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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.

Pamiętaj, abyś przestrzegał trzech zasad: szanuj siebie, szanuj innych
bądź odpowiedzialny za wszystko, co czynisz.
Dalajlama

Drogie Nauczycielki, Drodzy Nauczyciele!
Przekazujemy Wam zeszyt z siedmioma przykładowymi scenariuszami zajęć, które możecie wykorzystać w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą
do współtworzenia świata, w którym dzieci i dorośli będą czuli się zauważani,
podmiotowo, godnościowo traktowani, w którym będzie mniej agresji, przemocy,
wykluczenia, dyskryminacji.
Świat bez przemocy budują relacje oparte na wzajemnym szacunku.
Relacje tworzymy na co dzień drobnymi rzeczami czy gestami, działaniami związanymi z zauważaniem drugiego człowieka, jego uczuć, potrzeb, szanowaniem
jego granic fizycznych i psychicznych, docenianiem jego pracy, zaangażowaniem
we wspólne działania na rzecz budowania lepszego świata. To tworzy wzajemne
zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności, daje odwagę do reagowania i wspierania, kiedy komuś dzieje się krzywda, niesprawiedliwość.
Dzieci uczą się życia społecznego, norm, zachowań od ważnych dorosłych, uczą
się przez modelowanie.
Szkoła jest miejscem, gdzie młodzi ludzie z mądrym, uważnym towarzyszeniem
dorosłych – rodziców, nauczycielek, nauczycieli, osób zatrudnionych w szkole na
etatach niepedagogicznych – oraz swoich rówieśników i rówieśniczek mogą rozwijać umiejętności społeczne, praktykować budowanie relacji i norm, współtworzyć świat bez przemocy.
Izabela Podsiadło-Dacewicz
Koordynatorka projektu, WCIES
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6 .1.
Szkoła, którą można polubić.
Na dobry początek

temat	
normy,

reguły, zasady współpracy,
różnorodność, społeczność szkolna

opracowanie scenariusza: Izabela Podsiadło-Dacewicz

wstęp	Początek edukacji szkolnej jest bardzo ważnym, przełomowym momentem

w życiu młodego człowieka. Staje się uczniem lub uczennicą, musi opanować
mnóstwo nowych umiejętności i czynności, aby być gotowym do podjęcia obowiązków, które niesie ze sobą życie szkolne. Często z pierwszymi przeżyciami
dziecka w szkole związany jest jego późniejszy stosunek do nauki, do szkoły.
Warto zadbać o to, żeby dziecko polubiło szkołę od pierwszego dnia przebywania
w niej, żeby czuło się w niej bezpiecznie i dobrze.

	Ogromną rolę odgrywa tu pedagog – pierwsza nauczycielka albo pierwszy nauczyciel, niezwykle ważna osoba dla dziecka, często autorytet. To ona pomaga dzieciom
odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w nowym miejscu, wśród tłumu nieznanych osób. Na osobie nauczycielki/nauczyciela spoczywa także w dużej mierze odpowiedzialność za stworzenie przyjaznej, bezpiecznej atmosfery w klasie, która
w przyszłości może zaowocować wzajemną otwartością, akceptacją, życzliwością
i tolerancją – a to z kolei będzie mieć pozytywny wpływ na współpracę z uczniami
i uczennicami w często trudnym i żmudnym procesie edukacji.
wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów pierwszych klas szkoły

podstawowej.

Adaptacja na podstawie scenariusza „Szkoła, którą można polubić” Izabela Podsiadło-Dacewicz
w: Poradnik Wychowawcy, Dr Josef Raabe, 2000.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Poznanie zasad obowiązujących
w szkole.
▶ Wypracowanie zasad i norm
obowiązujących w klasie.

postawy
▶ Budowanie dobrych relacji
w klasie.
▶ Rozwijanie poczucia
bezpieczeństwa.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ znali się nawzajem i znali swojego wychowawcę/swoją wychowawczynię,
▶ znali przestrzeń szkolną i przestrzeń wokół szkoły,
▶ znali osoby pracujące w szkole i wiedzieli, czym się zajmują i za co są odpowiedzialne,
▶ znali normy i zasady obowiązujące w szkole,
▶ znali wartość wypracowania wspólnego kodeksu norm i zasad klasowych,
▶ mieli poczucie przynależności do swojej klasy.
▶ dyskusja
▶ praca w parach
▶ burza mózgów
▶ prace plastyczne
▶ spacer edukacyjny

czas trwania
zajęć

7 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

umiejętności
▶ Rozwijanie umiejętności
empatycznego słuchania.
▶ Rozwijanie umiejętności
argumentowania przez
odwoływanie się do konkretnych
norm i zasad społecznych.

▶ flamastry
▶ kredki
▶ karton z otwieranym spodem
▶ taśma klejąca albo pinezki
▶ identyfikatory (na przykład w formie naklejek albo kawałków malarskiej taśmy papierowej)
▶ kartki A4
▶ duży arkusz papieru (na przykład flipchart) do spisania zasad
▶ papierowe szablony sześcianów z wyraźnym zaznaczeniem sześciu kwadratów
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Przebieg
zajęć

1.

	poznajemy naszą wychowawczynię/naszego
wychowawcę, koleżanki i kolegów z klasy
(45 minut)
Przygotuj wcześniej salę do zajęć albo zrób to razem z uczennicami i uczniami.
Postaraj się, aby krzesła były ustawione w dużym kręgu (mogą być też stoliki
ustawione w kręgu, a przy nich krzesła). Zaproś dzieci do zajęcia miejsc na krzesełkach, ty również usiądź z nimi w kręgu. Zadbaj o to, aby mieć dostęp do tablicy
i żeby krzesła nie stały zbyt blisko siebie albo w zbyt dużej odległości (zapewni to
swobodę dzieciom podczas pracy).
Wyjaśnij, dlaczego usiedliście w kręgu – takie ustawienie ułatwia wzajemny
kontakt, wszyscy widzą się nawzajem, sprzyja to wytworzeniu przyjacielskiej
atmosfery.
Przywitaj się z uczennicami i uczniami – możesz to zrobić przez uścisk dłoni. Zachęć dzieci do takiego samego gestu w stosunku do wszystkich koleżanek i kolegów.
Przedstaw się. Powiedz kim jesteś, co robisz w szkole, na czym polega twoja praca.
Możesz również powiedzieć coś osobistego: o sobie, o swojej rodzinie, o tym, co
najbardziej lubisz. Warto też w paru ciepłych słowach wyrazić radość i ciekawość
z wzajemnego spotkania i z tego, że będziecie razem pracować.
Poproś dzieci, aby również się przedstawiły. Możesz zaproponować im następującą formę: dzieci mówią po kolei swoje imiona, a ty wręczasz każdej osobie, która
wypowiedziała swoje imię, identyfikator z jej imieniem (identyfikatory możesz
przygotować przed zajęciami według listy z dziennika).
Zaproś uczennice i uczniów, aby ozdobili identyfikatory rysunkami przedstawiającymi ich ulubioną zabawę bądź zabawkę.
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Możesz również rozdać czyste identyfikatory i poprosić dzieci, żeby wpisały
na nich swoje imię w formie takiej, jakiej chciałyby, żeby inne osoby się do nich
zwracały.
Poproś dzieci, żeby każde z nich po kolei powiedziało, jak się nazywa i co przedstawia rysunek, którym ozdobiło identyfikator.
W celu utrwalenia imion zaproponuj uczniom zabawę w „Nasze Znaki” zgodnie
z poniższymi zasadami.
Dzieci siedzą w kręgu. Każde z nich po kolei mówi swoje imię, dodając do tego
jakiś znak, gest lub czynność. Zasady zabawy są następujące: pierwsze dziecko
mówi swoje imię i dodaje do tego jakiś znak. Drugie dziecko powtarza imię i znak
dziecka pierwszego i dodaje swoje imię ze znakiem, trzecie powtarza imiona
i znaki pierwszego i drugiego dziecka oraz dodaje swoje imię ze znakiem…

2.

poznajemy regulamin szkolny (45 minut)
Narysuj kontury budynku szkolnego na dużym arkuszu papieru.
Zapytaj dzieci, z czym kojarzy im się szkoła i wpisuj w kontury ich skojarzenia.
Podsumuj powstały w ten sposób obraz, zwracając uwagę na to, że szkoła jest
miejscem, w którym uczennice i uczniowie spędzają znaczną część swojego życia. To nie tylko budynek: sale lekcyjne, korytarze, gabinety, stołówka, świetlica,
który może być w lepszym albo gorszym stanie technicznym, lepiej lub gorzej wyposażony. To przede wszystkim miejsce, w którym zdobywa się wiedzę i umiejętności, kształtuje postawy, buduje wzajemne, oparte na pewnych wartościach
i zasadach relacje z innymi ludźmi – gronem pedagogicznym, osobami pracującymi w szkole, które nie są nauczycielkami ani nauczycielami, oraz z rówieśnikami
i rówieśnicami. To także atmosfera panująca w szkole, którą tworzą ludzie w niej
przebywający. Nawet najlepiej wyposażony i najpiękniejszy budynek może być
miejscem, gdzie dzieci będą czuły się źle, do którego nie będą chciały przychodzić, jeśli zabraknie wzajemnego szacunku, partnerstwa i współpracy wszystkich osób, które tworzą społeczność szkolną danej placówki.
Powiedz dzieciom, że aby szkoła sprawnie funkcjonowała, wszystkich obowiązują pewne zasady organizacyjne, których należy przestrzegać. Odwołaj się do
doświadczeń dzieci – zastanówcie się wspólnie, co wam jest potrzebne, żeby czuć
się dobrze i bezpiecznie w klasie i w szkole.
Zapisz na dużym arkuszu papieru wszystkie propozycje dzieci, zwracając uwagę na to, żeby pojawiły się zarówno kwestie dotyczące organizacji zewnętrznej,
na przykład przerwy, wychodzenie do toalety, oraz postulaty dotyczące wzajemnych relacji, na przykład: zwracamy się do siebie po imieniu, pomagamy innym
bez oczekiwania na nagrodę czy pochwałę, dotrzymujemy składanych obietnic,
rzeczy innej osoby pożyczamy tylko za jej zgodą, jedna osoba mówi w jednym czasie, konflikty i problemy rozwiązujemy wspólnie. Zadbaj o to, by postulaty przybrały formę pozytywną, nie zaś negacji określonego zachowania.
Przedstaw dzieciom regulamin szkoły, odwołując się przy tym do zgłoszonych
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przez uczennice i uczniów potrzeb dotyczących dobrego samopoczucia w szkole.
Porównajcie stworzoną przez dzieci listę z obowiązującym w szkole regulaminem.
Powiedz, że regulamin szkoły obowiązuje wszystkich i wszyscy powinni go przestrzegać. Z kolei wasza lista, która może być klasowym regulaminem, który wspólnie stworzyliście, może obowiązywać w waszej klasie. Może on mieć charakter
otwarty – w każdej chwili, jeśli zajdzie potrzeba, będzie go można uzupełnić.
Zaproś uczennice i uczniów, aby się zastanowili, czy wasza lista wymaga jeszcze uzupełnienia, czy też zawiera wszystko, co jest ważne, żeby wasza klasa była
przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla każdej i każdego z was. Sprawdźcie,
czy wszystkie osoby czują się dobrze z poszczególnymi propozycjami, a także
czy wszystkie osoby tak samo rozumieją sformułowania, które zostały zapisane.
Sprawdźcie wspólnie, czy są one na tyle konkretne, by można było się do nich odwołać w wypadku konkretnych zachowań. Jeśli na przykład pojawi się sformułowanie „odnosimy się do siebie z szacunkiem”, to po czym poznam, że ktoś odnosi
się do mnie z szacunkiem, co ja robię, żeby druga osoba wiedziała, że odnoszę się
do niej z szacunkiem.
Poinformuj dzieci, że aby klasowy regulamin obowiązywał i był skuteczny, wszyscy w klasie powinni go zaakceptować i przestrzegać – ty również. Sprawdźcie,
czy przyjmujecie go jednomyślnie. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, dokładnie je razem przeanalizujcie. Po osiągnięciu powszechnej aprobaty regulamin może być przez wszystkich podpisany. Zaproś dzieci do złożenia podpisów,
ty również się podpisz.
Podkreśl, że podpis oznacza, że każdy, kto go złożył, zobowiązuje się do przestrzegania zasad zapisanych w regulaminie.
Być może będzie potrzeba przepisania regulaminu, żeby był czytelny i jasny. Być
może dzieci będą chciały go ozdobić rysunkami. Pamiętaj, żeby podpisać dopiero ostateczną, gotową wersję regulaminu. Następnie umieśćcie regulamin w widocznym miejscu w sali.

3. 	klasowa skrzynka potrzeb, życzeń i problemów
(45 minut)
Zaproponuj uczennicom i uczniom stworzenie klasowej skrzynki potrzeb, życzeń
i problemów.
Powiedz dzieciom, że podczas ich pobytu w szkole, wspólnej pracy w klasie, mogą
pojawiać się problemy, specjalne życzenia. Uczennice i uczniowie mogą o wszystkich kwestiach mówić otwarcie, a mogą również skorzystać ze skrzynki, wrzucając do niej opis takiej sytuacji, którą chciałyby się zająć, rozwiązać na forum
klasy.
Zaproś dzieci do wykonania takiej skrzynki – możesz przygotować do wykonania tego zadania karton z otwieranym spodem. Zachęć uczennice i uczniów do
wspólnego zdecydowania, jak ta skrzynka będzie wyglądała, i do ozdobienia jej
według wspólnego pomysłu. Pamiętajcie, że skrzynka powinna być podpisana
i mieć otwór, przez który będą wrzucane karki z życzeniami.
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Zachęć uczennice i uczniów, aby ustalili, w którym miejscu sali powinniście
postawić skrzynkę, a także w który dzień albo w jakie dni tygodnia będziecie ją
otwierać i wspólnie zastanawiać się, jak sprostać życzeniom albo rozwiązać zgłoszone problemy.

