienia z bardzo szeroką paletą uczniowskich działań, które mogą być traktowane jako trudne wychowawczo – od drobnych, codziennych problemów, w niewielkim stopniu zakłócających pracę na lekcji, po zagrażające bezpieczeństwu
dzieci czy nauczycielki lub nauczyciela poważne sytuacje, na przykład ustrukturalizowana przemoc rówieśnicza, tak zwany bullying (dręczenie).

▶
▶
—
▶
▶
▶
▶
▶

zachowanie trudne wychowawczo musi zatem
spełniać co najmniej jeden z czterech warunków:
 niemożliwia
u
lub poważnie
zakłóca pracę
w klasie,

— n
 arusza
prawo innych
uczniów do
uczenia się,

— j est dla kogoś
fizycznie lub
psychicznie
niebezpieczne,

— polega na
niszczeniu
czyjejś
własności.1

Chociaż w definicji mowa jest o spełnieniu przynajmniej jednego z warunków, w rzeczywistości
zachowanie takie często spełnia jednocześnie kilka z nich. W takich sytuacjach ma ono
poważniejszy charakter.1
Pomocny dla nas może być także podział autorstwa Judith Leichtentritt i Zipory Shechtman
(2004)2, które proponują, aby wyodrębnić dwa typy trudnych zachowań: zachowania
negatywne (misbehaviour) – przeszkadzanie w nauczaniu, agresja skierowana przeciwko
nauczycielce lub nauczycielowi albo innym uczniom, oraz zachowania nieskoncentrowane na
zadaniach (off-task behaviour) – na przykład zajmowanie się czymś innym podczas lekcji.

1.4.

kto źle zachowuje się w klasie?
Brak jest spójnych wyników badań wskazujących na to, które dzieci i w jakich
środowiskach częściej angażują się w trudne zachowania omówione powyżej. Na
poczynienie wystarczająco dokładnych ustaleń pozwala nam jednak przegląd
literatury na ten temat oraz unikalne badania podłużne, które przeprowadzili
Carmel Blank i Yossi Shavit (2013)3 w izraelskich szkołach. Wyniki tych badań
wskazują prawidłowości przedstawione na rysunku poniżej.

1

Levin, J.F. Nolan, Principles of Classroom Management: A Professional Decision-Making Model, Boston 2014.

2 J. Leichtentritt, Z. Shechtman, Affective Teaching: A Method to Enhance Classroom Management, „European Journal of Teacher Education” 2004, t. 27, nr 3, s. 323–333.
3 C. Blank, Y. Shavit, „It Disturbs the Whole Class”. Disciplinary Infractions in the Classroom and Their Relation to Pupil Achievement, TAUB CENTER for Social Policy Studies in Israel, Policy Paper 2013.10.
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częściej angażują się w niewłaściwe zachowania
chłopcy

uczennice i uczniowie o niskim statusie społeczno-ekonomicznym

uczennice i uczniowie w szkołach o dużym odsetku imigrantek i imigrantów

uczennice i uczniowie postrzegający działania nauczycielek i nauczycieli
w obszarze dyscypliny jako niesprawiedliwe

uczennice i uczniowie ze szkół, w których nie dba się o sprawy właściwego
zachowania

Rysunek 1.

Czynniki wpływające na zaangażowanie uczniów w niepożądane zachowania

Źródło: J. Pyżalski, J. Kołodziejczyk, Nauczyciel wobec sytuacji trudnych wychowawczo, [w:] Wychowawcze
i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli, red. J. Pyżalski, theQ studio, Łódź 2015, s. 81.

Oczywiście niektóre z wymienionych tu prawidłowości mogą być związane z otoczeniem społeczno-kulturowym miejsca, w którym były prowadzone badania
(Izrael). Inne jednak są bardziej uniwersalne i funkcjonujące także w polskich
warunkach.
Kolejną istotną prawidłowością związaną z częstotliwością występowania zachowań naruszających dyscyplinę w klasie jest większe ich natężenie w pierwszych
klasach kolejnych etapów edukacyjnych (pierwsza i czwarta klasa szkoły podstawowej, pierwsza klasa szkoły ponadpodstawowej). W każdym z przywołanych
poziomów edukacyjnych nowe uczennice i nowi uczniowie spotykają nową nauczycielkę lub nowego nauczyciela, którego „jeszcze się nie nauczyli”. „Uczenie
się nauczycielki lub nauczyciela” to poznawanie przez dzieci oczekiwanych przez
nich (wyrażonych wprost lub nie wprost) określonych zasad postępowania w różnych rutynowych sytuacjach. Sytuacje takie dotyczą takich spraw jak zajmowanie miejsca w klasie, oddawanie i kontrola prac domowych, zachowanie podczas
sprawdzianów, zgłaszanie się do odpowiedzi, udzielanie odpowiedzi podczas zajęć,
praca w parach lub w grupach, wykonywanie określonych typów ćwiczeń, i nabywanie wprawy w ich stosowaniu. Nauczycielki i nauczyciele różnią się oczekiwaniami w tym zakresie i z pewnością nie są one oczywiste dla dzieci na początku
wspólnej pracy. Oczywiście uczennice i uczniowie metodą prób i błędów po pew-
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nym czasie odkryją oczekiwania nauczycielki lub nauczyciela i w większym albo
mniejszym stopniu dostosują się do nich. Wydaje się jednak, że bardziej sensowne
będzie, jeżeli to my sami jasno postawimy sobie priorytety i od początku będziemy
je komunikować uczennicom i uczniom. W takiej sytuacji cały proces można przyspieszyć, oszczędzając wszystkim trudnych emocjonalnie sytuacji. W tym sensie
proces uczenia się zdyscyplinowanych zachowań przypomina proces uczenia się
jakiegokolwiek przedmiotu – jest to poznawanie procedur, a następnie nabywanie
wprawy w ich stosowaniu.
Przy tej okazji warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestię. Powinniśmy się
zastanowić, czy naprawdę przywiązujemy wagę do poważnych problemów. Bywa
bowiem tak, że nauczycielka lub nauczyciel silnie reaguje na poboczne, drobne
sprawy, a niewystarczająco działa, gdy dzieje się coś poważnego, na przykład kiedy dziecko krzywdzi rówieśnika.
Wydaje się, że przy ocenie powagi problemu danego zachowania tu właśnie przebiega linia podziału. Za poważne należy uznać zachowania, które przynoszą
krzywdę (szczególnie sporą) innym. Mniej poważne (co nie znaczy, że nieważne)
są zaś te, które takiej krzywdy (przynajmniej bezpośrednio) nie powodują.
Na zachowanie dzieci w klasie przekładają się zatem czynniki związane z osobowością nauczycielki i nauczyciela i przyjętą przez nich osobistą filozofią pracy.
Czasami mówi się o dwóch rodzajach nauczycielek i nauczycieli: opowiadających i pytających. Za tak prostym rozróżnieniem kryje się wiele konsekwencji
dotyczących nie tylko dominujących sposobów, w jaki nauczycielka lub nauczyciel prowadzi lekcje, ale także tego, jakiego rodzaju zachowań oczekuje od uczennic i uczniów. Nie mniej istotne jest to, jakie zachowania potencjalnie mogą się
pojawić jako odpowiedź na stosowane przez nauczycielkę i nauczyciela metody
(na przykład rozmowy spowodowane zmęczeniem wykładem, mała aktywność
uczennic i uczniów oraz zajmowanie się innymi sprawami, kiedy nauczycielka
lub nauczyciel zadaje pytania, na które odpowiada tylko jedno dziecko). Świadomość związku między stosowanymi rozwiązaniami dydaktycznymi a zachowaniami uczennic i uczniów może pomóc w skuteczniejszym radzeniu sobie z zachowaniami naruszającymi dyscyplinę w klasie i zapobieganiu występowaniu
takich sytuacji. Dydaktyka i dyscyplina w klasie to naczynia połączone.

!

Wysokiej jakości dydaktyka zapobiega wielu problemom związanym z trudnymi zachowaniami.
Choć więc nie każdy w ten sposób myśli, jest tak, że pracując nad jakością prowadzonych przez nas zajęć, pośrednio pracujemy także nad zachowaniami uczennic
i uczniów podczas zajęć.
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2.	W stronę konkretnych sposobów,

czyli o roli wzmocnień pozytywnych
i negatywnych

Mówiąc o radzeniu sobie z klasą, większość osób ma na myśli sposoby, które
wiążą się ze stosowaniem przez nauczycielkę lub nauczyciela wzmocnień pozytywnych (nagród) oraz wzmocnień negatywnych (kar). W uproszczeniu, dziecko
może doświadczyć czegoś nieprzyjemnego jeśli będzie podczas lekcji zachowywać się nieodpowiednio. Z kolei w sytuacji, gdy będzie zachowywać się w sposób
akceptowany, to będzie je czekało coś przyjemnego/pozytywnego. Te dwa rodzaje
reakcji pamiętamy pewnie z naszej młodości, kiedy sami byliśmy uczennicami
lub uczniami.
Nie trzeba tych rozwiązań skreślać – choć spotkamy osoby, które taką całkowitą
rezygnację z kar i nagród postulują.
Jeżeli chcemy jednak sensownie użyć takich wzmocnień w swojej pracy wychowawczej, warto zastanowić się nad nimi dokładniej. Stosowane w sposób nieprzemyślany lub błędny, często okazują się nieskuteczne, a nawet szkodliwe zarówno
dla procesu dydaktycznego, jak i dla rozwoju dzieci, których dotyczą.
Naszą refleksję rozpoczniemy od wzmocnień negatywnych, omawiając praktykę
ich stosowania w polskiej szkole oraz przykłady rozwiązań potencjalnie szkodliwych i propozycje modyfikacji. Później przejdziemy do wzmocnień pozytywnych
(nagród), wskazując korzyści z nich płynące, ale także zagrożenia związane z ich
stosowaniem oraz konkretne pomysły na ich zastosowanie.