4.

poznajemy naszą szkołę
(3 x 45 minut)
Umów się z wyprzedzeniem na określony dzień z innymi osobami pracującymi
w szkole na spotkania informacyjne z uczennicami i uczniami z twojej klasy, podczas których dzieci będą miały okazję poznać osoby pracujące w szkole i dowiedzą
się, na czym polega ich praca i w czym mogą być dzieciom pomocne. Zadbaj o to,
żeby dzieci poznały dyrekcję, bibliotekarzy, woźnych, nauczycieli świetlicy i nauczycieli przedmiotowych, z którymi będą miały zajęcia, pielęgniarkę, pedagoga, kucharki i inne ważne dla funkcjonowania szkoły osoby. Uprzedź te osoby, że
spotkania odbędą się w formie wycieczki uczennic i uczniów po szkole. Ze względów choćby organizacyjnych możesz te spotkania zaplanować z rozłożeniem ich
w czasie, na przykład dwa, trzy dziennie przez cały tydzień, lub poświęcić na nie
większą część dnia.
Zaproś dzieci na wycieczkę po szkole. Zwiedźcie wszystkie ważne miejsca w szkole. Możecie zacząć od sal, w których będziecie mieć lekcje, odwiedźcie również
salę gimnastyczną, korytarze, toalety, świetlicę, stołówkę, bibliotekę. Odwiedzajcie gabinet dyrekcji, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet lekarski, gabinet psychologiczny, gabinet logopedyczny, pedagoga szkolnego, a także kuchnię,
dyżurkę/recepcję oraz boisko i inne ważne miejsca.
Zadbaj, aby podczas zwiedzania dzieci miały szansę na chwilę miłej rozmowy
z osobami pracującymi w szkole, które przedstawiają im, czym się w szkole zajmują, za co są odpowiedzialne.
Wróćcie do swojej klasy. Zadbaj, by osoby uczestniczące miały szansę wyciszyć
się po wycieczce, a następnie zapytaj dzieci o wrażenia:
▷ jak się czują,
▷ jak im się podobała szkoła,
▷ czy jest coś, co wymaga jeszcze wyjaśnienia, poznania.

=

Omówienie i ocena
Na zakończenie opowiedz dzieciom o swojej roli, o tym, że chętnie będziesz służyć dzieciom radą i wyjaśnieniami, i że jesteś osobą, do której mogą zgłaszać się
ze wszystkimi wątpliwościami i problemami, a ty postarasz się im pomóc – samodzielnie albo przy wsparciu innych osób pracujących w szkole, które dzieci miały
okazję poznać.
Podsumuj wszystkie etapy pracy w tym ćwiczeniu, przypomnij, że uczennice
i uczniowie zaczynali od wzajemnego poznania się, poznania regulaminu szkolnego, stworzenia zasad pracy w klasie, przygotowania skrzynki na ważne klasowe problemy, a także poznania szkoły i pracujących w niej osób. Podkreśl, że
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…

wierzysz i masz nadzieję, że wszystkie te elementy sprawią, że dzieci będą się
w szkole czuły dobrze i bezpiecznie.
Sugestie co do kontynuacji
Zajęcia mogą być kontynuowane w formie poznawania także szerszego otoczenia szkoły – spotkań z przedstawicielami/przedstawicielkami władz lokalnych,
biblioteki miejskiej, miejscowej gazety, organizacji pozarządowej, policji, straży
miejskiej, z lekarzem/lekarką weterynarii i z innymi osobami, które funkcjonują
w otoczeniu szkoły, realizują ważne z punktu widzenia dzieci funkcje.

œ

Pomysły na działanie
Możesz zachęcić uczennice i uczniów do narysowania mapy szkoły albo opracowania informatora o szkole – broszury pierwszego kontaktu, którą będą mogły
w kolejnych latach wykorzystywać ich młodsi koledzy, którzy rozpoczną naukę
w waszej szkole. Zadbaj o to, aby pojawiły się w nich wszystkie ważne i praktyczne informacje, które ułatwią rozeznane się w organizacji i funkcjonowaniu
waszej szkoły.

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
Zamiast identyfikatorów lub oprócz nich możesz zaproponować dzieciom wykonanie autoportretów lub sześcianów osobowości, zgodnie z poniższą instrukcją.
Ta część zajęć zajmie około 45 minut.
Autoportret
Rozdaj uczennicom i uczniom kartki A4. Poproś, by każde dziecko narysowało na
kartce autoportret – może być to autoportret abstrakcyjny, czyli przedstawiający
jego wyobrażenie o sobie, jego marzenia lub je samo wykonujące coś, co najbardziej lubi robić albo chciałoby zrobić w przyszłości.
Poproś dzieci, żeby podpisały autoportrety imieniem i nazwiskiem. Weź udział
w zabawie.
Zaproś kolejno wszystkie osoby do prezentacji autoportretów. Możesz rozpocząć
prezentację, w ten sposób ośmielisz dzieci. Wszystkie autoportrety umieśćcie na
dużym arkuszu papieru i powieście w klasie w widocznym miejscu.
Umieśćcie na środku zdjęcie całej klasy. Jeśli jeszcze nie macie zdjęcia klasowego,
możecie zostawić wolne miejsce i umieścić je tam w później.
Możecie również dołączyć do arkusza trójkątny dach z napisem: „Nasza klasa”.
„Sześcian osobowości”
Rozdaj dzieciom gotowe szablony sześcianów (powinny mieć wyraźnie zaznaczone sześć kwadratów oraz brzegi, które umożliwią sklejenie i utworzenie formy
przestrzennej).
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Wzór szablonu:
Powiedz, że każdy kwadrat (każda ze ścianek) powinien opowiadać coś o dziecku,
które jest właścicielem sześcianu, na przykład:
pierwszy kwadrat – imię dziecka
drugi kwadrat – ulubiona potrawa
trzeci kwadrat – ulubione zajęcie
czwarty kwadrat – ulubione miejsce
piąty kwadrat – ulubiona osoba
szósty kwadrat – ulubiona zabawa

Poproś uczennice i uczniów, aby ozdobili kwadraty, a następnie sklejcie z nich
sześciany.
Zaproś dzieci do zabawy w wymianę sześcianów w taki sposób, że dzieci spotykają
się w parach. Każde dziecko opowiada o tym, co przedstawia sześcian, który trzyma w dłoniach, swojemu partnerowi z pary i wymienia się z nim sześcianami.
Opcjonalnie możesz zaprosić dzieci do utworzenia innych par i powtórzyć wymianę sześcianów w nowych parach i kolejnych.
Zaproś dzieci, żeby usiadły w kręgu i kolejno przedstawiły osobę, której sześcian
trzymają w dłoniach. Właściciel sześcianu może uzupełniać wypowiedź koleżanki albo kolegi.

pierwszy kwadrat
– imię dziecka

czwarty kwadrat
– ulubione miejsce

drugi kwadrat
– ulubiona potrawa

piąty kwadrat
– ulubiona osoba

trzeci kwadrat
– ulubione zajęcie

szósty kwadrat
– ulubiona zabawa

6.2. | po co nam zasady współpracy?

6 .2.
Po co nam zasady współpracy?

temat

normy, reguły, zasady współpracy
opracowanie scenariusza: Izabela Podsiadło-Dacewicz
(na podstawie scenariusza Natalii Boszczyk)

wstęp	Zajęcia są wprowadzeniem do dalszej wspólnej pracy. Możesz je zrealizować na

przykład na początku roku szkolnego, aby uświadomić uczennicom i uczniom
znaczenie wspólnego ustalenia warunków i zasad, dzięki którym wszyscy
w klasie będą czuli się bezpiecznie i komfortowo. Dodatkowo w zajęciach ważne
jest uruchomienie procesu integracji i wzajemnego uważnego słuchania.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od czwartej klasy szko-

ły podstawowej. Po odpowiednim dostosowaniu może być także realizowany
w klasach młodszych.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Poznanie zasad sprzyjających
dobrej pracy w grupie
rówieśniczej.

postawy
▶ Rozwijanie świadomości
komfortu uczenia się
i bezpiecznego przebywania
w szkole w warunkach
sprzyjających poszczególnym
uczennicom i uczniom oraz całej
klasie/grupie.
▶ Refleksja na temat wspólnego
planowania zasad współpracy
w klasie.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ znali zasady wspólnie ustalone przez klasę i potrafili się do nich odwołać,
▶ mieli świadomość, w jakich warunkach najlepiej im się pracuje,
▶ mieli świadomość znaczenia roli empatycznego słuchania.
▶ dyskusja
▶ praca w parach
▶ burza mózgów

czas trwania
zajęć

2 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

umiejętności
▶ Rozwijanie umiejętności
empatycznego słuchania.
▶ Rozwijanie umiejętności
argumentowania przez
odwoływanie się do konkretnych
norm i zasad społecznych.

▶ sala lekcyjna lub inne pomieszczenie na tyle przestronne, żeby można było ustawić krzesła w kręgu
▶ karteczki typu post-it w kolorze zielonym i czerwonym – po kilka dla każdej osoby uczestniczącej
▶ dwa pojemniki na karteczki
▶ duży arkusz papieru (na przykład flipchart) do spisania zasad

6.2. | po co nam zasady współpracy?

Przebieg
zajęć

1.

empatyczne słuchanie
Zaaranżuj przestrzeń w sali, w której będą się odbywały zajęcia (sala lekcyjna,
sala gimnastyczna, biblioteka), tak żeby osoby uczestniczące mogły siedzieć
w kręgu.
Zapisz na tablicy albo dużym arkuszu papieru pytanie:
Jak chciałabym/chciałbym czuć się każdego dnia w klasie?
Zaproś osoby uczestniczące, żeby weszły do klasy i zajęły miejsca.
Następnie zaproś je, by kolejno odpowiedziały na zapisane na tablicy/arkuszu papieru pytanie. Dbaj przy tym o to, by każda osoba, która chce zabrać głos, mogła
się swobodnie wypowiedzieć. Jeśli ktoś nie chce się wypowiadać, zamodeluj postawę akceptacji i szacunku dla jego decyzji.
Podsumuj tę część zajęć, zwracając uwagę osób uczestniczących na to, w jaki sposób sama słuchałaś/sam słuchałeś ich wypowiedzi i jak istotne jest, by one same
wkładały wysiłek w skupienie uwagi na drugiej osobie, gdy ona coś nam komunikuje.

2.

ustalenie celów
Przedstaw osobom uczestniczącym cel zajęć – ustalenie zasad współpracy, dzięki
którym będzie się przyjemniej i bardziej efektywnie pracowało, zasad, do których można się odwołać, które są dla nas ważne i które mają sprawić, że będziemy
czuć się bezpiecznie w zespole klasowym.
Zaproś osoby uczestniczące, by samodzielnie dobrały się w pary.
Poproś uczennice i uczniów, żeby w rozmowach w parach przedstawili sobie wzajemnie swoje wspomnienia z najprzyjemniejszych lekcji, odpowiadając na pytania:
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▷ Co się wtedy działo?
▷ Jak się czułam/czułem?
▷ Co robili/mówili nauczycielka/nauczyciel?
▷ Co ja robiłam/robiłem?
▷ Co robili koleżanki i koledzy z klasy?

Podkreśl, że każda osoba uczestnicząca ma trzy minuty na wypowiedź (czas jest
tu własnością, „trzy minuty twoje; trzy minuty moje”) – gdy mówi, druga osoba
stara się skoncentrować na słuchaniu, wczuć w opowieść rozmówcy.
Przypomnij o zmianie w parze osób wypowiadających się, gdy miną trzy minuty.
Podsumuj ćwiczenie i zaproś chętne osoby do swobodnych wypowiedzi na temat
tego, co pomagało im w mówieniu do drugiej osoby i w słuchaniu rozmówcy.
Zachęć do wypowiedzi także osoby, które nie zabierały jeszcze głosu, modeluj postawę akceptacji i zrozumienia, jeśli zdecydują się nie wypowiadać.

3.

wypracowanie kontraktu
Wprowadź uczennice i uczniów w kolejną część zajęć, która będzie polegała na zidentyfikowaniu i nazwaniu ich potrzeb i oczekiwań w związku z pracą na lekcji.
Rozdaj każdej osobie kilka zielonych i kilka czerwonych karteczek post-it.
Poproś, aby każda osoba uczestnicząca dokończyła dwa zdania:
▷ Chciałabym/chciałbym, żeby… – zapisując je na zielonych karteczkach.
▷ Boję się, że… – zapisując je na czerwonych karteczkach.

Przypomnij, że treść zdań powinna być powiązana z celem lekcji – ustaleniem
zasad współpracy.
Poproś osoby, które wykonały ćwiczenie, aby wrzuciły karteczki do przygotowanych przez ciebie odpowiednich pojemników – jednego na czerwone, drugiego na
zielone karteczki.
Następnie zaproś uczennice i uczniów do wspólnego tworzenia zasad współpracy. Możesz powiedzieć: „Dotychczas rozmawialiśmy o tym, co jest dla nas ważne
podczas zajęć, jak chcielibyśmy się czuć, zastanawialiście się też, czego się boicie
i czego najbardziej nie lubicie. Teraz na podstawie tego, co sobie uświadomiliście
i zapisaliście na zielonych i czerwonych karteczkach, spróbujemy stworzyć zasady współpracy, które określą nam warunki, jakie powinny panować w naszej
klasie, żeby wszyscy czuli się komfortowo i bezpiecznie”.
Wyjmuj kolejno z poszczególnych pojemników zielone i czerwone karteczki,
odczytuj zapisane na nich dokończenie zdania i poproś osoby uczestniczące, by
sformułowały zasadę związaną z tym zapisem, zgodnie ze schematem:
zdanie: Chciałabym/chciałbym, żeby nauczyciel nie przedłużał lekcji.
zasada: Lekcję kończymy punktualnie.

6.2. | po co nam zasady współpracy?

zdanie: Boję się, że koledzy będą mnie przezywać.
zasada: Zwracamy się do siebie po imieniu.
Zapisuj wyraźnie każdą z zasad na dużym arkuszu papieru (na przykład na flipcharcie) zgodnie z regułami:
↘ Osoby uczestniczące proponują zasadę, a nauczycielka/nauczyciel się upewnia,

czy wszyscy się zgadzają, aby w danym brzmieniu zapisać ją na flipcharcie. Gdy
pojawiają się wątpliwości – omawiaj je na bieżąco z uczennicami i uczniami.

↘ Zasady formułują osoby uczestniczące, a nauczycielka/nauczyciel jedynie je

uzupełnia. Może pełnić funkcję inspirującą, na przykład pytając: Jaka zasada
wzmocni integrację w klasie i wzajemne poznawanie się?

↘ Zasady powinny być sformułowane pozytywnie (zamiast: „nie spóźniamy się” – „za-

jęcia zaczynamy i kończymy punktualnie”) i możliwie jak najbardziej konkretnie
(zamiast „szanujemy się” – „gdy ktoś mówi, skupiamy na nim naszą uwagę i słuchamy”). Jeśli pojawią się wątpliwości albo różne interpretacje, możesz dopytać, na
przykład o to, po czym osoby uczestniczące w zajęciach poznają, że ktoś okazuje im
szacunek lub akceptację, jakie konkretne zachowania będą o tym świadczyć.

↘ Zasady się nie powtarzają – zachęcaj uczennice i uczniów, aby doprecyzowali ich

zakresy pojęciowe, ewentualnie łączcie zasady.

Postarajcie się ograniczyć liczbę punktów w kontrakcie, co zapewni jego przejrzystość i czytelność.
Pamiętajcie o tym, że wypracowane zasady mają służyć całej społeczności klasowej.
Ustalcie, w jaki sposób będziecie monitorować realizację kontraktu oraz postępować w wypadku nieprzestrzegania jego zapisów.
Gotowy kontrakt powieście w widocznym miejscu w sali. Możecie także wcześniej go podpisać, co będzie symbolicznym zobowiązaniem się do stosowania się
do jego postanowień.

=

…

Omówienie i ocena
Na zakończenie zapytaj osoby uczestniczące, co możecie zrobić, żeby wypracowany kontrakt był naprawdę żywy – przestrzegany przez wszystkich i odpowiadający potrzebom. Podkreśl, że kontrakt jest waszą klasową umową, którą traktujesz
poważnie i do której będziesz się odwoływać podczas zajęć, do czego zachęcasz
także pozostałe osoby uczestniczące.
Sugestie co do kontynuacji
Zajęcia mogą być wprowadzeniem do tematyki demokracji, procesów podejmowania decyzji, uwzględniania zdania mniejszości, dyskusji, wypracowywania
wspólnych rozwiązań.

œ

Pomysły na działanie
Możecie zaproponować wypracowanie zasad, które obowiązywałyby w całej
szkole – w tym celu zaplanujcie, zorganizujcie i przeprowadźcie proces wspólnego wypracowywania takiego ogólnoszkolnego kontraktu, który może również
przyjąć formę wizji i wartości dla waszej szkoły i być umieszczony w widocznym
miejscu w szkole lub na szkolnej stronie internetowej.
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Zadbajcie o to, aby każda klasa mogła uczestniczyć w takich pracach. Zastanówcie się wspólnie, jak zaplanować proces wypracowywania takich wartości, by
był on rzeczywiście partycypacyjny i uwzględniał zdanie wszystkich członków
szkolnej społeczności. Zastanówcie się wspólnie, czy chcecie/możecie włączyć do
prac także kadrę pedagogiczną, dyrekcję, osoby zatrudnione na etatach niepedagogicznych oraz rodziców.

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
W części zajęć dotyczącej przywoływania wspomnień z najbardziej udanych lekcji osoby uczestniczące mogą doświadczać trudności w dłuższym niż jednominutowe skupianiu uwagi. Dlatego ważne jest podkreślenie, że uważne słuchanie
wymaga wysiłku i wielu ćwiczeń. Ważne jest także interweniowanie, gdy widzimy, że któraś z par nie radzi sobie z tym ćwiczeniem – spokojnie i akceptująco
staramy się skupić uwagę uczennic i uczniów na pytaniach, które znajdują się na
tablicy.
Wszystkie osoby będące autorami kontraktu są odpowiedzialne za to, by go przestrzegać, to jednak nauczycielka/nauczyciel powinni modelować właściwe zachowania wśród uczennic i uczniów. Dlatego gdy ktoś złamie zasady, staraj się
nieagresywnie, ale z żelazną konsekwencją odwoływać się do kontraktu („Gdy
rozmawiasz na boku, łamiesz naszą wspólną umowę”). Pozytywnie doceń sytuację, kiedy to uczennice i uczniowie zwracają ci uwagę, gdy sama/sam złamiesz
kontrakt (na przykład przedłużasz lekcję, gdy umówiliście się na punktualne
rozpoczynanie i kończenie zajęć).
Jeśli podczas opracowywania kontraktu jakieś osoby były nieobecne na lekcji,
zadbaj o to, aby przy najbliższej okazji wprowadzić je w temat, przedstawić kontrakt, dać czas na zapoznanie się z jego postanowieniami, wyjaśnić ewentualne
wątpliwości i dopytać, czy taka osoba chce uzupełnić kontrakt o określone postanowienia i uzyskać zobowiązanie do stosowania się do jego postanowień.
Ważne jest, by wracać do wypracowanego kontraktu przynajmniej raz w miesiącu, weryfikując, czy stosujemy się do wszystkich jego postanowień. Jeśli jest
potrzeba jego uzupełnienia albo zmiany – warto przeprowadzić dodatkowe spotkanie przeznaczone na taką pracę.

6.3. | mistrzynie i mistrzowie drugiego planu

6 .3.
Mistrzynie i mistrzowie drugiego planu

temat	
∙ status

społeczny
∙k
 ształtowanie postawy szacunku wobec
wszystkich osób tworzących
społeczność szkolną
∙ dyskryminacja, różnorodność
∙ inkluzja/włączanie, język włączający
opracowanie: Agnieszka Kozakoszczak, Dominika Sadowska

wstęp

 ersonel administracyjny? Techniczny? Pomocniczy? Panie woźne i panoP
wie woźni? „Sprzątaczki” czy „panie sprzątające”? W jaki sposób wyrażamy
się o osobach wspierających funkcjonowanie szkoły? Czy je w ogóle dostrzegamy? Jaką funkcję pełnią w placówce? A jaką mogłyby pełnić? Kim są dla dzieci?
I wreszcie: czym są szacunek i inkluzja wobec osób zatrudnionych na etatach
niepedagogicznych?

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od pierwszej klasy szkoły

podstawowej.

21

22

zeszyt 6 | Ś wiat bez przemocy

cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Zwiększenie wiedzy na temat
społeczności szkolnej.
▶ Zwiększenie wiedzy na temat
roli kadry niepedagogicznej
w dobrym funkcjonowaniu
szkoły.

postawy
▶ Zwiększenie szacunku
do osób pracujących
w szkole na stanowiskach
niepedagogicznych oraz do ich
pracy.
▶ Rozbudzenie refleksji na temat
postrzegania drugiego człowieka
przez pryzmat roli społecznej,
którą odgrywa.
▶ Rozbudzenie wrażliwości na
temat mikroprzekazów na
poziomie stosowanego języka
i zachowań.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ mieli wiedzę na temat społeczności szkolnej i osób, które ją współtworzą,
▶ mieli wiedzę na temat roli, odpowiedzialności i znaczenia pracy, którą wykonują osoby zatrudnione na etatach
niepedagogicznych dla funkcjonowania szkoły,
▶ uwrażliwieni na mikroprzekazy kierowane pod adresem personelu niepedagogicznego,
▶ mieli rozwiniętą świadomość wartości i godności każdej osoby bez względu na rodzaj pracy, jaką wykonuje.
▶ dyskusja
▶ praca plastyczna
▶ quiz
▶ burza mózgów

czas trwania
zajęć

1 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

umiejętności
▶ Rozwijanie umiejętności
stosowania języka włączającego.
▶ Rozwijanie umiejętności
krytycznego myślenia w analizie
zjawisk społecznych.

▶ papierowa taśma klejąca
▶ duże arkusze papieru (na przykład do flipchartu)
▶ kolorowe kredki/flamastry
▶ opcjonalnie: klocki, pudełka różnej wielkości

6.3. | mistrzynie i mistrzowie drugiego planu

Przebieg
zajęć

1.

kto tworzy społeczność szkolną?
Podziel uczestników na grupy cztero-, pięcioosobowe.
Każdej grupie rozdaj duży arkusz papieru i komplet kredek/flamastrów.
Poproś, aby każda grupa na arkuszu papieru narysowała społeczność szkolną.
W razie potrzeby doprecyzuj, że masz na myśli osoby, które (współ)tworzą szkołę.
Powieś na ścianie/tablicy wszystkie plakaty i zachęć osoby uczestniczące, aby
w formule burzy mózgów wskazały, jakie grupy tworzą szkolną społeczność.
Zachęć do dyskusji, pytając:
▷ Czy wszystkie grupy wymieniły te same osoby? Jeśli były różnice, na czym one

polegały?

▷ Czy pamiętaliście o wszystkich osobach (współ)tworzących szkołę?
▷ Które osoby wymieniliście na początku, a które na końcu? Czy ma to jakieś

znaczenie?

▷ Czy w szkole są osoby ważniejsze od innych? Co to znaczy być ważnym, a co to

znaczy pełnić ważną funkcję?

2.

quiz (załącznik nr 11)
Następnie zaproś uczennice i uczniów do rozwiązania quizu, który dotyczy kadry
niepedagogicznej pracującej w szkole.
1	Quiz zawiera przykładowe propozycje pytań. Możesz modyfikować pytania według uznania. Wspólną cechą
pytań jest to, że odpowiedzą na nie jest zawsze określona liczba – dzięki temu łatwiej będzie przyznawać
punkty zespołom. Przeprowadzenie quizu wymaga wcześniejszego zebrania odpowiedzi, które dla każdej
szkoły będą inne.
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Podziel dzieci na kilkuosobowe zespoły (mogą pozostać w tych samych grupach,
w których rysowały społeczność szkolną).
Wyjaśnij zasady quizu:
▷ Będziesz czytać na głos pytanie.
▷ Zadaniem zespołu jest ustalenie odpowiedzi.
▷ Na przygotowanie odpowiedzi każdy zespół ma minutę.
▷ Każdy zespół zapisuje swoją odpowiedź na kartce papieru (lub na ścieralnej ta-

bliczce wielokrotnego użytku – wersja ekologiczna).

▷ Na twój znak wszystkie zespoły podnoszą kartki/tabliczki z odpowiedziami.
▷ Zespół, którego odpowiedź była najbliższa właściwej odpowiedzi, dostaje

punkt. Może się zdarzyć, że kilka zespołów zgadło lub było równie blisko poprawnej odpowiedzi – wtedy każdy z tych zespołów dostaje punkt.

Zaproś uczestników do wspólnej refleksji, zaczynając od pytań dotyczących treści ćwiczenia:
▷ Czy dowiedzieliście się czegoś nowego?
▷ Czy coś was zdziwiło w tym ćwiczeniu?

3.

	kim są osoby pracujące w szkole i jaka jest ich rola?
Kontynuuj rozmowę, zadając pytania:
Dotyczące osób pracujących na stanowiskach pomocniczych:
▷ Czy znacie osoby, które pracują w szkole jako woźne/woźni, dozorczynie/do-

zorcy, kucharki/kucharze?

▷ Czy wiecie, jak się nazywają?

Możecie wspólnie symbolicznie narysować budynek szkoły i zaznaczyć na nim
osoby pracujące w kuchni, osoby sprzątające i woźnych, podając ich imię.
Dotyczące pracy osób na stanowiskach pomocniczych:
▷ Co sądzicie na temat pracy pań i panów woźnych, osób sprzątających, gotu-

jących, dbających o wyposażenie szkoły, dbających o bezpieczeństwo dzieci
przy przejściu dla pieszych przed szkołą (jeśli w szkole jest osoba pełniąca taką
funkcję)?

▷ Czym zajmują się te osoby?
▷ Na czym polega ich praca?

Dotyczące roli tych osób w funkcjonowaniu szkoły:
Zachęć uczestników, żeby wyobrazili sobie szkołę, w której nie ma personelu
wspierającego.
▷ Jak wyglądałaby taka szkoła po tygodniu?
▷ A po miesiącu?
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▷ Czy wszystko działałoby jak należy? Co byłoby inne, niż jest teraz?
▷ Dlaczego praca tych osób jest ważna w szkole?

4.

szacunek dla osób pracujących w szkole
Pod koniec zajęć zadaj pytania dotyczące sposobu traktowania tych osób
w szkole:
▷ Jak te osoby są traktowane przez uczennice i uczniów?
▷ Z jakimi nieprzyjemnymi sytuacjami ze strony uczennic i uczniów się spotykają?
▷ Dlaczego tak się dzieje?
▷ Jak się mówi o tych osobach?
▷ Jak mówić z szacunkiem o nazwach tych stanowisk?
▷ Co możesz zrobić, żeby doceniać obecność i pracę tych osób w szkole?
▷ Jak możesz zareagować, kiedy widzisz, że ktoś zachowuje się nieprzyjemnie

wobec osób pracujących w szkole?