2.1. 	jak stosowane są wzmocnienia negatywne
w polskiej szkole?
Kiedy w 2007 roku4 prowadziłem szeroko zakrojone badania dotyczące tak zwanej dyscypliny w szkole, zadałem nauczycielkom i nauczycielom otwarte pytanie,
prosząc, aby napisali, co zazwyczaj robią, kiedy dziecko rozmawia podczas zajęć
i nie reaguje na zwracanie mu uwagi. Około 60% nauczycielek i nauczycieli opisywało działania, które można określić jako wzmocnienia negatywne. Część z nich
napisała, że „karnie” sprawdza wiedzę uczennicy lub ucznia, odpytując go w taki
sposób, żeby otrzymał złą ocenę. Niektórzy wskazywali, że wstawiają uwagę
dziecku, które postąpiło niewłaściwie, lub informowali o jego zachowaniu inną

4 Por. J. Pyżalski, Nauczyciele – uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
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osobę, na przykład pedagoga, wychowawcę, dyrektora. Niektórzy z kolei w takiej
sytuacji mówili do uczennicy lub ucznia coś, co miało sarkastyczny wydźwięk.
Z drugiej strony osoby stosujące tego typu rozwiązania przyznają często, że nie
są one skuteczne lub ich skuteczność jest niewielka. Wskazują na przykład, że
uczennica lub uczeń otrzymali kilkanaście uwag czy wiele punktów ujemnych
(przy punktowej ocenie sprawowania) i nie odniosło to żadnego skutku albo, co
gorsza, skutek był odwrotny do oczekiwanego. W tej ostatniej sytuacji uczennica
lub uczeń może choćby zacząć konkurować z innymi dziećmi w tym, kto ma więcej punktów ujemnych.
Dlaczego tak to działa, a właściwie nie działa? Przyczyn może być wiele. Przede
wszystkim część rozwiązań o charakterze wzmocnień negatywnych wpisana jest
w tradycję polskiej szkoły, a ci, którzy je stosują, zwykle doświadczali ich jako
dzieci i często powtarzają je, będąc już osobami, które same uczą w szkole. Poza
tym pamiętają z własnej młodości, że takie metody jak chociażby „wstawienie
uwagi” były często skuteczne. Jednak w obecnej, zmienionej przecież sytuacji
społecznej, w której odbywają się socjalizacja i wychowanie młodych ludzi, sporo
czynników sprawia, że to, co dawniej stanowiło wzmocnienie negatywne, teraz
w wypadku wielu uczennic i uczniów już takie nie jest. Znaczna liczba nauczycielek i nauczycieli także, z różnych powodów, decyduje się na rzadsze stosowanie
lub całkowitą rezygnację z tego typu rozwiązań. Warto się więc zastanowić, jak
(i czy w ogóle) stosować wzmocnienia negatywne w pracy z dziećmi. Zanim jednak do tego przejdziemy, przypatrzmy się najważniejszym błędom popełnianym
przez nas, kiedy stosujemy wzmocnienia negatywne.

2.2.	wybrane błędy w stosowaniu wzmocnień
negatywnych
działania reaktywne o charakterze impulsu
Tak się składa, że wzmocnienie negatywne stosowane jest pod wpływem nagłych
silnych emocji negatywnych, których doznaje sfrustrowany dorosły. Przykładem
może być sytuacja, gdy w rozgadanej klasie silnie zdenerwowana nauczycielka
lub nauczyciel każe wyciągnąć kartki i rozpoczyna niezapowiedziany sprawdzian zawierający szczególnie trudne pytania. Działanie takie jest rodzajem „zemsty” i często ukrywa się za nim także silna potrzeba „sterroryzowania” dzieci
w taki sposób, aby zaczęły się one odpowiednio zachowywać.
Kłopot z tego typu działaniem wynika z tego, że reakcje emocjonalne rzadko wynikają z racjonalnych przesłanek, co sprawia, że są one często zbyt silne w stosunku
do zaistniałego zdarzenia, a w skrajnych sytuacjach mogą wręcz przekroczyć normy etyczne, które musi spełniać nauczycielka lub nauczyciel (na przykład gdy zadziała agresywnie i użyje w stosunku do uczennicy lub ucznia zbyt mocnych słów).

!

W pierwszym polskim zakładzie poprawczym w Studzieńcu regulamin zakładał, że dyrektor ośrodka ma przespać noc, zanim zdecyduje się na wymierzenie kary. Była w tym głęboka mądrość pedagogiczna, z której możemy skorzystać także współcześnie.
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Tego typu działania mogą być nawet uznane za skuteczne – zachowanie uczennicy lub ucznia czy grupy zmienia się przecież. Dzieci, chcąc uniknąć konsekwencji, podporządkowują się temu, czego żąda od nich nauczycielka/nauczyciel.
Jednak „pod powierzchnią” pojawia się wiele strat, które przeważają nad pozorną
skutecznością. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim narażenie relacji:
dorosły – dziecko. Może ona zostać osłabiona, a nawet zerwana.
A jak wyobrazić sobie dalszą pracę wychowawczą i dydaktyczną bez relacji?
Wskazywaliśmy przecież wcześniej, że nawet najlepsze metody nie zadziałają,
gdy nie będzie relacji. Oczywiście relację tę można starać się odbudować, jednak
nie zawsze okazuje się to możliwe. Zwykle jest to bardzo trudne. Zdecydowanie
łatwiej będzie, gdy z dzieckiem, które źle się zachowuje, tej relacji nie stracimy.
W sytuacji, gdy relacja istnieje, wzmocnienie negatywne, które zdecydujemy się
zastosować, jest z reguły akceptowalne dla uczennicy lub ucznia. W sytuacji, gdy
nie ma relacji, dziecko może źle się zachowywać mimo wielu wzmocnień negatywnych stosowanych przez nauczycielkę lub nauczyciela.
Warto tu powiedzieć, że w niektórych sytuacjach wystarczy samo naprawienie
lub zbudowanie relacji, żeby mieć pozytywny wpływ na dziecko.
zbyt silne rozwiązania (strzelanie z armaty do wróbla)
W wielu sytuacjach pojawiających się w środowisku szkolnym stosuje się zbyt
mocne rozwiązania tam, gdzie skutek odnoszą już dużo słabsze. Możliwość stosowania rozwiązań o różnej „mocy” i konsekwencje takiego działania przedstawiono poniżej.
Jak wskazuje rysunek 2, nauczycielka lub nauczyciel reagujący na niewłaściwe
zachowanie uczennicy czy ucznia silnym bodźcem negatywnym musi się liczyć
z możliwymi konsekwencjami takiego działania. Ogólnie jest tak, że im silniej
działamy na początku, tym więcej jest konsekwencji o potencjalnie negatywnym
charakterze. Przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi.
Może wydarzyć się tak, że podczas zajęć nauczycielka lub nauczyciel zauważa telefon komórkowy na ławce uczennicy lub ucznia. Jeśli w szkole jest to zabronione
lub nauczycielka czy nauczyciel umówili się z dziećmi, że nie używają telefonów
podczas zajęć, to musi jakoś zareagować. Bardzo często przytaczanym rozwiązaniem jest odebranie telefonu. Tego typu postępowanie wiąże się jednak zwykle
z silnymi emocjami zarówno nauczycielki lub nauczyciela, jak i dziecka. Emocje
te mogą być szczególnie silne, gdy dziecko nie chce oddać telefonu. Ponadto taka
interwencja z pewnością zakłóci tok lekcji oraz zwróci uwagę i wywoła emocje
u pozostałych uczennic i uczniów. W skrajnej sytuacji, jeśli sprawy potoczą się
w niewłaściwym kierunku, może zdarzyć się tak, że mało poważne wydarzenie
źle wpłynie na relacje nauczycielki lub nauczyciela zarówno z dzieckiem, które nie przestrzegało umowy, jak i z pozostałymi dziećmi. Słabszym, ale przynoszącym podobne konsekwencje rozwiązaniem, jest przerwanie zajęć i zrobienie
awantury związanej z tym zachowaniem. Warto zatem na początku zastosować
rozwiązania jeszcze słabsze, zmniejszając ryzyko tego typu konsekwencji.
Okazuje się jednak, że w przeciwieństwie do rozwiązań „silnych” (na przykład
uwaga, ocena), słabsze są mniej znane lub rzadko stosowane z dwóch powodów.
Po pierwsze, wiele silniejszych rozwiązań jest wpisanych w tradycję szkoły

Brak lub niewiele negatywnych emocji
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Silne negatywne emocje po stronie
uczennicy/ucznia i nauczycielki/

Źródło:
opracowanie
własne.