=

…

Omówienie i ocena
Na zakończenie zajęć podkreśl, że dobra szkoła będzie działała tylko wtedy, kiedy
wszyscy członkowie szkolnej społeczności będą wywiązywać się ze swoich zadań
i współpracować ze sobą. Podkreśl, że w szkole nie ma ról nieważnych – każda
osoba w szkole jest potrzebna i dzięki niej szkoła działa, a dzieci są bezpieczne.
Gdyby kogoś w tej strukturze zabrakło, cała konstrukcja się rozpada. Podkreśl, że
do dobrego współistnienia zawsze potrzeba szacunku, zaufania i zaangażowania
każdej ze stron.
Sugestie co do kontynuacji
Zajęcia mogą być wprowadzeniem do kolejnego tematu dotyczącego reagowania
na przejawy szacunku/braku szacunku w codziennym funkcjonowaniu.
Wywiad, praca pisemna lub plastyczna
Po uprzednim uzgodnieniu z osobami wspierającymi szkołę możesz zaprosić
uczennice i uczniów do:
▷ przeprowadzenia wywiadu z wybraną osobą z personelu administracyjno-

-technicznego,

▷ przygotowania pracy (plastycznej, pisemnej, minireportażu) pod tytułem

Dzień z pracy Pani…/Pana…

Obserwacja
Możesz także zachęcić uczennice i uczniów, aby przez jeden dzień, przemieszczając się po szkole, szczególnie uważnie obserwowali, w jaki sposób inni (uczennice,
uczniowie i dorośli) odnoszą się do osób sprzątających, gotujących oraz do pań
i panów woźnych. Porozmawiajcie później o tych obserwacjach.
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Informacje na stronie internetowej
Możecie zweryfikować zawartość strony internetowej szkoły pod kątem tego, czy
zawiera informacje o wszystkich grupach/osobach (współ)tworzących społeczność szkolną. W razie potrzeby możecie zaproponować odpowiednie zmiany.
„Konferencja prasowa”
Możecie również zorganizować „konferencję prasową”, w trakcie której uczennice i uczniowie będą zadawać pytania wybranym osobom z personelu administracyjno-technicznego, a także innym osobom, które od dawna znają szkołę
(na przykład nauczycielce z długoletnim stażem, bibliotekarce, rodzicowi, który dawniej sam chodził do tej szkoły). Konferencję można zorganizować jako
element działań integrujących klasę/grupę – rodzaj „wydarzenia specjalnego”
(zgodnie z kategoryzacją profesora Jacka Pyżalskiego), a także jako działanie
zwiększające wiedzę uczniów i uczennic o historii szkoły (na przykład z okazji
rocznicy lub jubileuszu).
Przygotowanie konferencji
Przygotowanie pytań
Powiedz uczennicom i uczniom, że niektóre osoby pracujące w szkole mają długi
staż pracy – znają szkołę od wielu lat i pewnie były świadkami wielu ciekawych,
a może nawet zabawnych sytuacji. Zastanówcie się, które z tych osób chcielibyście zapytać o różne rzeczy dotyczące szkoły. Możesz zasugerować, aby były to na
przykład jedna nauczycielka, jedna osoba z personelu niepedagogicznego i jeden
rodzic, który był kiedyś uczniem waszej szkoły. Mogą być to także dwie, trzy osoby z kadry niepedagogicznej. Zapytaj te osoby, czy zgodzą się przyjść na lekcję
i wziąć udział w „konferencji prasowej” dotyczącej szkoły.
Podziel uczennice i uczniów na grupy. Powiedz, że każda grupa za chwilę stanie
się redakcją innego czasopisma, portalu internetowego, stacji radiowej albo telewizyjnej.
Rozdaj każdej grupie informację, jakiego rodzaju medium reprezentują (na przykład czasopismo, portal internetowy, stację radiową lub telewizyjną) oraz jaki
jest charakter tego medium (na przykład jest to stacja radiowa o charakterze
informacyjnym, czasopismo lajfstajlowe skupiające się na tematyce stylu życia,
gazeta interesująca się plotkami, serwis internetowy zajmujący się historią Warszawy).
Daj każdej z grup czas, aby nadała swojej redakcji nazwę adekwatną do zagadnień, jakimi się interesuje. Możesz zaproponować dzieciom zrobienie symbolicznego mikrofonu z nazwą i logotypem danego medium.
Poproś każdą grupę, aby zapisała trzy pytania, które będzie chciała zadać w trakcie „konferencji prasowej”. Pytania mogą być kierowane do wszystkich osób
uczestniczących w konferencji lub każde z nich może być przeznaczone dla innej
osoby. Warto zadbać o to, aby do każdej osoby była skierowana taka sama liczba
pytań.
Po określonym czasie przeczytajcie wszystkie pytania na głos i upewnijcie się
wspólnie, że respektują one zasady szacunku i nie naruszają granic osób, które
będą na nie odpowiadać.

6.3. | mistrzynie i mistrzowie drugiego planu

Przygotowanie organizacyjne
Zaplanujcie wspólnie i ustalcie:
Jak ma wyglądać przestrzeń „konferencji prasowej” (na przykład jak będzie wyglądał stół dla gości, czy będzie przykryty obrusem, czy chcecie zapewnić gościom szklanki i wodę, gdzie i w jaki sposób będą siedzieć poszczególne redakcje).
Czy chcecie wysłać gościom pisemne zaproszenia? Czy chcecie przygotować dla
nich pisemne podziękowania albo drobne, własnoręcznie wykonane upominki?
Podzielcie się zdaniami związanymi z przygotowaniem konferencji.
Przebieg konferencji
Kiedy goście zajmą miejsca, każda redakcja przedstawia się krótko, podając swoją
nazwę i opisując w dwóch zdaniach, jaką tematyką się zajmuje.
Redakcje zadają po kolei po jednym pytaniu, aż do wyczerpania pytań. Nauczycielka lub nauczyciel moderuje przebieg konferencji.
Po zakończeniu konferencji możecie wręczyć gościom podziękowania i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, które powiesicie w klasie.
Podsumowanie i ewaluacja
Bezpośrednio po zakończeniu konferencji lub w krótkim czasie po wydarzeniu
warto omówić jego przebieg z uczennicami i uczniami – od strony zarówno merytorycznej (czego się dowidzieli, co było dla nich najciekawsze/najbardziej zaskakujące), jak i organizacyjnej (jak poradzili sobie z zadaniami organizacyjnymi).
Jest to także okazja, aby docenić ich zaangażowanie i efekty wydarzenia.

›

Pomysły na działanie – wskazówki dla osoby realizującej zajęcia
Przed realizacją tego scenariusza zajęć konieczne jest wcześniejsze przygotowanie się przez osobę prowadzącą zajęcia pod kątem zebrania informacji stanowiących odpowiedzi na pytania zawarte w quizie (Załącznik nr 1).
Szczególnie w starszych klasach podczas zajęć mogą pojawić się pytania wynikające z obserwacji uczennic i uczniów, że sprzątaniem w szkołach zajmują się
niemal wyłącznie kobiety, a na stanowisku portiera czy ochrony zatrudnieni są
prawie wyłącznie mężczyźni, lub obserwacje dotyczące wieku tych osób. Warto
więc przed zajęciami uzupełnić wiedzę z problematyki różnic w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn i ich konsekwencji dla statusu materialnego, mechanizmu
„szklanych ścian” i „szklanego sufitu” jako zjawisk społecznych uderzających
w kobiety.
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załącznik nr 1

Quiz

Quiz zawiera przykładowe propozycje pytań. Możesz modyfikować
pytania według uznania. Wspólną cechą pytań jest to, że odpowiedzią na nie jest zawsze określona liczba – dzięki temu łatwiej będzie
przyznawać punkty zespołom. Przeprowadzenie quizu wymaga
wcześniejszego zebrania odpowiedzi, które dla każdej szkoły będą
inne.
Odpowiedz na poniższe pytania:

lp.

pytanie

1.

Ile osób kadry niepedagogicznej pracuje w szkole?

2.

Jaki jest staż pracy osoby, która pracuje w szkole
najdłużej?

3.

Ile godzin tygodniowo łącznie przepracowują te osoby?

4.

O której godzinie zaczyna pracę osoba, która rozpoczyna
ją najwcześniej?

5.

O której godzinie kończy pracę osoba, która pracuje
najdłużej?

6.

Ile osób pracuje, żebyś dostał obiad w szkole?

7.

Ile ważą wszystkie sprzęty, których używa osoba
sprzątająca szkołę?

8.

Ile wiader wody trzeba zużyć, żeby umyć szkolne
schody?

9.

Ile kilometrów każdego dnia przemierza w pracy osoba,
która sprząta szkołę?

odpowiedź
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6 .4.
Mądrość serca – o sile empatii

temat	
empatia

polega na wsłuchiwaniu się w uczucia
i potrzeby innych osób, a także na
powstrzymywaniu się od oceniania czyjegoś
zachowania.

	W takim rozumieniu jest kluczową umiejętnością przydatną i potrzebną
w budowaniu relacji – zarówno rówieśniczych, jak i między dorosłymi i dziećmi,
a także w zrozumieniu otaczającego świata. To umiejętność i postawa, której możemy się uczyć, którą możemy pogłębiać i świadomie kształtować – z korzyścią
dla procesu zarówno wychowawczego, jak i dydaktycznego. Brak bezpośredniego, fizycznego kontaktu może dawać wrażenie „bezosobowości”, dlatego warto ćwiczyć i praktykować empatię także w warunkach komunikacji i nauczania
zdalnego.
wstęp	Dzięki empatii rozumiemy siebie i innych. Dzięki niej możemy budować bliskie

związki. Uczenie empatii zaczyna się od osobistego doświadczenia bycia empatycznie wysłuchanym i przyjętym. Dlatego podejmując się tego zadania, potrzebujemy samych siebie rozumieć empatycznie, co da nam większą łatwość
i swobodę w empatycznym przyjmowaniu innych. Rozumienie empatii zaczerpnięte zostało z pracy Marshalla Rosenberga, twórcy Porozumienia bez
Przemocy.

wiek		6–10 lat i 11–15 lat

29

30

zeszyt 6 | Ś wiat bez przemocy

cele

wiedza
▶ Przekazanie informacji na temat
empatii.
▶ Zapoznanie z umiejętnościami
składającymi się na empatię.
umiejętności
▶ Rozwinięcie/rozwijanie
umiejętności empatycznego
towarzyszenia sobie i innym
ludziom.
▶ Trenowanie empatycznego
reagowania na różne sytuacje
w życiu.
▶ Trenowanie nazywania uczuć
i wyrażania potrzeb.

planowane
efekty

metody

postawy
▶ Uwrażliwienie na siłę ocen
i osądów jako czynników
blokujących kontakt.
▶ Uwrażliwienie na
człowieczeństwo każdego
z nas i widzenie potrzeb jako
motywów działania, a uczuć
jako informacji o poziomie
zaspokojenia naszych potrzeb.
▶ Zmiana postaw dotyczących
rozumienia działania człowieka
– nie jako skierowanego
przeciwko nam, a dostrzeganie
w tym działaniu próby
zaspokojenia swoich potrzeb.
▶ Zmiana postaw dotyczących
widzenia uczuć i potrzeb pod
każdym zachowaniem czy każdą
wypowiedzią.

▶ Kształtowanie nastawienia
do siebie i do innych osób,
polegającego na rezygnacji
z ocen i osądów, a bazowania na
łagodności i życzliwości.
samoświadomość/
samowiedza
▶ Poszerzenie świadomości
zasobów uczennicy/ucznia
w zakresie rozumienia swoich
uczuć i potrzeb.
▶ Umożliwienie uczennicy/
uczniowi poznania empatii
dla siebie jako wyrazu bycia
w kontakcie ze sobą i bycia sobą.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ potrafili zareagować empatycznie w różnych sytuacjach w swoim życiu, wobec zarówno samych siebie, jak
i innych osób,
▶ umieli wyrażać swoje uczucia i potrzeby,
▶ rozumieli różnice między współodczuwaniem, współczuciem a empatią,
▶ znali zasady empatycznego komunikowania się według modelu Porozumienia bez Przemocy,
▶ wiedzieli, czym jest empatia dla siebie i empatia dla innych,
▶ mieli świadomość tego, że oni sami, a także inni ludzie, zachowują się w określony sposób, ponieważ chcą
zaspokoić swoje potrzeby,
▶ wykazywali życzliwszy i bardziej otwarty stosunek do innych ludzi.
▶ burza mózgów
▶ mapa myśli
▶ studium przypadku
▶ scenki z modelowaniem
▶ drama
▶ symulacje
▶ scenki treningowe
▶ wizualizacje relaksacyjne
▶ prezentacja
▶ miniwykład
▶ swobodna dyskusja
▶ praca w parach
▶ praca w podgrupach
▶ projekt
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czas trwania
zajęć

Opisane w tym scenariuszu propozycje ćwiczeń można zrealizować jako cykl zajęć. Przy każdym ćwiczeniu

wielkość
grupy

klasa

podany będzie czas trwania tak, aby można było zaplanować zajęcia, uwzględniając realnie dostępny czas.

materiały
pomocnicze

▶ flipchart, mazaki
▶ tablica, kreda
▶ kartki A4, flamastry

załączniki

▶ Załącznik nr 1: Definicje empatii
▶ Załącznik nr 2: Karty mocy
▶ Załącznik nr 3: Mapa serca
▶ Załącznik nr 4: Okulary ciekawości
▶ Załącznik nr 5: Piłki
▶ Załącznik nr 6: Drzewo życzeń
▶ Załącznik nr 7: Schemat serca
▶ Załącznik nr 8: Portrety
▶ Załącznik nr 9: Lista uczuć
▶ Załącznik nr 10: Lista potrzeb
▶ Załącznik nr 11: Opisy sytuacji
▶ Załącznik nr 12: Mapa empatii

uwagi

Scenariusze zajęć zostały dostosowane do zdalnego uczenia w formie lekcji online, na której osoby
uczestniczące mogą ze sobą rozmawiać, widzą się dzięki kamerkom internetowym.
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Przebieg
zajęć

45 minut

a. czym jest empatia?

• Zapytaj, czym jest EMPATIA, i poproś osoby uczestniczące, aby opowiedziały, jak
rozumieją to słowo. Zapisuj wszystkie odpowiedzi na tablicy, wykorzystując tablicę wirtualną albo fizyczną.

• Połącz osoby uczestniczące w zajęciach w mniejsze zespoły i przydziel każdemu
zespołowi jedno pytanie do opracowania:

▷ 1. C
 zy empatii możemy się nauczyć? Czy raczej jest tak, że już rodzimy się em-

patyczni?

▷ 2. C
 zy bycie empatycznym oznacza wysiłek i trud? Czy są jakieś koszty do po-

niesienia przez osoby, która jest empatyczna? Jeśli tak, to dlaczego?

• Podsumuj pracę w zespołach na forum. Zauważ, które z wymienionych przez osoby uczestniczące skojarzeń nie są empatią, i zapytaj, co o tym myślą?

• Podziel osoby uczestniczące na trzy grupy i przydziel każdej grupie każdej grupie
inną definicję empatii (Załącznik nr 1: Definicje empatii). W aplikacji Zoom po podzieleniu osób uczestniczących na pokoje można definicje wkleić w okno czatu. Poproś
dzieci, aby zapoznały się z definicją i znalazły podobieństwa i różnice do wypracowanych wcześniej skojarzeń. Poproś o zaprezentowanie wniosków z pracy w grupach na forum klasy.

• Zapytaj, czym jest według uczennic i uczniów empatia, i poproś, aby w każdym
zespole stworzyli swoją definicję empatii.

• Objaśnij, że empatia to: powstrzymywanie się od oceniania czyjegoś zachowania,
że nie jest współczuciem czy odczuwaniem razem z kimś emocji, ale jest wsłuchaniem się w uczucia i potrzeby ukryte pod każdą wypowiedzią i każdym zachowaniem osoby, której słuchamy.

• Zapytaj osoby uczestniczące w zajęciach, po co być empatycznym? Jakie mamy
korzyści z bycia empatycznymi?

6.4. | mądrość serca – o sile empatii

45 minut

b. supermoce empatii – ćwiczenie dla młodszych dzieci
Ćwiczenie to można zrealizować w trzech wariantach:

		

wariant pierwszy

• Poproś dzieci o wymienienie takich zwierzątek, które znają, a których cechy czy

umiejętności przydałyby się ludziom, po to, żeby budowali dobre relacje i byli dla
siebie dobrzy. Zapytaj dzieci, jakie cechy danego zwierzątka pomagają w budowaniu relacji.

• Wypiszcie razem z dziećmi supermoce wymienionych zwierzątek.
• Zapytaj, które supermoce oni posiadają, a które chcą rozwijać. Połącz osoby
uczestniczące w pary i poproś, aby we wspólnej rozmowie pomyślały, w jaki sposób będą rozwijały daną supermoc do następnej lekcji. Po powrocie na forum poproś, aby każdy w parze przedstawił pomysł swojego rozmówcy, na przykład
Ania będzie uczyła się witania z każdym, kto przychodzi do domu. Będzie wychodziła z pokoju i przychodziła się przywitać. Zanotuj postanowienia dzieci i odwołaj się do nich na następnej lekcji.

• Zadanie domowe dla dzieci: Stwórzcie plakat supermocy. Narysujcie zwierzątka
i obok napiszcie posiadane przez nie supermoce.

• Wypracujcie sposoby rozwijania supermocy i ustalcie, że w najbliższym tygodniu

pracujecie nad daną supermocą. Po zakończonym tygodniu zapytaj dzieci, jak im
się pracowało? Co było dla nich łatwe, a co stanowiło kłopot i było trudne? Poproś,
aby każdy sam określił na skali od 1 do 10, w jakim stopniu posiada daną supermoc. I zapytaj, jak chcą dalej nad nią pracować albo ją pielęgnować.

		

wariant drugi

• Mając do dyspozycji ilustracje zwierzątek z ich supermocami (Załącznik nr 2:
Karty mocy), pokaż dzieciom zwierzątka i omów ich cechy (można wykorzystać
prezentację).

• Przykładowe zwierzątka i ich supermoce: pies – oddany, przyjacielski, zawsze
się wita; żyrafa – umie spojrzeć z góry i widzi perspektywy różnych osób, ma
wielkie serce, rozpoznaje swoje i innych uczucia i potrzeby; żaba – potrafi siedzieć w bezruchu i obserwować świat; komar – jest wytrwały; jeż – pod kolcami
ma miękki brzuszek, kiedy się boi, podnosi kolce, bo tak się chroni; delfin – pomaga innym, pływa w stadzie; kot – wie, kiedy boli, i kładzie się na tym bolesnym
miejscu, żeby ukoić ból, decyduje kiedy chce podejść i się zbliżyć, nie jest na każde
zawołanie, pilnuje swoich granic w kontaktach; sowa – mądrość; nietoperz – widzi nawet w ciemności i ma bardzo dobry słuch, widzi słysząc; szakal – bardzo
broni swojego terytorium i lubi żyć w stadzie .

• Zapytaj, jakie supermoce chcą w sobie rozwijać. Poproś, aby dzieci wybrały so-

bie zwierzątko i wydrukowały dla siebie jedną z kart. Zapytaj, w jaki sposób chcą
uczyć się tej supermocy? Co będą robiły i jak się zachowywały, kiedy będą działały z tą supermocą.

• Połącz dzieci w zespoły i zadaj im pytanie – jakie cechy tych zwierzątek mogą pomóc nam w budowaniu relacji?
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wariant trzeci

• Dodatkowo do wariantu drugiego możesz poprosić dzieci o dopisanie swoich
zwierzątek i ich supermocy.

• Zapytaj, jakie jeszcze supermoce w budowaniu relacji ma ich zwierzątko, i poproś
o uzupełnienie na ich karcie.

• Zapytaj, czy znają jeszcze jakieś zwierzątka z supermocami, które mogłyby być

dla nich przykładem w budowaniu dobrych relacji. Poproś, aby narysowały swoje karty i wypisały supermoce zwierzątek.

30 minut

c. serce – siedlisko empatii

• Zapytaj osoby uczestniczące, czym jest serce? Poproś, aby dzięki wyobraźni
uczestnicy zobaczyli serce i podali jego cechy: ciepło, bicie, rytm, siłę. Co symbolizuje serce? Czego źródłem jest serce?

• Poproś, aby każde dziecko narysowało na kartce swoje serce i wpisało w nie to, co
znajduje się w jego sercu. Możesz poprosić osoby uczestniczące, żeby wyobraziły
sobie, że serce jest komnatą pełną skarbów. Co znajduje się w tej komnacie? Może
znaleźć się wszystko w tej komnacie, dlatego z dużą wrażliwością i uważnością
omów z dziećmi rysunki ich serc (czasami w sercach pojawiają się jakieś cierpienia, tajemnice, troski).

• Podsumuj, mówiąc, że serce jest symbolem naszego życia, naszych emocji i uczuć.

Jest postrzegane jako źródło dobra, miłości, mądrości, otwartości i empatii. Jest
wrażliwe i czułe. Serce można zranić i złamać, dlatego często je chronimy. Każdy
z nas ma serce i każdy, niezależnie od koloru skóry, wieku, płci i innych cech, ma
serce w tym samym kolorze. Serce jest centrum naszego człowieczeństwa. Mówi
się czasami, żeby kierować się w życiu sercem albo działać z poziomu serca, mieć
otwarte serce.

15 minut

d. droga serca do siebie i innych

• Poproś osoby uczestniczące, żeby zamknęły oczy i powoli skoncentrowały swo-

ją uwagę na oddechu. Zauważały, co się dzieje, kiedy robią wdech i kiedy robią
wydech. Zauważały sygnały płynące z ciała, emocje, myśli, które pojawiają się,
kiedy oddychają. Może zauważą różnicę w temperaturze powietrza przy wdechu
i wydechu. Poproś, żeby położyły rękę na sercu i poczuły jego bicie. Przez chwilę
mogą poobserwować rytm bicia swojego serca (chwila ciszy).
Zapytaj, czy zauważyły, że serce pracuje dla każdego człowieka nieustannie. Jest
źródłem życia. Poproś, żeby wyobraziły sobie, że ich serce też potrafi oddychać.
Przez kilka sekund mogą pooddychać swoim sercem (chwila ciszy).
Poproś, żeby zauważyły, jakie są w każdej z nich uczucia i odczucia. Może jest
coś, czego każda z nich potrzebuje. Co czują? Czego potrzebują? Co zrobią, żeby
zaspokoić swoją potrzebę?
Poproś, żeby odliczyły swoje oddechy do pięciu. Kiedy skończą, mogą otworzyć
oczy i w ciszy poczekać na zakończenie ćwiczenia przez wszystkie osoby.

6.4. | mądrość serca – o sile empatii

• Po zakończeniu zapytaj osoby uczestniczące, jak czują się po tym doświadczeniu?
Co było dla nich łatwe, a co trudne? Czy zauważają jakąś zmianę w sobie po tym
doświadczeniu? Z czym ta zmiana jest związana?

• Podsumowując, zwróć uwagę, że to nie jest łatwe ćwiczenie, bo wymaga od nas
zatrzymania, a my dzisiaj bardzo często jesteśmy w pośpiechu, działaniu, zajmowaniu się czymś. Wymaga też zaufania do siebie nawzajem.

• Możesz zaproponować, aby osoby uczestniczące codziennie wykonywały to ćwi-

czenie. Niech będzie ono dla nich takim codziennym rytuałem powracania do
siebie, zwróceniem się do wewnętrznych zasobów.

45 minut

e. mam wielkie serce

• Połącz osoby uczestniczące w zespoły trzy-, czteroosobowe i zapytaj o to, co jest
nam potrzebne, aby być z innymi ludźmi, budować z nimi więzi, opowiadać o sobie, nawiązywać przyjaźnie, ufać innym. Poproś o przygotowanie notatki przez
każdy zespół. Kiedy wrócicie na forum, poproś o przedstawienie efektów pracy.
Odpowiedzi spisuj tak, żeby były widoczne dla wszystkich.

• Wykorzystaj Załącznik nr 3: Mapa serca. Połącz osoby uczestniczące w zespoły
(liczba zespołów powinna być zgodna z liczbą słów z mapy serca).

• Poproś, aby w tych grupach osoby uczestniczące odpowiedziały na następujące
pytania: 1. Co dla nich oznacza to słowo? 2. Jakie ma znaczenie dla budowania relacji z innymi ludźmi? 3. W jaki sposób to pojęcie jest widoczne w relacjach z innymi? 4. Po czym poznajemy, że jesteśmy ciekawi, życzliwi, wrażliwi.

• Poproś, aby osoba reprezentująca daną grupę, przedstawiła na forum klasy efekty pracy zespołowej zgodnie z wyznaczoną przez Ciebie kolejnością.

20 minut

f. okulary ciekawości

• Zaproś osoby uczestniczące do włożenia na chwilę okularów ciekawości (Załącz-

nik nr 4: Okulary ciekawości). Pracując z młodszymi dziećmi, można wykonać takie
okulary ciekawości – może to być zadanie domowe albo szablon do wycięcia. Po
wycięciu okularów dzieci mogą je spersonalizować, pokolorować, udekorować.
Powiedz im, żeby przez chwilę popatrzyli na świat, otoczenie, przedmioty, inne
osoby tak, jakby widzieli je pierwszy raz. A teraz niech spojrzą na siebie z ciekawością. Niech zapytają siebie: Co czuję? Jak się mam? Co u mnie słychać? Co jest teraz dla mnie ważne? Za czym tęsknię?

• Zaproponuj, aby osoby uczestniczące, przez najbliższy tydzień codziennie za-

kładały takie okulary i patrzyły przez nie na siebie samych i na inne osoby.
Z zaciekawieniem patrzyły na siebie pod kątem tego, co czują i czego potrzebują?
Możesz poprosić o tworzenie dzienniczka obserwacji.
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15 minut

g. różne perspektywy

• Poproś osoby uczestniczące o wyobrażenie sobie piłki plażowej. Niech każdy wy-

obrazi sobie taką piłkę, zobaczy ją w swojej wyobraźni. Zapytaj, jaki rozmiar ma
ta piłka, jakiego jest koloru, jaką ma fakturę, do czego ją wykorzystuje (Załącznik
nr 5: Piłki). Możesz też wykorzystać ilustracje z prezentacji.

• Poproś osoby uczestniczące o narysowanie wyobrażonej przez siebie piłki i pokazanie klasie.

• Podsumuj to doświadczenie, akcentując, że każdy z nas ma swój unikalny sposób

widzenia świata. Będąc świadkiem tych samych wydarzeń, każdy z nas przeżyje
je w niepowtarzalny sposób. Każdy ma prawo do swojej perspektywy. Będąc razem, uczymy się swoich perspektyw i dzięki temu możemy otwierać się i poszerzać swoje pole widzenia. Aby zobaczyć perspektywę innych osób, potrzebny jest
ruch w ich stronę, podjęcie próby zobaczenia świata z tego miejsca, w którym się
znajdują.

45 minut

h. życzliwość – drzewo życzeń
21 listopada jest międzynarodowym
dniem życzliwości i pozdrowień

• Wykorzystaj szablon prezentacji z narysowanym drzewem (Załącznik nr 6: Drzewo życzeń) albo z wielkim sercem (Załącznik nr 7: Schemat serca). Poproś dzieci
o przygotowanie kilku małych karteczek, a następnie zapisanie na nich, czego
sobie dla siebie życzą. Jedno życzenie na jednej karteczce.

• Stwórz kilkuosobowe zespoły, w których osoby uczestniczące odczytają swoje
życzenia.

• Zapytaj, jakie życzenia dzieci miały wspólne, a jakie pojawiały się pojedynczo.
• Zanotuj na prezentacji życzenia, które słyszysz od osób uczestniczących. Roześlij
im później to drzewo lub serce.

• Zakończ podsumowaniem, „aby spełniły się moje życzenia, aby spełniły się twoje życzenia, aby spełniły się nasze życzenia”.

• Załóż wirtualną „klasową skrzynkę życzliwości” i zachęć osoby uczestniczące do
spontanicznego wysyłania esemesów, listów, pozdrowień, dobrych życzeń, wyrazów wdzięczności, dobrych myśli.

• Zapytaj, co to znaczy patrzeć na siebie i inne osoby z życzliwością? Notuj na tablicy odpowiedzi.

• Zapytaj, czy patrzenie na siebie i innych z życzliwością jest łatwe, czy trudne?
Z jakiego powodu bywa łatwe lub trudne?

• Zaproponuj, aby przez następny tydzień osoby uczestniczące patrzyły na siebie
i na innych życzliwie, czyli tak, jak patrzy na nas ktoś, kto nas bardzo kocha. Patrzenie życzliwe na siebie i na innych zakłada szukanie potrzeb i uczuć pod każdym zachowaniem (naszym i drugiego człowieka).

6.4. | mądrość serca – o sile empatii

30 minut

i. kolor serca – człowieczeństwo

• Przygotuj zdjęcia portretowe osób o różnych kolorach skóry, zróżnicowanych ze
względu na wiek i płeć (Załącznik nr 8: Portrety). Możesz skorzystać z prezentacji.

• Poproś osoby uczestniczące, żeby wybrały sobie jedno zdjęcie i popatrzyły na tę
osobę uważnie. W ciszy odpowiadają sobie na pytania: jak ma na imię ta osoba,
gdzie mieszka, czym się zajmuje, co lubi, a czego nie lubi, co jest źródłem jej troski,
a co daje jej radość, jak wygląda jej życie. Patrząc w oczy tej osoby, pomyśl, jak ona
widzi świat, na jaki świat patrzy.

• Poproś, aby osoby uczestniczące opowiedziały historię, którą stworzyły.
• Kiedy wszyscy opowiedzą swoje historie, zapytaj, co wpłynęło na to, jaką histo-

rię wyobrazili sobie i jaką opowiadali o danej osobie? Jak kolor skóry, wiek, płeć,
miejsce zamieszkania, sytuacja rodzinna wpłynęły na tworzenie każdej historii.

• Na koniec zapytaj, jakiego koloru serce ma ta osoba?
• Zapytaj, co dla nich oznacza to, że wszyscy mamy ten sam kolor serca.
• Podsumuj, mówiąc, że nasze człowieczeństwo wyraża się w zdolności do prze-

żywania emocji, czucia, bycia wrażliwym. Niezależnie od koloru skóry, wyznania, wieku. Każdy z nas jest osobą, która czuje i przeżywa emocje, doświadczając
życia. Możemy nie być w takiej samej sytuacji, możemy nie doświadczyć danych
wydarzeń, ale każdy z nas doświadczył smutku, radości, żalu, ekscytacji, miłości,
szczęścia, strachu, ciekawości. I to doświadczenie wspólnego przeżywania emocji
może być dla nas doświadczeniem bycia razem, a nie osamotnienia.