Brak lub niewielkie zaangażowanie
innych uczennic/uczniów jako widzów

Zaangażowanie innych uczennic/
uczniów, u których pojawiają się silne
emocje

Brak lub niewielkie zakłócenie procesu
dydaktycznego (przez zajęcie się czymś



Rysunek 2.
Siła wzmocnień negatywnych a konsekwencje ich
stosowania



nauczyciela

innym)

Zakłócenie procesu dydaktycznego
(także dla tych, którzy nie są
bezpośrednio zaangażowani)

i traktowanych jako oczywiste i właściwe. Stosując je, można uzasadniać swoje
działanie na przykład przestrzeganiem regulaminu szkoły. Po drugie, sporo osób
uważa, że słabsze rozwiązania nie będą skuteczne, należy więc od razu sięgnąć
po te o dużym natężeniu. Często też nauczycielki i nauczyciele zapytani o to, co
słabszego można zrobić, reagując choćby na telefon na ławce, nie mają żadnego
pomysłu. Jest jeszcze jeden problem. Jeśli na początku zastosujemy silne rozwiązanie, to mamy później mniej sposobów do wykorzystania. Decydując się zatem
na jakąkolwiek reakcję, warto zastosować zasadę schodów.
Mówi ona o tym, że zawsze warto wystartować nisko i dopiero kiedy nasze działanie nie przynosi rezultatu, sięgnąć po działanie mocniejsze.
Poniżej przykład z życia, który ilustruje zastosowanie takiej zasady.

zasada schodów w praktyce
sytuacja

telefon na ławce uczennicy lub ucznia mimo umowy, że nie powinno go tam być.
zastosowanie zasady schodów

1

	Warto rozpocząć, stosując komunikację niewerbalną. Wystarczy zatem, bez przerywania
lekcji, przechodząc obok ławki dziecka, wskazać telefon palcem. W wielu sytuacjach dziecko
się zorientuje, w czym tkwi problem, i schowa telefon. Czy coś zyskujemy, jeśli tak się stanie?
Z pewnością – przecież zastosowane przez nas rozwiązanie sprawiło, że nie rozpoczęliśmy
z dzieckiem wymiany zdań na temat telefonu na ławce, nie przerwaliśmy lekcji ani nie
odciągnęliśmy innych uczennic i uczniów od pracy.

	Przy tej okazji warto sobie uzmysłowić, że właśnie komunikacja niewerbalna jest bardzo
skuteczna, gdyż komunikat przekazywany za jej pomocą jest w dużym stopniu odbierany
automatycznie bez uruchamiania „nadmiaru myślenia”. Jeśli to nie zadziała, możemy po prostu
potrzymać chwilę rękę nad telefonem, a gdy i to jest nieskuteczne, wskazać telefon i torbę.
Ten ostatni gest jasno pokaże, o co nam chodzi.
Dla nauczycielki lub nauczyciela takie rozwiązanie także jest lepsze, gdyż nie angażuje
emocjonalnie, nie powoduje, że zostaje wytrącony z toku prowadzonych zajęć. Stosowanie
komunikacji niewerbalnej jest ponadto „ekonomicznym” rozwiązaniem problemu – nie ma
powodu stosowania silnych rozwiązań tam, gdzie słabsze okazują się dobre. Co więcej,
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w wypadku dzieci przejawiających zaburzenia zachowania mocne reakcje nauczycielki lub
nauczyciela zwykle działają prowokacyjnie i prowadzą do walki – często publiczne rozmowy
i przekrzykiwania pogarszają wtedy sytuację, utrudniając dodatkowo jej rozwiązanie.
Wiele osób się obawia, że zastosowanie komunikacji niewerbalnej może się okazać
nieskuteczne. Nie ma powodu do obaw. Po pierwsze, jest ono bardzo rzadko nieskuteczne
– przecież każde dziecko, które schowałoby telefon na naszą słowną prośbę, schowa go także
wtedy, kiedy je o to poprosimy, stosując komunikat niewerbalny. Po drugie, jeśli komunikacja
niewerbalna okazała się nieskuteczna, wciąż mamy pole do skorzystania z wielu mocniejszych
działań. W rzeczywistości w dużo gorszej sytuacji znajdzie się osoba, która zadziała mocno
i okaże się nieskuteczna. Cóż jej bowiem pozostanie na przyszłość? Następnym razem będzie
musiała wzmocnić działania. Będą one wtedy zbyt silne do wagi problemu – to właśnie
tytułowe strzelanie z armaty do wróbla.
2 	Wracając do rozwiązań – jeśli nie zadziała komunikacja niewerbalna, nauczycielka lub

nauczyciel może wypowiedzieć głośno imię dziecka lub, jako następny krok, ostrzec

dziecko przed ewentualnymi konsekwencjami, dając mu wybór. Może na przykład powiedzieć:
„Schowaj telefon do torby albo połóż u mnie na biurku”. Większość osób postawionych przed
taką alternatywą wybiera coś, co jest łatwiejsze, czyli schowanie telefonu.
Bardzo ważne jest także to, jakie zachowania modelujemy. Nie możemy uważać, że reguły
postępowania na lekcji dotyczą jedynie uczennic i uczniów, a my możemy takie reguły łamać.
Buduje to zwykle poczucie niesprawiedliwości.

3

	Wreszcie w nielicznych wypadkach, gdy nic innego nie zadziała, można sięgnąć po rozwiązania
administracyjne, takie jak wpisanie uwagi. W większości sytuacji nie okazuje się to jednak
konieczne. Ja osobiście nigdy tego nie stosowałem.
Warto wreszcie podkreślić, że klimat do nauki dla wszystkich dzieci jest dużo lepszy w klasie,
w której nauczycielka lub nauczyciel stosuje zwykle rozwiązania słabe. Jeśli często reaguje
silnie, to dzieci są odrywane od zajęć przez mocne reakcje nauczycielki lub nauczyciela, również
relacje: dorosły – dziecko mogą być zagrożone.

powtarzanie negatywnego wzmocnienia,
mimo że jest ono nieskuteczne
Bywa tak, że określone rozwiązanie nie działa, a jednak stosuje się je wielokrotnie
wobec tego samego dziecka, na przykład wpisując kilkanaście lub kilkadziesiąt
uwag. Tłumaczy się to niekiedy koniecznością tworzenia dokumentacji. Moim
zdaniem, jest to jednak działanie rytualne, w którego skuteczność nie wierzy często sama osoba, która je stosuje. Jest ono nieskuteczne choćby dlatego, że dziecko
w pewnym momencie wlicza te uwagi w koszty swojego postępowania. Wie, że
takie konsekwencje po prostu nastąpią, i liczy się z nimi. Warto zatem, widząc
nieskuteczność określonych działań, powtórnie przeanalizować postępowanie
uczennicy/ucznia, zamiast brnąć w ślepy zaułek raz obranego rozwiązania. Trzeba po prostu zastosować inny klucz.
Warto powiedzieć jeszcze raz o kilku regułach. Stosowanie jakiegokolwiek rozwiązania, które jest dla uczennicy/ucznia awersyjne, wymaga przemyślenia jego
sensowności pedagogicznej. Nim sięgniemy po jakieś rozwiązania, pomocne
może być odpowiedzenie na poniższe pytania:
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↘ Czy rozwiązanie, które chcę zastosować, jest rzeczywiście adekwatne do wagi

problemu (z punktu widzenia jego szkodliwości)?

↘ Czy rozwiązanie to jest zgodne z obowiązującymi w szkole regułami i ustalenia-

mi (na przykład ze statutem szkoły, z regulaminem oceniania)?

↘ Czy dziecko było świadome i mogło przypuszczać, że rozwiązanie, które stosuję,

będzie jedną z konsekwencji jego postępowania?

↘ Czy w wyniku mojego działania uczennica/uczeń nauczy się czegoś dobrego?
↘ Czy oprócz konsekwencji zaplanowałam/zaplanowałem inne działania wy-

chowawcze (na przykład rozmowę), które mają na celu budowanie relacji
z dzieckiem?

↘ Czy dziecko odbiera moje działania jako przyjazne, korzystne dla niego?
↘ Czy moje działanie jest przemyślane i oparte na refleksji?

Gdybyśmy na którekolwiek z tych pytań udzielili odpowiedzi negatywnej, warto
jeszcze raz przemyśleć sensowność zastosowania swojego działania w taki sposób, w jaki to zaplanowaliśmy, i wprowadzić jakieś zmiany.
„tak” czy „nie”?
Bywa, że nauczycielka lub nauczyciel nie chce, aby dzieci zachowywały się
w określony sposób, na przykład żeby ktoś ciągle wyglądał przez okno, kiwał się
na krześle czy zostawiał papiery w miejscu, w którym siedział. Najbardziej naturalne wydaje się wtedy zwrócenie się do uczennicy lub ucznia: Nie … (i tu podanie czynności, która jest niepożądana na lekcji). Chociaż to często słyszany tekst,
może – szczególnie, gdy jest nadużywany – wiązać się to z kilkoma problemami.
Po pierwsze, zdania tego typu wymagają wymienienia „negatywnej” czynności.
Zwykle zatem, choćby przez moment, koncentrują właśnie na niej osobę, do której skierowany jest komunikat. Po drugie, takie zdania nie informują, co jest zachowaniem pożądanym. Kiedy nauczycielka lub nauczyciel powie do dziecka: Nie
patrz wciąż przez okno, to dziecko może posłuchać, a już za chwilę zacząć poszukiwanie czegoś w torbie. Wreszcie w niektórych wypadkach polecenia zawierające
słowo „nie” mogą być początkiem czegoś, co Ken Ernst nazywa „szkolnymi grami” uczennic i uczniów, a co prowadzi do rozmowy typu:
↘ nauczycielka/nauczyciel: Nie rób tego i tego!
↘ uczennica/uczeń: A co mi pani/pan zrobi, jak będę robić?