30 minut

j. uczucia

• Zapytaj osoby uczestniczące, jakie znają emocje. Spisz je na tablicy.
• Powiedz, że jest wiele różnych definicji emocji i sposobów ich podziału. Wszyst-

kie emocje są nam potrzebne. Przede wszystkim są one dla nas informacją o tym,
czy nasze potrzeby są zaspokojone, czy nie. Za każdym razem, kiedy zauważysz, że coś czujesz, pomyśl, co to uczucie sygnalizuje. Taki najprostszy podział
emocji to tak zwane emocje podstawowe: radość, strach, smutek, złość, wstręt,
zaskoczenie.

• Wyślij osobom uczestniczącym listy uczuć (Załącznik nr 9: Lista uczuć) i poproś,

aby zwróciły uwagę na podział emocji. Pierwsza strona to będą uczucia, które
czujemy, kiedy nasze potrzeby są zaspokojone, a druga strona to te uczucia, które
pojawiają się w nas, kiedy nasze potrzeby są niezaspokojone. Jakie uczucia pojawiają się w każdej z tych grup? Pokaż listy na swojej prezentacji.

• Połącz osoby uczestniczące w kilkuosobowe zespoły. Każdy zespół otrzyma po
dwie emocje, na przykład radość i strach, smutek i zadowolenie. Poproś, aby dzieci
odpowiedziały na pytanie: kiedy odczuwają dane emocje, żeby podały przykłady
sytuacji, kiedy odczuwają dane emocje. Zwróć uwagę na potrzeby – zaspokojone
bądź nie – w danej sytuacji.
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20 minut

k. czuję, bo potrzebuję

• Połącz osoby uczestniczące w zespoły cztero-, pięcioosobowe. Poproś, aby każ-

dy z zespołu przypomniał sobie jakąś historię, która łączyła się z przeżywaniem
trudnych emocji (złości, smutku, strachu, napięcia). Każdy będzie opowiadał
swoją historię w tej grupie. Osoba opowiadająca trzyma listę uczuć (Załącznik
nr 9: Lista uczuć) i po zakończeniu opowieści wybiera z listy uczucia, które przeżywała w tamtej sytuacji. Pozostałe osoby trzymają listę potrzeb (Załącznik nr 10:
Lista potrzeb). Próbują odgadnąć, czego potrzebowała osoba opowiadająca historię: „czułaś/czułeś…. (nazwa emocji), bo potrzebowałaś/potrzebowałeś…. (nazwa
potrzeby)”.

• Podkreśl, że w tym zadaniu, ale także w byciu empatycznym, nie chodzi o odgadnięcie, ważna jest intencja naszego słuchania i bycie przy tym, co ważne dla osoby, której słuchamy. I nawet jeśli nie trafimy z potrzebą, to jesteśmy, słyszymy
i tworzymy warunki autentycznego kontaktu.

45 minut

l. mapa empatii

• Wykorzystaj Załącznik nr 9: Lista uczuć i Załącznik nr 10: Lista potrzeb. Podziel osoby

uczestniczące na zespoły i dla każdego zespołu przygotuj opis sytuacji (Załącznik
nr 11: Opisy sytuacji) i mapę empatii (Załącznik nr 12: Mapa empatii). Uwaga: opisy
sytuacji możesz dostosować do tematu, który jest ważny w twojej pracy.

• Poproś osoby uczestniczące, aby przygotowały mapy empatii dla wszystkich osób
zaangażowanych w opisywanej sytuacji. Kiedy skończą, poproś o podzielenie
się efektami swojej pracy na forum. Zapytaj, jak tworzyło im się te mapy? Co było
dla nich łatwe, a co trudne w tej pracy?

• Zapytaj o refleksje z tego doświadczenia.
• Podsumuj to ćwiczenie: każdy człowiek, podejmując jakieś działanie, dąży do za-

spokojenia ważnych dla niego potrzeb. W trudnych sytuacjach mamy trzy rodzaje osób: osoba, która doświadcza danej trudności, osoba, której zachowanie
jest postrzegane jako źródło trudności, osoby będące obserwatorami sytuacji. Dla
wszystkich tych osób sytuacja ma jakieś konsekwencje, każdy zaangażowany
w daną sytuację na swój sposób ją przeżywa. I ważne jest, żeby być empatycznym
dla każdej osoby i też dla samego siebie. Dzięki empatii możemy poszukać takich
sposobów działania, które pomogą zaspokoić potrzeby wszystkich osób.

6.4. | mądrość serca – o sile empatii

20 minut

ł. e
 mpatia w działaniu
2 października – międzynarodowy dzień empatii

• Zaprezentuj osobom uczestniczącym, co to znaczy być empatycznym według Theresy Wiseman (Załącznik nr 1: Definicje empatii). Empatia to:

1. Powstrzymywanie się od osądzania i oceniania drugiej osoby, jej działań
i przeżyć.
2. Przyjmowanie perspektywy drugiego człowieka.
3. Zrozumienie emocji, które słyszysz w opowiadanej historii.
4. Wyrażenie zrozumienia dla tych emocji.
5. Uważność na drugą osobę. Pełna obecność przy niej podczas słuchania.

• Wybierz

fragment jakiegoś filmu, opowiadania. Połącz osoby uczestniczące
w cztero-, pięcioosobowe grupy. Poproś, aby każdy zespół przygotował empatyczną reakcję i odczytał ją na forum.

• Poproś osoby uczestniczące o dobranie się w pary. Ustalcie, kto w parze jest osobą A, a kto osobą B. Osoba A opowiada swoją historię, która dotyczyła czegoś ważnego i była związana z silnymi emocjami (przyjemnymi lub nieprzyjemnymi).
Osoba B odpowiada empatycznie na historię osoby A. Dokonaj zmiany w parach.

• Podsumuj, jak osoby uczestniczące czuły się w tym ćwiczeniu. Co było dla nich
łatwe, a co stanowiło wyzwanie? Co daje empatyczne reagowanie drugiemu człowiekowi i nam?

m. podsumowanie

• Po zrealizowaniu wybranych bądź całości ćwiczeń podsumuj to doświadczenie,
zadając osobom uczestniczącym następujące pytania:

1. Co zyskały, uczestnicząc w zajęciach i robiąc zadania?
2. Co zauważyły nowego w swoich relacjach?
3. Co było dla nich łatwe, przyjemne w tej pracy?
4. A co stanowiło trudność czy wyzwanie?

• Rozdaj każdej osobie czystą kartkę. Poproś, aby na jednej stronie każda osoba za-

pisała wszystko to, co zabiera ze sobą z tych zajęć, a na drugiej stronie wszystko
to, z czego rezygnuje w swoim byciu z ludźmi, co chce zostawić, czego nie chce już
robić.

• Poproś osoby uczestniczące o informację zwrotną na temat zajęć.
• Podziękuj za wspólny czas pracy. Może masz chęć jakoś świętować zakończenie
wspólnej pracy?
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›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
↘ Zadbaj w czasie tych zajęć o siebie – jak najczęściej dawaj sobie em-

patię. Z ciekawością badaj swoje uczucia i potrzeby. W razie potrzeby proś o wsparcie.

↘ Zachowaj cierpliwość. To na pewno spore wyzwanie prowadzić za-

jęcia dotyczące tak intymnych i wewnętrznych procesów.

↘ Daj sobie czas na proces uczenia się empatii. Zauważaj nawet naj-

mniejsze przejawy empatycznego reagowania. Korzystaj z okazji, aby zachęcać osoby uczestniczące do praktykowania empatii
w codzienności.

polecane książki:
▷

B. Brown, Z wielką odwagą, Laurum, Warszawa 2013.

▷

J . Juul, H. Jensen i in., Empatia wzmacnia dzieci, trzyma cały
świat razem, Mind, Podkowa Leśna 2018.

▷

 . Rosenberg, Porozumienie bez Przemocy. O języku życia,
M
Czarna Owca, Warszawa 2016.
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Załącznik nr 1

definicje empatii

Jesper Juul:
„Empatia to życzliwość, zrozumienie i zdolność wczuwania się w codziennym życiu w to, co czuje ktoś inny, a jej wyrazem jest jakość, głębia i intensywność kontaktów z ludźmi”.

Marshall Rosenberg:
„Empatia to pełne szacunku rozumienie cudzych doświadczeń. Pojawia się wtedy w relacjach, gdy udało nam się wyzbyć wszystkich z góry
przyjętych wyobrażeń i ocen na ich temat. Empatia wymaga skupienia
całej uwagi na tym, co mówi drugi człowiek. Ofiarowujemy mu wtedy
czas i przestrzeń, których potrzebuje, żeby w pełni wyrazić siebie i nabrać pewności, że został zrozumiany. Najważniejszą składową empatii
stanowi obecność: cali jesteśmy z rozmówcą, bez reszty obecni w przestrzeni jego przeżyć”.

Brené Brown:
„Społeczna rana wymaga społecznego balsamu, a jest nim empatia. Empatia to nawiązanie łączności; to drabina prowadząca do wyjścia z dziury wstydu. Empatia to wczuwanie się w emocję, której ktoś
doświadcza, a nie w konkretne wydarzenie bądź okoliczności. To po
prostu słuchanie, dawanie przestrzeni, powstrzymywanie się przed
osądem, emocjonalne łączenie się i komunikowanie tego niesamowicie
uzdrawiającego przesłania: Nie jesteś sam. Empatia jest umiejętnością
emocjonalną, umożliwiającą reagowanie na cierpienie innych w znaczący, pełen troski sposób. Empatia to zdolność zrozumienia tego, co
czuje drugi człowiek, a nie odczuwanie tego razem z nim”.
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Załącznik nr 2

karty mocy

żyrafa – umie spojrzeć
z góry i widzi
perspektywy różnych
osób, ma wielkie
serce, rozpoznaje
swoje i innych
uczucia i potrzeby

komar – jest wytrwały

kot – wie, kiedy boli, i kładzie
się na tym bolesnym miejscu,
żeby ukoić, decyduje, kiedy
chce podejść i się zbliżyć

nietoperz – widzi
nawet w ciemności
i ma bardzo dobry
słuch, widzi,
słysząc

6.4. | mądrość serca – o sile empatii

pies – oddany, przyjacielski,
zawsze się wita

żaba – potrafi
siedzieć w bezruchu
i obserwować świat

jeż – pod kolcami
ma miękki
brzuszek, kiedy
się boi, podnosi
kolce, bo tak
się chroni

delfin – pomaga
innym, pływa
w stadzie
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sowa – mądrość

szakal – broni
swojego terytorium
i lubi żyć w stadzie
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Załącznik nr 3

mapa serca
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Załącznik nr 4

okulary ciekawości
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Załącznik nr 5

piłki
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Załącznik nr 6

drzewo życzeń
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Załącznik nr 7

schemat serca
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Załącznik nr 8

portrety
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Załącznik nr 9

LISTA UCZUĆ i STANÓW według Marshalla B. Rosenberga

GDY NASZE POTRZEBY NIE SĄ ZASPOKAJANE

GDY NASZE POTRZEBY SĄ ZASPOKAJANE

BRAK ENERGII

ENERGIA

bez energii, apatyczny, markotny, odrętwiały,
oklapnięty, osowiały, otępiały, przybity, przygaszony

pełen energii, pełen werwy, pełen życia, pobudzony,
ożywiony, rozentuzjazmowany, uskrzydlony, pełen
pasji

BRAK KOMFORTU

KOMFORT

dyskomfort, zaniepokojony, zirytowany, zawstydzony,
zakłopotany, skonsternowany, speszony, spięty,
spłoszony, strapiony, zmieszany, zakłopotany,
zażenowany

zaspokojony, usatysfakcjonowany, rozluźniony,
zrelaksowany, bezpieczny, beztroski

ZMĘCZENIE

ODPOCZYNEK

zmęczony, wyczerpany, śpiący, otępiały, słaby,
przytłoczony

wypoczęty, odświeżony, energiczny, pobudzony,
zrelaksowany, silny, pogodny, swobodny, pełen
błogości

BRAK INSPIRACJI

INSPIRACJA

niezainteresowany, znudzony, pusty

zainteresowany, zaciekawiony, podniecony,
podekscytowany, zafascynowany, zaintrygowany,
zainspirowany, zachęcony

NIEZADOWOLENIE

ZADOWOLENIE

niezadowolony, nieszczęśliwy, rozczarowany,
osamotniony

zadowolony, szczęśliwy, pełen nadziei, zachwycony,
wdzięczny, radosny, spełniony, pełen optymizmu,
dumny

NIEPOKÓJ

SPOKÓJ

nerwowy, zmartwiony, zmieszany, podenerwowany,
podminowany, spięty, sfrustrowany, zaniepokojony

spokojny, usatysfakcjonowany, wyciszony,
zrelaksowany

ZŁOŚĆ

MIŁOŚĆ

wściekły, zły, zirytowany, rozdrażniony, rozdygotany,
rozeźlony, rozsierdzony, zagniewany, wzburzony

kochający, w kontakcie, otwarty, czuły, przyjazny

SMUTEK

RADOŚĆ

zasmucony, zatroskany, przygnębiony, załamany,
zmartwiony, zafrasowany, rozgoryczony

wesoły, śmiały, żywy, zainspirowany, chętny do
zabawy, rozbawiony, rozradowany, pełen energii

ZAWÓD/ZAWIEDZENIE

WDZIĘCZNOŚĆ

rozgoryczony, zgorzkniały, zaskoczony

wdzięczny, doceniający, szczęśliwy, zbudowany,
zainspirowany, wzruszony, zachwycony, roztkliwiony,
pokrzepiony, poruszony, rozpromieniony

STRACH
pełen obaw, wątpiący, zszokowany, przerażony,
spanikowany, zatrwożony, roztrzęsiony
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Załącznik nr 10

LISTA POTRZEB według Marshalla B. Rosenberga
POTRZEBY
FIZYCZNE

• powietrza
• pożywienia
• wody

• schronienia
• ruchu
• odpoczynku

• snu
• wyrażania swojej
seksualności

• dotyku
• bezpieczeństwa
fizycznego

RADOŚCI
ŻYCIA

• zabawy
• humoru
• radości
• łatwości

• przygody
• różnorodności/
urozmaicenia
• inspiracji

• prostoty
• dobrostanu
fizycznego
i emocjonalnego

• komfortu/wygody
• nadziei

KONTAKTU
Z SAMYM SOBĄ

• autentyczności
• wyzwań
• uczenia się
• jasności
• świadomości
• kompetencji
• kreatywności
• integralności
• samorozwoju/
wzrostu

• autoekspresji/
wyrażania
własnego „ja”
•p
 oczucia własnej
wartości
• samoakceptacji
• szacunku dla siebie
• osiągnięć
• prywatności
• sensu

• poczucia
sprawczości
i wpływu na swoje
życie
• całości/jedności
• spójności
• rozwoju
• stymulacji,
pobudzenia
• zaufania

• świętowania
zaspokojonych
potrzeb,
spełnionych
marzeń, planów
i opłakiwania
niezaspokojonych
• celu

ZWIĄZKU
MIĘDZY LUDŹMI

• przyczyniania się do
wzbogacania życia
• informacji zwrotnej,
czy nasze działania
przyczyniły się do
wzbogacenia życia
• przynależności
• wsparcia
• wspólnoty
• kontaktu z innymi

• towarzystwa
• bliskości
• dzielenia się
smutkami
i radościami,
talentami
i zdolnościami
• więzi
• uwagi, bycia
wziętym pod uwagę

• bezpieczeństwa
emocjonalnego
• szczerości
• empatii
• współzależności
• szacunku
• równych szans
•b
 ycia widzianym
• r ozumienia i bycia
zrozumianym

• zaufania
• ciepła
• otuchy
• miłości
• intymności
• s iły grupowej
• współpracy
• wzajemności

AUTONOMII

• wybierania
własnych planów,
celów i marzeń,
wartości

• wybierania własnej
drogi prowadzącej
do ich realizacji
• wolności

• przestrzeni
• spontaniczności
• niezależności

ZWIĄZKU
ZE ŚWIATEM

• piękna
• harmonii
• kontaktu z przyrodą • porządku

• spójności
• pokoju
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Załącznik nr 11

opisy sytuacji
SYTUACJA PIERWSZA
Marek uczy się w klasie siódmej. Jest wysportowany. Ma duże osiągnięcia sportowe. Jego kolegom nie za bardzo podoba się to, że Markiem interesują się nauczyciele: pytają go o zawody, gratulują mu,
cieszą się, kiedy zdobywa medale jako reprezentant szkoły. Dotychczas najlepszy kolega Marka – Kuba – zaczyna unikać z nim kontaktu. Nie wychodzą już razem do parku na rowery, nie spotykają
się po zajęciach, a w szkole Kuba wraz z innymi chłopakami przezywa Marka, wyrzuca jego rzeczy z plecaka.
Któregoś dnia po lekcji wuefu Kuba rozrzuca ubrania Marka na podłogę i opluwa je. Do szatni wchodzi Marek i wszystko to widzi.
▷
▷
▷
▷

Co czuje Marek? Czego potrzebuje Marek?
Co czuje Kuba? Czego potrzebuje Kuba?
Co czują koledzy z klasy, którzy są w szatni? Czego oni potrzebują?
Co czuje i czego potrzebuje czytelnik?

SYTUACJA DRUGA
Ola od początku szkoły, a nawet jeszcze w przedszkolu, przyjaźniła się z Martą. Siedziały razem w ławce, chodziły na zajęcia taneczne
i lekcje śpiewu. Teraz są w szóstej klasie. Od września dołączyła do ich
klasy Zuzia i od razu te trzy dziewczynki nawiązały ze sobą kontakt.
Po pewnym czasie Ola zauważyła, że Marta bardziej lubi Zuzię. Wymyśliła więc, że stworzy fikcyjne konto na Messengerze i będzie pisała
do Zuzi o tym, jak to Marta ją obgaduje itp. I tak zrobiła. Zaczęła wysyłać wiadomości do Zuzi o tym, że słyszała, że Marta się śmieje z jej
ubrań, uważa, że Zuzia jest brzydka i gruba i że wcale nie umie tańczyć.
Wszystkie te wiadomości podpisywała „życzliwa koleżanka”. Zuzia pogniewała się na Martę i wykrzyczała jej, że jest kłamczuchą. Marta nie
rozumiała, o co chodzi, i chciała wyjaśnić, co się stało.
Któregoś dnia Marta zapomniała swojego telefonu, a chciała wysłać
wiadomość do mamy. Pożyczyła telefon od Oli. Kiedy otworzyła wiadomości, zobaczyła, że to Ola pisała je do Zuzi. Szybko pobiegła do
Zuzi i pokazała jej, co odkryła.
▷
▷
▷
▷

Co czuje Ola? Czego potrzebuje?
Co czuje Marta? Czego potrzebuje?
Co czuje Zuzia? Czego potrzebuje?
Co czuje i czego potrzebuje czytelnik?

6.4. | mądrość serca – o sile empatii

SYTUACJA TRZECIA
Szymon uczy się w drugiej klasie. Raczej trzyma się na uboczu. Lubi
w przerwach być sam. Wtedy odpoczywa. Najczęściej spaceruje po
korytarzu albo siada pod ścianą i bawi się resorakami. Na jednej
lekcji Piotrek – kolega z klasy – mówi, że będzie miał urodziny i ma
zaproszenia na imprezę. Zaczyna rozdawać wszystkim chłopcom po
kolei. Kiedy zbliża się do Szymona, mówi, że dla niego nie ma, bo on
jest odludkiem i dlatego nie zaprasza go na swoje urodziny.
▷
▷
▷
▷

Co czuje Szymon? Czego potrzebuje?
Co czuje Piotrek? Czego potrzebuje?
Co czują pozostali koledzy? Czego potrzebują?
Co czuje i czego potrzebuje czytelnik?

SYTUACJA CZWARTA
Sylwia przeprowadziła się i musiała zmienić szkołę. Bardzo lubiła
swoją poprzednią klasę. Miała w niej przyjaciółki. Jest 1 września
i za chwilę spotka się z nową klasą 2c i z nową wychowawczynią
w nowej szkole.
Przychodzi do szkoły i widzi roześmiane buzie koleżanek, które witają się po wakacjach i opowiadają sobie, jak spędziły wakacje.
Sylwia siada sama w ławce, bo wszystkie dziewczynki mają pary.
Pani mówi: „Mamy w klasie nową uczennicę. Wstań, Sylwio, pokaż
się nam i przedstaw się”. Sylwia wstaje i się przedstawia, później siada i widzi, że koleżanki kontynuują rozmowy o wakacjach.
▷ Co czuje Sylwia? Czego potrzebuje?
▷ Co czują koleżanki? Czego potrzebują?
▷ Co czuje i czego potrzebuje czytelnik?
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Załącznik nr 12

mapa empatii

co widzi?
czego doświadcza?

co czuje?

co myśli?

czego potrzebuje?

6.5. | świat emocji – od złości do agresji i z powrotem

6 .5.
Świat emocji – od złości do agresji
i z powrotem

temat	
emocje,

złość, agresja, przemoc i sposoby
rozładowywania

opracowanie scenariusza: Dominika Cieślikowska

wstęp	Na tych zajęciach zatrzymasz się i omówisz z uczennicami i uczniami rozpozna-

wanie emocji, ze szczególnym uwzględnieniem złości. Wyposażysz uczennice
i uczniów w metody pracy z wyzwaniami w obszarze wyrażania złości i niedopuszczania do przechodzenia złości w agresję.

wiek	Od siedmiu do dziesięciu lat i od dziesięciu do piętnastu lat – każda grupa wieko-

wa wymaga dopracowania języka narracji i dostosowania omawianych sytuacji.
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cele

planowane
efekty

metody

czas trwania
zajęć

wiedza
▶ Omówienie podstawowych
emocji, ze szczególnym
skupieniem się na złości i jej
wpływie na funkcjonowanie
i relacje z ludźmi.

umiejętności
▶ Rozróżnienie między złością
a agresją.

postawy
▶ Umocnienie przekazu, że złość
jako emocja jest naturalna
i na początkowych etapach
może i powinna być wyrażana,
ale przy silnym jej natężeniu
i przechodzeniu w agresywne
zachowania powinna być
zatrzymywana.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ znali różne przyczyny, charakter i przykładowe przejawy złości,
▶ rozumieli, w jakich sytuacjach, formie i natężeniu złość może być adekwatna, nawet potrzebna,
kiedy zaś jest destrukcyjna,
▶ umieli zastosować metody pracy nad złością i adekwatnego jej wyrażania.
▶ wizualizacje
▶ studium przypadku
2 x 45 minut
Pierwsze 45 minut powinny zająć elementy od pierwszego do trzeciego, a drugie 45 minut
– elementy czwarty i piąty scenariusza zajęć. W miarę tempa pracy grupy można także podzielić inaczej.

wielkość
grupy

16–30 osób

materiały
pomocnicze

▶ wydruk emotikonów (Załącznik nr 1)
▶ cztery plakaty – papiery flipchart
▶ wydruki lub rysunki wybranych załączników (nr 2, nr 5, nr 6) w dużej skali (kartka flipchart)
▶ sprzęt do projekcji fragmentu filmu
▶ biała, czerwona i niebieska kartka A4 – po jednej dla każdej osoby
▶ wydruk miarki złości na kartce A4 – po jednej dla każdej osoby

załączniki

▶ Załącznik nr 1: Emotikony
▶ Załącznik nr 2: Koło emocji
▶ Załącznik nr 3: Miarka złości
▶ Załącznik nr 4: Opisy sytuacji
▶ Załącznik nr 5: Góra lodowa – przyczyny złości
▶ Załącznik nr 6: Kontrakt dotyczący zachowań motywowanych złością
▶ Załącznik nr 7: Zimne myśli

uwagi

Część wypracowanych na zajęciach materiałów rekomendujemy zostawić i przykleić w klasie na ścianach,
tak aby były one pomocą dydaktyczną i przypominajką z zajęć.

6.5. | świat emocji – od złości do agresji i z powrotem

Przebieg
zajęć

1.

wprowadzenie
Wprowadź uczennice i uczniów w temat zajęć za pomocą krótkiego ćwiczenia.
Przygotuj wydruki emotikonów z Załącznika nr 1 (miej tyle minek, żeby wystarczyło dla każdej osoby w klasie i żeby można było dzięki nim podzielić klasę na
równoliczne cztery grupy). Przydziel każdej osobie po jednej mince i poproś, by
osoby dobrały się na ich podstawie w cztery grupy – tym sposobem każda grupa
otrzyma przeważającą dla siebie emocję.
Rozłóż w czterech rogach sali plakaty i przydziel do każdego z nich grupkę uczennic i uczniów. Każda z nich będzie pracować nad inną emocją.
Zadanie polega na tym, żeby przygotować plakat danej emocji. Na każdym plakacie mają się znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:
▷ Jak wygląda ta emocja? Przygotujcie wizualizację/rysunek danej emocji.
▷ W jakich sytuacjach się ją odczuwa? Przygotujcie krótkie opowiadanie, w któ-

rym bohater odczuwa daną emocję.

▷ Jak reagują inni na wyrażanie tej emocji? Jak ona wpływa na relacje między

ludźmi? Przygotujcie krótką scenkę, która pokaże reakcje innych na wyrażanie
tej emocji, lub narysujcie kilka osób i ich reakcje.

Poproś o przedstawienie plakatów i omów je na forum klasy.

2.

koło emocji
Powieś na tablicy przygotowane wcześniej duże koło podzielone na kilkanaście
części (wzór w Załączniku nr 2). Zaznacz na nim cztery emocje omawiane wcześniej (w miejscu godziny dwunastej: radość, w miejscu godziny trzeciej: strach,
w miejscu godziny szóstej: złość, w miejscu godziny dziewiątej: smutek). Poproś,
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by uczennice i uczniowie wymienili inne emocje, które uzupełnią pozostałe elementy koła. Wpisz je w koło.
Zrób miniwykład o przeżywaniu emocji. Możesz dla zilustrowania puścić krótki
fragment filmu W głowie się nie mieści (https://www.youtube.com/watch?v=TwdAFVzEf1k).

3.

złość
Zapowiedz, że dalszą część zajęć poświęcicie złości, choć bowiem wszystkie emocje są ważne i ich adekwatne przeżywanie jest istotą zdrowia i dobrych relacji, to
właśnie nieadekwatne formy wyrażania złości mogą istotnie wpływać na popsucie się relacji między ludźmi. Przytocz historię, gdy wybuch złości popsuł jakąś
sytuację/relację (dobierz autentyczny przykład, żeby być przekonującą/ przekonującym, jeśli nie znajdziesz, posłuż się przykładem: ktoś siedzący za tobą w kinie rozmawiał z drugą osobą, przeszkadzając ci oglądać naprawdę interesujący,
twoim zdaniem, film. Nie odzywałeś/odzywałaś się zbyt długo w nadziei, że rozmowa się zakończy, ale po kilkunastu minutach ciągłego, dość irytującego szeptania za twoimi plecami, odwróciłeś/odwróciłaś się zły/zła, czy wręcz wkurzony/
wkurzona, i nakrzyczałeś/nakrzyczałaś na rozmawiających. Zezłościły się na
twój krzyk nie tylko osoby siedzące za tobą, ale także wiele innych osób w kinie.
Ostatecznie wszczęto kłótnię, w którą włączyło się także kilka pobocznych osób,
którym kłótnia przeszkodziła w oglądaniu filmu. W wyniku scysji wyproszono
cię z kina jako osobę krzyczącą na ludzi i przeszkadzającą podczas seansu).
Portret złości
Rozdaj wszystkim po białej kartce – poproś, żeby osoby uczestniczące przypomniały sobie sytuację, gdy odczuwały złość, i narysowały jej portret. Następnie
poproś, by powiedziały, czy gdyby na tym portrecie miały dorysować siebie, to
jakiej wielkości by były. Zauważ w omówieniu, że choć to złość jest elementem
nas, a nie odwrotnie, to w niektórych sytuacjach dochodzi do tego, że złość wydaje się większa od nas, zalewa nas, przewyższa. Nie zawsze tak musi być. Złość to
emocja jak każda inna, dobrze, że się pojawia jako reakcja na niektóre sytuacje,
warto jednak umieć nad nią na tyle zapanować, by pozostawała częścią nas, a nie
nas „zalewała”. Warto umieć ocenić natężenie złości.
Miarka złości
Przygotuj z uczennicami i uczniami przyrząd do pomiaru natężenia złości. W tym
celu rozdaj miarkę (na przykład wydruk rysunku z termometrem) i poproś o podzielenie go na kilka kategorii za pomocą pokolorowania na kilka odcieni, od niebieskiego przez zielony, żółty, pomarańczowy po czerwony czy purpurowy (wzór
w Załączniku nr 3). Poproś, by powrócili do sytuacji, o której myśleli poprzednio
– jak silna była ich złość wtedy?
Identyfikacja sytuacji wywołujących złość
Przytocz kilka, kilkanaście sytuacji i poproś, żeby przy każdej z nich uczennice
i uczniowie komentowali, jak silna jest/byłaby ich złość w danej sytuacji.
Przykłady sytuacji możesz znaleźć w Załączniku nr 4 lub przygotować własne, pasujące do grupy.
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Przyczyny złości
Narysuj górę lodową z napisem ZŁOŚĆ na jej czubku (wzór w Załączniku nr 5)
i poproś o przypomnienie sobie, jakie były przyczyny odczuwania złości w podawanych przykładach. Wpisuj przyczyny poniżej poziomu wody na rysunku,
tworząc listę.
Przyczyny złości, które powinny znaleźć się na plakacie: głód, obgadywanie, czekanie, hałas, przerwa, porażka, niesprawiedliwość, zabranie czyjejś rzeczy. Odczytaj wszystkie przyczyny po kolei, przy każdej z nich poproś, aby osoby uczestniczące podnosiły rękę, jeśli jest to przyczyna przeżywania przez nie złości.