Takie rozmowy można prowadzić bez końca.
Czy można inaczej? Tak. Zawsze, gdy to możliwe, powinniśmy stosować zwroty
o charakterze pozytywnym – i do tego jak najbardziej precyzyjne. Prześledźmy to
na konkretnym przykładzie:

jak o coś poprosić
sytuacja	
uczennice i uczniowie zostawili poodsuwane krzesła i porozrzucane papiery
przy swojej ławce.
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Przeanalizujmy trzy różne komunikaty, które może skierować do nich nauczycielka/nauczyciel:

1

nie zostawiajcie śmieci w klasie.

2

posprzątajcie, zanim opuścicie salę.

3

dosuńcie, proszę, krzesła i pozbierajcie papiery.

	
Pierwszy komunikat zawiera słowo „nie” i ma wszystkie mankamenty tak sformułowanych
poleceń. Wywołuje on reaktancję (opór) i nie precyzuje, co mamy na myśli, kiedy mówimy, żeby
nie zostawiać bałaganu (może to na przykład oznaczać, że samo wyrzucenie papierów, bez
dosunięcia krzeseł, wystarczy, aby był porządek). Drugi komunikat jest bardziej przyjazny
i przyjemny dla uczennic i uczniów, ciągle jednak mało precyzyjny. Wreszcie komunikat ostatni
– nie tylko jest sformułowany pozytywnie, lecz także jasno określa pożądane zachowanie.

!

Prawie każdy tradycyjnie stosowany przez nas w pracy z dziećmi komunikat negatywny
można z łatwością zmienić na precyzyjny komunikat o pozytywnym wydźwięku. Poniżej
przedstawiono kilka przykładów zachowań, komunikatów negatywnych i zmienionych
komunikatów o wydźwięku pozytywnym.

komunikat negatywny
sytuacja

Antek w czasie lekcji bez przerwy patrzy przez okno.
Nie patrz wciąż przez okno.

sytuacja

sposób, w jaki warto go zmienić

Spójrz na to, co zapisuję na tablicy.

Oliwia zajmuje się podczas lekcji innymi sprawami, na przykład czyta gazetę.
Nie czytaj w czasie lekcji.

Schowaj do torby wszystkie rzeczy, z których
nie będziemy korzystać podczas lekcji.

sytuacja

Bartek kiwa się na krześle.
Nie kiwaj się na krześle.

Postaw krzesło na wszystkich czterech nogach.

	Oczywiście nie trzeba pryncypialnie rezygnować z poleceń zawierających wyraz „nie”. Jeśli jednak
przekonują nas argumenty przedstawione powyżej, warto sięgać po takie komunikaty dużo
rzadziej, a zamiast nich stosować inne komunikaty, które mają precyzyjny i pozytywny wydźwięk.

2.3.

w kierunku wzmocnień pozytywnych
Sporo osób, uwzględniając potencjalne problemy wynikające ze stosowania
wzmocnień negatywnych, decyduje się wyłącznie na wzmocnienia pozytywne
(nagrody). Wydaje się to sensowne – wszak nagrody wzmacniają zachowania pożądane, w przeciwieństwie do wzmocnień negatywnych, które mają odciągać od
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zachowań niepożądanych. Czy jednak jest tak, że nagrody zawsze działają? Wiemy z naszych codziennych doświadczeń, że nie. Wiele jest na przykład dzieci,
których nie motywuje możliwość otrzymania oceny pozytywnej. Podobnie jak
w wypadku wzmocnień negatywnych, także tu mamy do czynienia z określonymi zasadami i mechanizmami. Nagradzając, również możemy popełniać błędy.
Kilka błędów w stosowaniu wzmocnień pozytywnych

1

pierwszy błąd: uzależnienie zachowania od nagrody
Kiedy zaczynamy nagradzać uczennice i uczniów za określone aktywności, łatwo
możemy doprowadzić do sytuacji, gdy wzmocnienie zewnętrzne będzie wystarczającym motywatorem do określonego działania, które samo przestaje dawać
satysfakcję. Ktoś zaczyna robić coś tylko dla nagrody, na przykład dla oceny czy
punktów dodatnich przy ocenie sprawowania.

!

Jako dygresję chciałbym tu dodać, że prowadząc wywiady z nastolatkami,
często słyszałem, że oni także widzą niedoskonałość takich systemów, które
wcale nie budują motywacji wewnętrznej.
Przyjrzyjmy się stosowaniu oceny jako wzmocnienia pozytywnego. Załóżmy, że
chcemy namówić uczennice i uczniów do włączenia się w działania w klubie charytatywnym. Jeśli powiemy, że każdy, kto się w to zaangażuje, otrzyma określoną
(dużą) liczbę punktów, to się okaże, że chętnych może być sporo. To właśnie punkty
stają się tu centralną sprawą (każdy chyba słyszał o dzieciach, które wycofywały się
z zadania, gdy się dowiedziały, że nie będzie z niego korzyści). Jak zatem zlikwidować taką koncentrację na wzmocnieniu? Poniżej przedstawiam jeden ze sposobów.

propozycja rozwiązania
Wszyscy chcemy, aby uczennice i uczniowie doceniali wartość pewnych aktywności.
Nie obiecujmy im zatem bez przerwy nagród za zaangażowanie się w określone działania.
Przedstawiajmy raczej korzyści, mówiąc, że osoby zaangażowane odczują satysfakcję, zdobędą
nowe umiejętności. W niektórych sytuacjach można dodatkowo, niezapowiedzianie nagrodzić
tych, którzy przez dłuższy czas byli zaangażowani w daną aktywność. Musi to być jednak
nagroda nieregularna, która zmobilizuje przynajmniej część uczennic i uczniów do wciągnięcia
się w działania, które być może będą nagrodzone. Ta niepewność stanowi najsilniejszy
mechanizm, a jednocześnie nie uzależnia zaangażowania w określone działanie od nagrody.

2 	drugi błąd: wykorzystywanie wzmocnień negatywnych
tam, gdzie bez problemu można zastosować pozytywne
W licznych sytuacjach, spotykając się z niewłaściwym zachowaniem uczennicy lub ucznia, automatycznie stosujemy wzmocnienie negatywne, na przykład
zwracając uwagę temu, kto postępuje niewłaściwie. Takie działanie nauczycielki/
nauczyciela jest „instynktowne” i zwykle podejmowane automatycznie. Rzadko
głębiej zastanawiamy się nad nim.
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Zamiast tego możemy w większości sytuacji pozytywnie wzmocnić dzieci zachowujące się właściwie. Poniżej kilka ilustrujących to pomysłów.
propozycja reagowania, gdy źle zachowuje się pojedyncze dziecko
W sytuacjach, kiedy nieodpowiednio zachowuje się pojedyncze dziecko, zamiast zwracać mu
uwagę, warto pochwalić tych, którzy postępują zgodnie z ustalonymi zasadami. Na przykład:
Cieszę się, że większość z Was uważa i jest dzisiaj zaangażowana w to, co robimy na lekcji.
Mówiąc w ten sposób, z jednej strony wzmacniamy tych, którzy postępują właściwie, na nich
koncentrując uwagę. Z drugiej zaś strony wpływamy na dziecko postępujące niewłaściwie,
wskazując wyraźnie, że normą jest koncentracja i zaangażowanie we wspólne zajęcia.

propozycja dotycząca wprowadzania reguł zachowania w klasie
Wiele nauczycielek i wielu nauczycieli wprowadzających zasady dotyczące określonego
postępowania z pewnością zwraca uwagę tym dzieciom, które ich nie przestrzegają. I słusznie.
Niewielu jednak jest takich, którzy tuż po wprowadzeniu zasad chwali dzieci postępujące
właściwie. Przeanalizujmy sytuację wprowadzenia zasady, że odpowiedź powinna być
zgłoszona podniesieniem ręki. Prawie każdy zwróci uwagę dziecku, które wyrwie się
do odpowiedzi, nie podnosząc ręki. Niewielu z nas jednak od początku wzmocni pozytywnie te
dzieci, które postępują dobrze, na przykład: O, widzę, że ktoś już się zgłosił. Jaka jest odpowiedź?
albo: O, widzę, że już zapamiętałeś zasadę, że trzeba się zgłosić.
Wydawać się to może bez znaczenia. Jednak to tylko pozory. Po pierwsze, zamiast
koncentrować się na dzieciach łamiących zasady, nauczycielka/nauczyciel daje satysfakcję tym,
którzy postępują właściwie. Po drugie, w każdym wypadku, gdy kogoś chwalimy, przypominamy
wszystkim, że konkretna zasada obowiązuje. W konsekwencji, jeśli wzmacniamy zachowanie
zgodne z zasadami, to nie musimy ingerować w sytuacjach, gdy ktoś łamie reguły. Łamanie
reguł jest wtedy o wiele rzadsze.

propozycja reagowania przy braku pracy domowej
Zdarza się, że nauczycielki i nauczyciele, sprawdzając prace domowe, wstawiają na przykład
minusy czy negatywne oceny wszystkim dzieciom, które nie odrobiły pracy domowej. Można
jednak, przynajmniej niekiedy, postąpić inaczej. Warto wstawić plusy wszystkim dzieciom, które
zadanie przygotowały, a zignorować te nieprzygotowane. Powinniśmy uzmysłowić sobie, że
wzmocnienie pozytywne jednych uczennic lub uczniów stanowi w wielu wypadkach wzmocnienie
negatywne dla tych dzieci, które przyszły na lekcję nieprzygotowane. Gdyby miały zadanie,
skorzystałyby na tym. Równocześnie nauczycielka/nauczyciel w sposób ukryty wskazuje, co jest
ważne, wzmacniając uczennice i uczniów, którym chciało się zaangażować. Tego typu wsparcie
jest z reguły bardzo potrzebne dzieciom wkładającym wysiłek w przygotowanie się do zajęć.
Czują się w takim wypadku szczególnie docenione.
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3 	trzeci błąd: brak szczerości oraz manipulacja
podczas chwalenia uczennic i uczniów
Bywa, że osoby przekonane o sile pochwał stosują je instrumentalnie, nawet gdy
nie są przekonane, czy w danym wypadku rzeczywiście będą one zasłużone. Tego
typu pochwały, szczególnie wyrażane publicznie, nie są pozytywnie przyjmowane
przez dzieci, zwłaszcza nastolatków. Jeśli zatem chcemy, aby wzmocnienie pozytywne w wypadku pochwały zadziałało, musimy być wiarygodni. Chwalmy tylko
wtedy, gdy naprawdę jesteśmy przekonani, że pochwała jest zasłużona. Szczególnie w relacjach z uczennicami lub uczniami o złej opinii istotny jest sposób, w jaki
chwalimy te osoby. W ich wypadku lepiej sprawdza się pochwała wypowiedziana
na osobności, ponieważ publiczne chwalenie często kończy się reakcją odwrotną.
Przeczy to obiegowemu przekonaniu, że im więcej jest świadków pochwały, tym
lepiej taka pochwała jest przyjęta i tym większe ma znaczenie dla chwalonego.
Uczennica lub uczeń może bowiem walczyć o „reputację” utraconą w wyniku pochwały przy klasie, zwłaszcza gdy zostanie wyróżnione za coś, co nie przystaje do
okresu rozwojowego. Czasem dziecko chciałoby się zmienić, ale jeśli dzieje się to
publicznie, to strach przed konsekwencjami ze strony rówieśników skutecznie
od takiej zmiany odstrasza.
Słoik z makaronem czy tablica na ścianie do oceny
zachowania dzieci?
W codziennej praktyce stosuje się wiele sposobów związanych z utrzymaniem
dyscypliny w klasie. Nie wszystkie są równie sensowne wychowawczo. Niestety, niektóre z tych mniej sensownych albo nawet szkodliwych stosowane są dość
powszechnie.
Warto na przykładzie dwóch pozornie podobnych metod utrzymania dyscypliny
przeanalizować krytycznie ich potencjał pedagogiczny. Zajmiemy się dwoma rozwiązaniami stosowanymi zwykle w pracy z młodszymi dziećmi.
pierwsze rozwiązanie: tablica oceny zachowania
Metoda ta polega na tym, że nauczycielka/nauczyciel wiesza w sali lekcyjnej
tablicę z imionami i nazwiskami dzieci i każdego dnia przyczepia do niej symbol odpowiadający zachowaniu każdego dziecka (na przykład czarny lub biały
punkt, chmurkę lub słoneczko). Tablica wyeksponowana jest w widocznym miejscu. Ma służyć teoretycznie temu, by dziecko dostawało informację zwrotną na
temat swojego zachowania podczas zajęć i jednocześnie otrzymując negatywne
oceny (pokazane symbolicznie na tablicy), czuło się zmotywowane do poprawy
swojego zachowania.
Co kryje się pod powierzchnią tego zachowania?
Mimo że takie działanie zakłada, że nauczycielka/nauczyciel ocenia zachowanie
dziecka danego dnia, wiele dzieci odbiera taką ocenę jako globalną ocenę dotyczącą
tego, kim jest. Mechanizm ten jest szczególnie częsty u dzieci młodszych, które to,
co o sobie myślą, „przejmują” od ważnych osób dorosłych. Po drugie, tablica wywieszona publicznie jest czytana przez wszystkie dzieci. Grupa więc szybko ulega podziałowi na „dobrych” i „złych”. Młodsze dzieci szybko przejmują opinie dorosłych
na temat dzieci, które się źle zachowują, co przekłada się na ich stosunek do nich.
W rezultacie mogą nie chcieć rozmawiać i bawić się z tymi dziećmi, które otrzymu-
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ją negatywne oceny. Mamy więc do czynienia z podziałami, które z pewnością nie
wykazują konstruktywnego charakteru. Całościowy skutek często bywa taki, że
omawiana metoda zamiast wspierać dzieci w pozytywnym zachowaniu, stygmatyzuje te, które zachowują się źle, i sprawia, że utrwalają się ich zachowanie i obraz
siebie. Szybko stygmatyzowane są również dzieci ze środowisk defaworyzowanych, których deficyty w zakresie zachowania są w znacznym stopniu od nich niezależne. Wiele razy zdarzało mi się słyszeć o sytuacjach, kiedy negatywnie oceniane na takiej tablicy dziecko, nie mogąc poradzić sobie z frustracją, niszczyło, często
na przykład podczas przerwy międzylekcyjnej, tablicę z ocenami zachowania.
drugie rozwiązanie: słoik z makaronem
Metoda słoika z makaronem stanowi alternatywę dla omówionej metody tablicy.
Chociaż niektórym może wydawać się podobna – także przecież bazuje na podejściu behawioralnym – to w rzeczywistości różni się od niej wszystkim, oczywiście
w pozytywnym sensie.
Technicznie rozwiązanie wydaje się proste. Nauczycielka/nauczyciel przynosi do
klasy przezroczyste szklane naczynie (stąd tytułowy słoik), w którym zaznacza
poziom, rysując kreskę, naklejając pasek papieru lub zabarwioną taśmę blisko
brzegu naczynia. W ten sposób mamy wyznaczony poziom, do którego słoik powinien się napełnić.
Następnie nauczycielka/nauczyciel stawia słoik w takim miejscu, żeby wszystkie
dzieci mogły go cały czas widzieć. Mówi o tym, że w klasie będą działy się dobre
rzeczy, na które z pewnością warto zwrócić uwagę. W takich sytuacjach będziemy zbierać do słoika makaron. Makaron wsypuje nauczycielka/nauczyciel, gdy
pojedyncze dziecko, grupka uczennic i uczniów lub wszystkie dzieci w klasie
zrobią coś pozytywnego – na przykład będą aktywne, pomogą komuś, wykonają jakieś dodatkowe działania. Kiedy makaronu będzie tak dużo, że jego poziom
sięgnie do wyznaczonej wcześniej linii, będzie to oznaczało, że nadszedł czas, aby
nauczycielka/nauczyciel razem z dziećmi w jakiś sposób świętowali to, co wspólnie udało się im osiągnąć. Mogą na przykład pobawić się w lubianą przez dzieci
zabawę czy zrealizować lekcję na zewnątrz.
Co daje stosowanie tej metody?

• Prezentowana metoda jest rozwiązaniem kolektywnym. Oznacza to, że nie dzieli

dzieci w klasie na dobre i złe, często stygmatyzując te ostatnie. Nawet indywidualne, pozytywne zachowanie jest „dołożeniem cegiełki” do dobra wspólnego. Dzięki tej metodzie klasa staje się współdziałającym zespołem dążącym do wspólnego
celu. Należy zadbać o to, aby w dniu świętowania było tak, że każde dziecko odczuwało, że choćby w niewielkim stopniu przyczyniło się do wypełnienia słoja. Nie
może być tak, że ktoś powie do kogoś innego: Ty nie świętujesz, bo nic nie zdobyłeś.

• Słoik z makaronem opiera się wyłącznie na wzmocnieniach pozytywnych – mo-

tywuje do czynienia rzeczy dobrych. Zatem zarówno pojedyncze dzieci, jak i cały
zespół klasowy przy zastosowaniu tego rozwiązania nastawieni są na to, by starać się działać pozytywnie, a nie powstrzymywać się od robienia czegoś niewłaściwego. Jednocześnie nagroda, którą wyznaczamy, nie jest specjalnie cenna – ma
raczej charakter symboliczny – metoda ta nie jest więc formą „przekupienia”
uczennic i uczniów. Przy tej okazji trzeba podkreślić, że największym, niestety, często stosowanym błędem przy wprowadzaniu tej metody jest odbieranie makaronu za złe zachowanie. Wtedy metoda ta stygmatyzuje bardziej niż
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omawiana wcześniej tablica, na której oceniamy uczennice i uczniów, ponieważ
dzieci obwiniają wówczas osobę, przez którą odebrano klasie makaron, o to, że
zniweczyła pracę wszystkich.
Jest to metoda tylko do wzmacniania pozytywnego!

• Metoda ta daje dużą wolność nauczycielce/nauczycielowi w zakresie tych ak-

tywności dzieci, które warto wspierać. Mogą to być działania typowo porządkowe: możemy na przykład zauważyć, że wszyscy w grupie, wychodząc, pamiętali
o wyrzuceniu śmieci i uporządkowaniu krzeseł w sali, albo że wszyscy pamiętali
o przyniesieniu zeszytów lub podręczników. W taki sam sposób możemy nagradzać działania uczennic i uczniów bezpośrednio związane z nauką. Może to być
indywidualna lub zbiorowa aktywność uczennic i uczniów podczas wykonywania określonych zadań na lekcji lub to, że jakieś dziecko zapamiętało określone
słowo. Wreszcie możemy wzmacniać określone zachowania społeczne, na przykład to, że dane dziecko pomogło innemu.

• Metoda ta pozwala na wzmocnienie dzieci, które rzadko podejmują pozytywne za-

chowania i mają problemy z adaptacją w grupie rówieśniczej. Ważna jest tu rola nauczycielki/nauczyciela, by takie działania zauważyć i wzmocnić uczennicę lub
ucznia, nawet za jakieś drobne działanie, jak dokładne starcie tablicy, ładnie wykonane ćwiczenie. Tego typu wzmocnienia dają uczennicy/uczniowi możliwość osiągnięcia sukcesu i poczucie bycia pełnoprawnym członkiem zespołu klasowego. Inne
dzieci w klasie także zaczynają lepiej spostrzegać taką osobę, która była zdolna do
tego, by przyczynić się do sukcesu wszystkich. Co ciekawe, takie dzieci często bardzo
dobrze przyjmują takie wzmocnienia – zdobyły przecież podziw innych osób w klasie, które dzięki ich działaniom również coś zyskały. Słoik jest przecież wspólny.

• W tej metodzie uczennice i uczniowie uczą się i działają pozytywnie „w akcji”,

w toku codziennych zajęć. Reagując na pozytywne zachowania przez wsypanie
makaronu (szczególnie jeśli dodatkowo komentujemy to słownie), nadajemy tym
zachowaniom znaczenie. Nie jest to więc opowiadanie o tym, co jest dobre, lecz
uczenie się tego w realnym życiu.

• Stosowanie tej metody „zmusza” nauczycielkę/nauczyciela do koncentracji na po-

zytywnych zachowaniach uczennic i uczniów. Jest ona zatem korzystna dla zdrowia psychicznego nauczycielki/nauczyciela, zmienia się sposób spostrzegania
różnych sytuacji, które dzieją się w klasie. Potwierdziło to wiele osób, które zaczęły stosować metodę słoika z makaronem.
Powyższe przykłady dwóch konkretnych metod związanych z dyscypliną wskazują wyraźnie, że to, jakie działania w tym zakresie podejmuje nauczycielka lub
nauczyciel, ma ogromne znaczenie. Mogą to być działania dla dobra dzieci lub
wbrew niemu. Łatwo podjąć takie działania, które pozornie są skuteczne, a w rzeczywistości przynoszą więcej szkody niż pożytku. Refleksja w działaniach nauczycielki/nauczyciela jest zawsze bardzo ważna, a w wypadku działań związanych z radzeniem sobie z dyscypliną nabiera dodatkowo szczególnego znaczenia.
Podsumowując temat wzmocnień pozytywnych i negatywnych, warto zwrócić uwagę, że choć są one powszechnie stosowane w polskiej szkole, to nie zawsze są sensowne pedagogicznie i skuteczne. Aby były one racjonalnym elementem szerszego procesu wychowania, stosująca je osoba powinna mieć wiedzę na ten temat oraz pamiętać,
że tego typu wzmocnienia stanowią jedynie niewielki fragment oddziaływań wychowawczych i okażą się nieskuteczne w wypadku braku relacji: dorosły – dziecko.
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3.	Lepiej zapobiegać, niż leczyć,

czyli co można robić w nowej klasie,
żeby zapobiegać
przemocy rówieśniczej

3.1. 	kiedy przemoc rówieśnicza staje się
poważnym problemem?
Nie wszystkie niesnaski i konflikty między uczennicami i uczniami przynoszą
katastrofalne skutki. Bywają jednak sytuacje, kiedy dzieci doświadczają przemocy. Sytuacje związane z przemocą rówieśniczą prawie zawsze kończą się źle,
przynosząc poważne konsekwencje w obszarze zdrowia psychicznego i funkcjonowania dziecka doświadczającego przemocy.
Szczególnie wtedy, gdy doświadcza ono bullyingu (nękania).

• Bullying według najbardziej znanej koncepcji Dana Olweusa oznacza jednoczesne występowanie trzech charakterystyk: intencjonalności, nierównowagi sił
i powtarzalności. Przyjrzyjmy się im bliżej:

• Intencjonalność oznacza, że osoba stosująca przemoc, podejmując wrogie

działania przeciwko innemu dziecku, chce je skrzywdzić i często odczuwa z tego
powodu satysfakcję. Warto tu jednak wspomnieć, że niejednokrotnie na początku procesu bullyingu, kiedy dzieci podejmują pierwsze wrogie działania, ta negatywna motywacja jest nieobecna. Osoby stosujące przemoc wskazują raczej
inne powody, na przykład to, że chciały być podziwiane w grupie za to, co robią.
Bardzo często na początku czynnie nie krzywdzą drugiej osoby – jest ona jedynie
wykluczona z grupy. Dlatego tak ważne w procesie zapobiegania przemocy jest
zapobieganie wykluczeniu.

• Drugim aspektem jest powtarzalność. O bullyingu mówimy jedynie wtedy,

gdy osoby stosujące przemoc działają długotrwale, powtarzając akty agresji wobec tego samego dziecka. Zatem nie mamy do czynienia z bullyingiem, kiedy
agresja ma charakter incydentalny i jest związana z wyjątkową sytuacją. Może
być tak, że dzieci wyśmiewają się jednorazowo z kogoś, kto zrobił, ich zdaniem,
coś niewłaściwego. To może być jednak również początek poważnego problemu,
dlatego w takiej sytuacji warto zwrócić uwagę i zareagować. Nie jest to jednak
bullying. Należy tu zauważyć, że w wypadku bullyingu akty agresji nie muszą
być poważne. Istotne jest to, że ze względu na ich powtarzalność ich efekt się kumuluje. To właśnie często sprawia, że osoby, które obserwują takie zachowania,
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nietrafnie oceniają je jako niegroźne. Zdarza się również tak, że dziecko, które
często i długo doświadczało aktów agresji, nawet drobnych, może kiedyś bardzo
mocno, w sposób przesadzony, zareagować na jakiś mały akt agresji. Na przykład
w piątej klasie dzieci mogą zrobić koleżance przykry żart. Reakcja dziewczynki może być bardzo wybuchowa, a nauczycielka lub nauczyciel może mieć wrażenie, że jest ona przesadzona i nadmiarowa. Mogą to być jednak tylko pozory,
gdyż w rzeczywistości reakcja nie dotyczy tej pojedynczej sytuacji. To, czego doświadczyła dziewczynka, było tylko kroplą, która przelała czarę wcześniejszych
negatywnych doświadczeń. To właśnie powtarzalność przełożyła się na odczucia
i reakcję dziecka, które doświadczało przemocy.

• Trzecia cecha charakterystyczna dla bullyingu to nierównowaga sił. Dotyczy

ona różnicy siły między osobą stosującą przemoc (lub osobami stosującymi przemoc) a osobą doświadczającą przemocy. Dzieci stosujące przemoc są silniejsze
od dziecka, które doświadcza przemocy (albo przynajmniej ono tak to postrzega). Najprostsza jest sytuacja, kiedy dziecko stosujące przemoc jest silniejsze fizycznie lub gdy działa w grupie razem z innymi. Przewaga może także wynikać,
i często wynika, z określonych cech osobowości dziecka stosującego przemoc, bez
związku z jego siłą fizyczną, na przykład może być ono sprawniejsze komunikacyjnie i wygrywać wszystkie utarczki słowne z dzieckiem, które nęka – szczególnie wtedy, gdy odbywają się one publicznie.
Bullying, jak pokazują badania, przynosi wiele poważnych konsekwencji, które
często trwają bardzo długo. Badania wskazują depresję, zaburzenia psychosomatyczne, obniżone wyniki w nauce u dzieci doświadczających bullyingu.
Bullying działa dewastująco także na osoby stosujące tę formę nękania i świadków. Warto zatem znać rozwiązania profilaktyczne, które dają szansę na to, że
bullying w danej grupie klasowej się nie pojawi.

3.2. 	w stronę praktyki, czyli jak zapobiegać przemocy
rówieśniczej w klasie
Poniżej przedstawię filozofię podejścia do zapobiegania przemocy rówieśniczej
w klasie, którą realizuję w sposób rozbudowany w ramach autorskiego kursu
przygotowanego wspólnie z Macmillan Education „Przemoc rówieśnicza w mojej
klasie” oraz modułu zajęć realizowanego w moim autorskim kursie, który przygotowałem wraz z Wydawnictwem Macmillan Polska. Materiały tu zaprezentowane bazują na treści podręcznika do tego kursu, podczas którego uczestnicy
wprowadzają w życie i analizują wdrażanie przedstawionych dalej rozwiązań.
W tekście tym przytaczam podstawowy opis trzech z pięciu wprowadzanych
podczas kursu rozwiązań.
Przedstawione tu sposoby bazują na filozofii działania polegającej na tym, że zamiast czekać na pojawienie się przemocy w zespole klasowym, działamy wyprzedzająco, starając się w nowej grupie budować warunki dobrych relacji między młodymi ludźmi w klasie. To filozofia budowania dobra, a nie walki ze złem. W klasie,
w której są dobre relacje, trudniej o pojawienie się przemocy, łatwiej również
skutecznie interweniować, gdy się ona pojawi. Jeśli poważną przemoc rówieśniczą porównamy z pożarem lasu, to sposoby przedstawione poniżej polegają na ta-
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kim posadzeniu lasu, aby nie był on łatwopalny. Wszystkie metody dotyczą pracy
z nowym zespołem klasowym – umownie w pierwszym semestrze pracy. Typowo
jest to pierwsza klasa szkoły podstawowej, ewentualnie czwarta klasa – gdy czasami zespół nie jest nowy, ale sytuacja uczennic i uczniów jest zupełnie nowym
doświadczeniem (nowa kadra pedagogiczna, nowe przedmioty, nowe wymagania).
Rozwiązań integrujących klasę jest wiele, ja jednak skupię się na trzech, które
zaliczam do tak zwanej Złotej Piątki wspomnianego wcześniej kursu Macmillan
Education. Omówię je dosyć dokładnie, żeby pokazać, jak czasami drobne szczegóły we wdrażaniu decydują o tym, czy dane rozwiązanie będzie skuteczne.
przesadzanie w ławkach
Wyobraźmy sobie, że zakładamy magiczne okulary, przez które widać relacje
między dziećmi w postaci łączących je lin, sznurków i żyłek o różnej grubości.
Zwykle najgrubsze liny łączą tych, którzy siedzą razem w ławce. Liny podobnej
grubości łączą ich także z kilkoma innymi osobami. Pojawia się również kilka
cieńszych linek łączących te dzieci z koleżankami i kolegami, z którymi relacje
są słabsze. Bez trudu jednak zauważymy, że są w grupie takie osoby, które nie są
połączone z żadną osobą bądź jedynie z niewielką grupą.
Wiele razy pytałem dzieci, z którymi pracowałem, czy są w zespole klasowym
osoby, z którymi nigdy nie rozmawiały. Typowo w odpowiedzi na takie pytanie
podnosi rękę około 60% osób. Gdy pytamy, kto ma dwie takie osoby – znów typowo podnosi rękę połowa dzieci. Nawet w wypadku pytania dotyczącego trzech
osób, z którymi nigdy nie rozmawiali, zgłasza się zwykle wiele osób. Taki zespół klasowy trudno porównać z dobrze posadzonym lasem, który się nie zapali
lub będzie się słabo palił, gdy ktoś rzuci niedopałek. Mówiąc dosłownie – łatwo
w takim zespole klasowym o sytuację, kiedy jakaś kłótnia, konflikt lub zaczepka
przerodzi się w poważniejszy problem z negatywnymi procesami prowadzącymi
do wystąpienia bullyingu włącznie.
Jak już wspomniałem wcześniej – w zespole klasowym, w którym istnieje wiele więzi między uczennicami i uczniami, panują konstruktywne wartości oraz
zasady dotyczące traktowania innych i aktywnego reagowania w sytuacji, gdy
ktoś jest krzywdzony, trudniej o wystąpienie bullyingu. Nawet jeśli pojawią się
problemy z tego obszaru, łatwiej jest skutecznie działać wychowawczo w celu ich
zatrzymania. Oczywiście warto tu być realistą. Nawet najlepsze działania integrujące klasę nie sprawią, że wszystkie dzieci w klasie będą równie popularne
i lubiane. Chodzi jednak o to, żeby każde dziecko w klasie miało jak najwięcej pozytywnych relacji z innymi. Można nie być najlepszą koleżanką czy najlepszym
kolegą, ale jeśli jest się po prostu koleżanką lub kolegą, to od tego statusu do pozycji osoby doświadczającej bullyingu droga jest daleka. Wracając do naszej wizualizacji z linami i linkami, które łączą dzieci – zależy nam na tym, aby w zespole
klasowym była jak najgęstsza plątanina takich lin i linek.
Pamiętamy ze szkoły, jak istotne jest to, obok kogo siedzimy, szczególnie wtedy,
kiedy mamy do czynienia z najczęściej stosowanym w szkołach ustawieniem
krzeseł – po dwa przy jednej ławce. Z osobą, obok której siedzimy, sporo się rozmawia, wykonuje z nią różne zadania na lekcji, ale także robi się wiele spraw
„nieformalnych” – wygłupia się czy rozmawia o innych sprawach niż temat zajęć.
Można więc powiedzieć, że siedzenie z kimś w ławce naturalnie zbliża nas do tej
osoby i wzmacnia relacje z nią.
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Jednym z bardziej sprawdzonych sposobów, który może pomóc budować więzi,
jest przesadzanie dzieci z nowego zespołu klasowego w ławkach tak, żeby każde
dziecko miało możliwość posiedzieć pewien czas z każdą osobą z klasy.
Przesadzanie ma ogromny potencjał. Jeżeli dziecko posiedziało z kimś w ławce
– pożartowało, porozmawiało, wspólnie wykonało jakieś zadania – to ta osoba staje się dla niego bardzo konkretna. Łatwiej jest coś zrobić z nią wspólnie na przerwie, zaprosić do zabawy, pozytywnie odpowiedzieć na jej prośbę. Pojawia się
także większe prawdopodobieństwo czynnego pozytywnego włączenia się, gdy
ta koleżanka lub ten kolega jest traktowany źle przez innych. Staje się przecież
znaczącą osobą. O te wszystkie rzeczy jest bardzo trudno w sytuacjach, gdy młody człowiek, mimo chodzenia razem do klasy, nie miał z tą osobą kontaktu.
Niestety, dzieci, które doświadczają poważnej przemocy rówieśniczej w klasie
(bullyingu), często nie mają przyjaciół bądź próbują się przyjaźnić z osobami,
które je odrzucają.
Badań dotyczących tego, czym kierują się nauczycielki i nauczyciele, decydując
o tym, kto gdzie siedzi w sali lekcyjnej, prowadzi się niewiele. Wyniki tych, które możemy przeanalizować5, wskazują, że część kadry pedagogicznej kieruje się
głównie przyczynami dydaktycznymi albo reaguje przesadzaniem na zakłócające
lekcję zachowania uczennic i uczniów.
Nauczycielki i nauczyciele, którzy przesadzają dzieci w nowym zespole klasowym, wskazują, że bardzo szybko dzieci się poznają i naturalnie powstają między
nimi więzi.
Warto jednak odnieść się do wieloletnich doświadczeń nauczycielek i nauczycieli,
związanych z wprowadzaniem tej metody. Okazuje się bowiem, że brak zadbania
o szczegóły i nieumiejętne jej stosowanie może przynieść brak efektów lub nawet
mieć szkodliwy wpływ.
Niektóre dzieci nie powinny mieć zmienianych miejsc i osób, z którymi siedzą.
Tak jest na przykład z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład ze spektrum autyzmu. Jeśli opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innego specjalisty wskazuje, żeby nie zmieniać miejsc – nie robimy tego.
Pamiętajmy także, że niektóre dzieci, na przykład słabowidzące lub słabosłyszące, powinny siedzieć w odpowiednich miejscach w klasie, by mogły korzystać
z lekcji (na przykład w ławkach z przodu).
Aby dobrze wdrożyć omawianą tu metodę, trzeba pamiętać o wielu szczegółach.
Kluczowe jest to, kiedy cały proces przesadzania zaczynamy. Najlepiej, gdy jest
to rzeczywiste „sadzenie lasu” – czyli prowadzimy działania od początku. Jeśli
decydujemy się na takie działanie później, dobrze jest zacząć od jakiegoś symbolicznego początku, na przykład po dłuższej przerwie od zajęć szkolnych. Tutaj
jednak trzeba bardzo uważać – w klasie, w której już występuje nasilony problem
bullyingu, przesadzanie dzieci może przynieść jedynie problemy, szczególnie dla
dziecka, które doświadcza tego bullyingu. Takie działanie jest, moim zdaniem,
największym błędem związanym z tą metodą. Znam, niestety, wiele sytuacji, gdy

5		Por. Considerations for classroom seating arrangements and the role of teacher characteristics and beliefs
– https://link.springer.com/article/10.1007/s11218-016-9353-y [dostęp: 2 maja 2020 roku].
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metoda ta stosowana w celu zatrzymania już istniejącego bullyingu spowodowała, że odrzucone dziecko było jeszcze mniej lubiane i doświadczyło wielu nieprzyjemnych zdarzeń w związku z tym, że nikt nie chciał siedzieć z nim w ławce.
Działanie w nowej grupie od początku sprawia, że prawie nigdy nie jest kwestionowany sens przesadzania – coś, co jest wprowadzane od razu, taktowane jest
zwykle jako normalne. Znacznie trudniej wprowadzać przesadzanie dopiero na
dalszym etapie budowania zespołu klasowego.
Zatem to samo działanie, które jest bardzo sensowne na etapie powstawania zespołu klasowego, na etapie rozwiniętego bullyingu jest nie tylko nieskuteczne,
ale wręcz szkodliwe. To pokazuje, że aby sensownie radzić sobie z problemami
bullyingu w klasie, nie wystarczy jedynie znać listę rozwiązań, ale potrzebna jest
znajomość mechanizmów i procesów, które zachodzą w grupie. Dopiero ich znajomość pozwala nauczycielce lub nauczycielowi na sensowny wybór rozwiązań,
a czasami – jak w wypadku występowania w klasie bullyingu – wpływa na decyzję o tym, żeby niektórych działań nie podejmować.
Na dalszym etapie można przesadzać dzieci w zespole klasowym, który jest bardzo podzielony na grupki, skłócony. Jest wtedy szansa, i doświadczenie to potwierdza, że problemy w takiej klasie się zmniejszą. Koniecznie jednak trzeba tu
odróżniać skłócony zespół klasowy od takiego, w którym występuje bullying.
Warto pamiętać, że przesadzanie na dalszym etapie, a nie od początku, zawsze
będzie budzić więcej negatywnych emocji.
Istotne jest także, żeby dzieci wiedziały, że będą cyklicznie zmieniać miejsca, w których siedzą, a aktualna konfiguracja nie jest na zawsze. Warto również wskazać,
że po dłuższym czasie, na przykład po całym semestrze, każdy wybierze sobie już
osobę, z którą będzie siedział stale. Daje to poczucie kontroli nad sytuacją i tonuje
negatywne emocje, które na początku mogą być związane z tym, że ktoś przesiada
się i nie może siedzieć z ulubionym kolegą lub ulubioną koleżanką.
Po trzecie, istotną kwestią, która może sprawić, że przesadzania nie uda się skutecznie wprowadzić, jest brak akceptacji rodziców dzieci. Sprawa ta będzie szczególnie istotna w wypadku dzieci najmłodszych. Nauczycielka lub nauczyciel,
który nie powie wcześniej rodzicom, w jakim celu wprowadza w klasie przesadzanie, musi się liczyć z tym, że informacje na ten temat przekażą same dzieci.
Wielu rodziców może wtedy traktować te działania jako niedorzeczny pomysł
i zbuntować się przeciwko nim. Istotne jest zatem poinformowanie rodziców, jak
długo i w jaki sposób będziemy tę metodę realizować. Najważniejsze jest jednak
powiedzenie o celu naszych działań. Ważne jest tutaj uświadomienie rodzicom,
że to ich dziecko zyska na tym, że będzie miało okazję posiedzieć w ławce z każdym. Dzięki temu będzie mieć okazję poznać wszystkie dzieci z klasy i będzie
w przyszłości doświadczać ich koleżeństwa oraz wsparcia.
Istotne jest także, jak decydujemy, kto ma z kim siedzieć. Sytuacja, w której to nauczycielka lub nauczyciel wyznacza, niesie zwykle wiele problemów. Skoro bowiem
sami zdecydowaliśmy, to możemy zmienić zdanie. Oznacza to zwykle niekończące
się dyskusje oraz prośby o zmianę decyzji. Dużo lepszym sposobem zmiany w ławkach jest dobór losowy. W takiej sytuacji nie mamy do czynienia z decyzją nauczycielki lub nauczyciela i jest to zwykle o wiele chętniej akceptowane przez dzieci.
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Doboru takiego można dokonać na wiele sposobów. Poniżej przedstawiam kilka
przykładowych.

• użycie monet lub innych przedmiotów
Przygotowujemy tyle par takich samych monet, ile mamy dwuosobowych ławek
w sali. Monety wrzucamy do nieprzezroczystego worka.
Dziecko siada z osobą, która wylosowała taką samą monetę.
Zamiast monet można stosować inne niepowtarzające się pary przedmiotów.

• przygotowane numery w ławkach (różne w różnych
pracowniach)

Rozwiązanie tego typu dotyczy starszych dzieci, które przechodzą cały czas do
innych pracowni. W salach trwale nakleja się w różnym porządku numerki na
ławki, a uczennice i uczniowie siadają w tym miejscu, gdzie znajduje się ich numerek. Dzięki różnemu rozłożeniu numerków w poszczególnych pracowniach
dzieci mają okazją siąść w wielu konfiguracjach w dosyć krótkim czasie (rozwiązanie to wymyśliły osoby uczestniczące w prowadzonym przeze mnie szkoleniu).
W sytuacji, kiedy zadbamy o dobrą metodykę, uczennice i uczniowie po początkowym zaskoczeniu z reguły akceptują i bardzo lubią przesadzanie w ławkach.
Daje im ono bowiem wiele korzyści. Mogą poznać wszystkich w grupie i czasami
są bardzo pozytywnie zaskoczeni, jak dobrze im się rozmawia czy bawi z kimś,
kogo inaczej oceniali „z daleka”.

• losowania na zajęciach wychowania fizycznego

lub innych zajęciach związanych z aktywnością fizyczną
Młodzi ludzie różnią się sprawnością fizyczną. Z tego względu szczególnie istotne jest, aby dobór do ćwiczenia w parach, grupach czy dobór do zespołu w rozgrywkach był losowy. Mniej istotny jest tu sposób losowania, ważniejsze jest to,
żeby zastąpiło ono dobór dowolny uczennic i uczniów. Przy tej okazji warto wspomnieć, że istotne jest reagowanie na pierwsze próby wyśmiewania czyjejś sprawności fizycznej. Nie chodzi o reagowanie przesadzone, lecz o sam fakt reagowania,
który często zatrzymuje dalsze procesy bullyingu.

• losowe zespoły do realizowania zadań
Nazwa tego rozwiązania może sugerować, że mamy do czynienia z tym samym
rozwiązaniem, co losowe przesadzanie w ławkach. Nie jest tak do końca. W ławce
siedzimy z kimś dłużej, „nasiąkając” tą osobą, niekoniecznie realizując wspólne
działania. Tu z kolei mamy do czynienia z doraźnym zespołem mającym wspólny cel do osiągnięcia. Zespół taki może coś budować, wykonywać eksperyment,
przygotowywać plakat. Oczywiście metoda ta, prawidłowo stosowana, bardzo
dobrze uzupełnia przesadzanie w ławkach.
Kiedy uczennice i uczniowie dobierają się dowolnie, zawsze wybiorą tych, których już lepiej znają. Kiedy jednak zaproponujemy dobór losowy, nie mają wyboru
w tym zakresie. Gdy rozmawiam z nauczycielkami i nauczycielami, okazuje się
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wówczas, że są osoby, które nigdy z doboru losowego w swoich klasach nie korzystają. Zawsze mówią dzieciom, by same stworzyły na przykład pięcioosobowe
zespoły. W takiej sytuacji potencjał tego, aby każdy uczył się pracować z każdym,
całkowicie ginie.
Nawet jednak przy losowym doborze w grupy jest kilka szczegółów metodycznych, na które warto zwrócić uwagę. To one bowiem zdecydują o tym, w jakim
stopniu przesadzanie będzie skuteczne. Ilustruje to poniższy schemat.

proces losowania musi być atrakcyjny dla uczennic i uczniów.
Jeśli taki jest, to dzieci lubią samą procedurę dzielenia na grupy.
Ich uwaga skupia się tez na sposobie dzielenia na grupy, a nie na tym, kogo wylosowały.

warto znaleźć i poznać wiele sposobów losowania.
Nawet najbardziej atrakcyjny sposób się znudzi,
jeśli będzie zbyt często wykorzystywany.

sposoby losowania warto dostosować do grupy wiekowej.
To, co jest atrakcyjne dla starszych, może nie być atrakcyjne
dla młodszych, i odwrotnie.

Rysunek 3.

Właściwa metodyka losowania zespołów do pracy

Źródło: opracowanie własne.

Jednym z moich ulubionych sposobów losowania jest sposób bazujący na przedmiotach będących własnością uczennic i uczniów. Bierzemy tacę i prosimy dzieci,
aby położyły na niej jakąś swoją drobną własność. Później możemy rozłożyć te
przedmioty na ławkach w klasie w liczbie zgodnej z potrzebą wielkości zespołu.
Uczennice i uczniowie siadają tam, gdzie jest przedmiot będący ich własnością.
Zwykle rozwiązanie to budzi sporo dobrych emocji i zaangażowania. Dzieci zastanawiają się, co położyć na tacy, patrzą, co kładą inni, a zwykle jest także parę
ciekawych przedmiotów, których położenie wywołuje śmiech i dyskusję.
Podsumowując, losowy dobór w zespoły daje dużo korzyści, bardzo ważna jest tu
jednak dobra metodyka wdrażania.

3. | lepiej zapobiegać, niż leczyć, czyli co można robić w nowej klasie, żeby zapobiegać przemocy rówieśniczej

wydarzenia specjalne z udziałem uczennic i uczniów
W zwykły dzień dzieci siedzą ze sobą podczas lekcji oraz wspólnie komunikują
się i bawią na krótkich przerwach. Nie ma zbyt wielu okazji do tego, aby się bliżej
zakolegować i zaprzyjaźnić.
Ważne jest zatem, aby uczennice i uczniowie mieli okazję pobyć ze sobą w innych
okolicznościach niż typowo szkolne. Kiedy zresztą przypomnimy sobie nasze
przyjaźnie, to często się okazuje, że zawiązały się one lub zacieśniły w jakichś
nietypowych okolicznościach związanych z życiem szkolnym.
Do przykładów takich wydarzeń specjalnych należą:
↘ Zorganizowanie nocowania w szkole. Może ono dotyczyć jednego zespołu klaso-

wego lub wielu.

↘ Zorganizowanie ogniska/pikniku klasowego.
↘ Zorganizowanie popołudnia zabaw.

Od wielu lat rozmawiam ze studentkami i studentami, którzy wspominają wydarzenia tego typu, wskazując zwykle, że miały one dla nich duże znaczenie. Kiedy
pytam ich o szczegóły, mówią, że o szczególnym znaczeniu zdecydowała możliwość poznania koleżanek i kolegów z klasy oraz specyficzna okazja do głębszej,
ciekawej rozmowy. Okazuje się, że efekty takich wydarzeń specjalnych pozostają
i przekładają się na relacje, kiedy już wrócimy do zwykłej szkolnej codzienności.
Oczywiście znów tutaj mają znaczenie szczegóły. Wymienione w pierwszym
punkcie nocowanie w szkole może oznaczać noc filmową, noc poetycką czy konkurs talentów, gdy klasy przygotowują swoje pokazy dla innych. Może też oznaczać spotkanie z ciekawym gościem – pisarzem, poetką, podróżnikiem lub osobą
wybraną przez uczennice i uczniów. Warto rozpoznać potrzeby dzieci i przemyśleć, co będzie dla nich najbardziej atrakcyjne.
Podsumowując, trzy przykładowe metody przedstawione w tekście mają na celu
budowanie więzi, stwarzanie uczennicom i uczniom możliwości zbudowania
wspólnoty w zespole klasowym. Uważam, że taki kierunek jest prawdziwą profilaktyką przemocy. Wspólnota jest przecież przeciwieństwem przemocy.

31
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tak, zmieniłoby to świat.
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