4.

różnicowanie: złość a agresja
Wybierz cztery najczęściej pojawiające się przyczyny i podziel klasę na cztery mniejsze grupy. Każdej z grup przydziel inną zgłoszoną sytuację (obrazującą
daną przyczynę) i poproś, aby osoby uczestniczące wymyśliły dwa zakończenia
– jedno, w którym osoba przeżywająca złość zachowała się w porządku, zachowała się w porządku, i drugie, w którym nie zachowała się w porządku (wybierz
dowolną formę ekspresji: uczennice i uczniowie opowiadają po dwa zakończenia,
rysują w formie komiksu lub pokazują scenkę). Podaj przykład, wracając do własnej historii lub tej z sytuacją z kina: nakrzyczenie na ludzi siedzących z tyłu nie
było właściwą reakcją (za długo czekałeś/czekałaś ze zwróceniem uwagi, a gdy
reagowałeś/reagowałaś, twoja złość była już na poziomie wyznaczonym przez kolor czerwony, dlatego krzyczałaś), właściwą reakcją byłoby odwrócenie się zaraz
na początku i poinformowanie ludzi, że ich szepty przeszkadzają w oglądaniu filmu. Jeśli reagujemy dość wcześnie, zanim złość nas „zaleje”/przeskoczy na wysoki poziom, możemy powiedzieć swoją uwagę w miarę spokojnie, bezpiecznie dając upust złości. Gdy przeczekamy i pozwolimy złości narastać, nasze zachowanie
przerodzi się najpewniej w niebezpieczną agresję.
Po wysłuchaniu historii podsumuj, że o ile przeżywanie złości jest naturalne i jest w porządku, o tyle zachowanie agresywne motywowane wysokim
poziomem złości wobec innych osób nie jest właściwe.

5.

sposoby na bezpieczne wyrażanie złości
Przećwicz trzy różne sposoby pracy ze złością.
Kontrakt: STOP i START
Przygotuj duży plakat z sygnalizatorem świetlnym, pokolorowanym odpowiednio na czerwono, pomarańczowo i zielono (wzór w Załączniku nr 6). Poproś uczennice i uczniów, żeby zgłaszali (i wpisuj to w sygnalizator – obok odpowiednich
kolorów), czego nie wolno robić w klasie i szkole, nawet jeśli jest się bardzo złym
(czerwony), co można robić, aby wyrazić złość (zielony), i czego nie jesteśmy pewni, a dobrze byłoby się nad tym zastanowić przy konkretnej sytuacji (pomarańczowy). Sygnalizator niech zostanie w sali na ścianach jako kontrakt i ściągawka
dozwolonych i niedozwolonych form wyrażania złości.
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Cztery schodki
Zaprezentuj czterostopniowy model wyrażania złości, korzystając z przytaczanej
historii, na przykład zajścia w kinie.
Schodek pierwszy: poinformuj
Jeśli ktoś przeszkadza ci w kinie, szepcząc za plecami, odwróć się, informując:
„Państwa szepty przeszkadzają mi w oglądaniu filmu”. Jeśli zachowanie, które cię
złości, nie ustaje, przejdź stopień wyżej.
Schodek drugi: wyraź uczucia i oczekiwania
„Szepty nie pozwalają mi się skupić na filmie i zaczynam się złościć. Proszę przestać
rozmawiać”. Jeśli zachowanie, które cię złości, nie ustaje, przejdź stopień wyżej.
Schodek trzeci: zapowiedź wsparcie
„Jeśli państwo nie przestaną, poproszę obsługę kina o pomoc”. Jeśli zachowanie,
które cię złości nie ustaje, przejdź stopień wyżej.
Schodek czwarty: przywołaj wsparcie
Prosisz pracownika kina o interwencję – przesadzenie, wyproszenie z kina lub
inne działania, jakie może zastosować.
Przećwicz metodę czterech schodków z klasą na wybranych przez nich szkolnych sytuacjach (gdy złość jest wywoływana zachowaniem kogoś innego i należy
go poinformować z intencją zmiany przez niego zachowania). W tym celu poproś
o zgłoszenie przez uczennice i uczniów sytuacji, którą chcieliby ćwiczyć, i odegraj z jedną osobą z klasy scenkę. Wciel się w rolę osoby osoby, której zachowanie wywołuje złość i poproś uczennicę lub ucznia o wymyślenie i wypowiedzenie
reakcji – po kolei z każdego stopnia. Jeśli uczennica lub uczeń nie ma pomysłu
na danym etapie, inni mogą wesprzeć osobę występującą w scence, podpowiadając, co można powiedzieć. Pilnuj, aby wypowiedzi były adekwatne do każdego
ze stopni, były wypowiadane w komunikacie „ja” (jak ja odbieram tę sytuację, co
ona mi robi, co ja czuję, jak to na mnie wpływa), nie przerodziły się w dalszych
etapach w groźby, a planowane wsparcie było realne, adekwatne i możliwe do
zastosowania.
Zimne myśli
Na niektóre sytuacje wywołujące złość nie mamy wpływu. W wielu wypadkach
nie da się zmienić czyjegoś zachowania, możemy zmienić jedynie własną reakcję
na to konkretne zachowanie. Na przykład gdy planujesz na popołudnie mecz piłkarski z kolegami z podwórka, a nauczycielka zadała wam tego dnia wyjątkowo
dużo prac domowych – kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, zaczynasz się złościć.
Mała iskra potrafi rozpalić naprawdę mocny pożar. Nie pozwól, by tak zwane gorące myśli („jak ja jej nienawidzę”, „nauczyciele zawsze psują najlepszą zabawę”)
doprowadziły cię do ostatecznych poziomów złości i frustracji na twojej miarce.
Reaguj szybciej, niż podskoczy temperatura twoich myśli, przytaczając w głowie
tak zwane zimne myśli („pewnie nie wiedziała, że mamy zaplanowany dziś mecz”,
„to nie jej wina”, „może uda się szybko odrobić lekcje i zagrać jeszcze wieczorem”).
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Rozdaj uczennicom i uczniom czerwoną i niebieską kartkę. Poproś, żeby na czerwonej napisali dwie, trzy myśli, które często im przychodzą do głowy, podnosząc
ich poziom złości. Na niebieskiej niech dopiszą zimne myśli, czyli zdania, które
można wypowiedzieć w myślach do siebie, aby zapanować nad złością i nie pozwolić jej się rozwijać. Przykłady zimnych myśli możecie wywiesić w sali na ścianie jako pomoc w opanowywaniu złości (Załącznik nr 7). Należą do nich: „poradzę
sobie z tym”, „złoszczenie się nic tu nie pomoże”, „to nie jest warte złości”, „przeżyję to”.

=

Omówienie i ocena
Poproś osoby uczestniczące, aby podzieliły się swoimi obserwacjami z zajęć:
▷ Czego nauczyły się podczas zajęć?
▷ Na co będą zwracać uwagę w relacjach, kiedy będzie pojawiać się złość?
▷ Jaka jest ich osobista recepta na radzenie sobie ze złością?
▷ Jak mogą wspierać się w klasie, żeby w sytuacjach, kiedy pojawia się złość, nie

przechodziła ona w agresywne zachowania wobec innych?

Adaptacje
Postaraj się dobrać sytuacje tak, by były jak najbardziej pasujące do grupy, z którą
będziesz prowadzić zajęcia (uwzględnij wiek i wrażliwość dzieci, to, co się dzieje
w ich życiu, w klasie, w szkole). Jeśli jest taka potrzeba, dopisz własne historie dotyczące tematyki, którą chcesz sprawdzić, która może być ważna dla danej grupy.
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załącznik nr 1

emotikony

6.5. | świat emocji – od złości do agresji i z powrotem

załącznik nr 2

koło emocji

radość

wdzięczność

złość

strach

szczęście

wstręt

wstyd

smutek

65

66

zeszyt 6 | Ś wiat bez przemocy

załącznik nr 3

miarka złości
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załącznik nr 4

opisy sytuacji

1. Jesteś po naprawdę intensywnym treningu i cieszysz się, że za chwilę zjesz duże
drugie śniadanie – potrzebujesz pokaźnej dawki kalorii. Po otwarciu śniadaniówki okazuje się jednak, że masz ze sobą tylko malutką kanapkę i miniogórka.
Jak masz się tym najeść?
2. Kilka dni temu pokłóciłaś się z najlepszą przyjaciółką. Liczyłaś, że szybko się pogodzicie i wszystko pójdzie w niepamięć, ale właśnie się dowiedziałaś, że przyjaciółka rozpowiada jakieś plotki o tobie i mówi innym, żeby się z tobą nie zadawali.
3. Już kilka dni temu Zuzia miała ci oddać twój album z kolekcją kart, który jej pożyczyłaś na jeden dzień, ale właśnie przyszliście do szkoły, a koleżanka mówi ci, że
znowu zostawiła album w samochodzie mamy i że odda ci najprawdopodobniej
jutro, ponieważ po lekcjach odbiera ją dziś starszy brat i nie będą mieli dostępu
do samochodu mamy przed jutrem.
4. Jest przerwa tuż przed matematyką, z której macie klasówkę. Próbujesz powtórzyć ostatni raz materiał przed sprawdzianem, ale akurat wszyscy zdecydowali
się bawić i biegać wokół ciebie. Nie wiesz, dlaczego tak bardzo się wydzierają,
skoro widać, że siedzisz i powtarzasz wzory.
5. Świetnie grało ci się na komputerze pod koniec lekcji informatyki, gdy skończyłeś
zadanie przed wszystkimi, ale przyszła pani dyrektor i poprosiła, żebyś przerwał
korzystanie z komputera, skoro zrobiłeś zadanie, musi bowiem wydrukować kilka kartek, a jej sprzęt ma awarię.
6. Zdecydowanie przegrywasz w grę planszową, w którą gracie na świetlicy. Mimo
że do tej pory ogrywałeś wszystkich, tym razem idzie ci znacznie gorzej. Nie
chcesz się przyznać, ale smak porażki jest dla ciebie bardzo gorzki. Wszyscy się
dobrze bawią, za chwilę jednak zobaczą, że wcale nie jest Ci do śmiechu.
7. W trakcie turnieju z wiedzy organizowanego w Dzień Ucznia jedna z klas wyraźnie otrzymywała fory od sędziów. Kilkakrotnie twojej drużynie nie przyznano
punktów, mimo że odpowiedzieliście znacznie wcześniej niż zespół konkurentów. Sędziowie powtarzali, że nie słyszeli waszych odpowiedzi. Wzbiera w was
fala niezadowolenia i poczucie niesprawiedliwości.
8. Graliście w kosza na boisku podczas długiej przerwy, gdy podbiegł do was kolega
z równoległej klasy i przejął piłkę, z którą pobiegł na salę gimnastyczną.
9. Mieliście obejrzeć na lekcji film, ale głośniki słabo działały i trzeba było się przesiąść bliżej odtwarzacza, żeby dobrze słyszeć. Przesuwając krzesło, koleżanka niechcący, ale bardzo mocno uderzyła cię oparciem przenoszonego krzesła
w nogę. Aż zakręciło ci się z bólu w głowie.
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załącznik nr 5

góra lodowa – przyczyny złości

6.5. | świat emocji – od złości do agresji i z powrotem

załącznik nr 6

kontrakt dotyczący zachowań
motywowanych złością
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załącznik nr 7

zimne myśli

ZŁOSZCZENIE SIĘ NIC
TU NIE POMOŻE
PORADZĘ
SOBIE
Z TYM

TO NIE JEST WARTE
ZŁOŚCI

PRZEŻYJĘ TO

6.6. | złość pod kontrolą

6 .6.
Złość pod kontrolą

temat

elementy uważności w samoregulacji złości
opracowanie scenariusza: Katarzyna Kowalska-Bębas

wstęp	Scenariusz ma za zadanie przedstawić dzieciom i kadrze pedagogicznej podsta-

wowe sposoby regulacji emocji – w tym głównie złości i agresji, tak by w przyszłości dzieci same potrafiły sięgać po narzędzia, kiedy będą ich potrzebować.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla dzieci od zerówki do trzeciej klasy szkoły pod-

stawowej (w wieku od sześciu do dziewięciu lat).
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cele

wiedza
▶ Przekazanie informacji na temat
samoregulacji emocji – głównie
złości.
▶ Prezentacja narzędzi obniżających
poziom złości i stresu.
▶ Wyjaśnienie mechanizmu
działania złości.
▶ Przedstawienie narzędzi
samoregulacji do zastosowania
w szkole i poza nią.

samoświadomość/
samowiedza

▶ Poszerzenie świadomości zasobów dzieci w zakresie przeżywania, doświadczania i regulowania emocji
– głównie złości.

planowane
efekty

metody

umiejętności
▶ Rozwinięcie/rozwijanie
umiejętności regulowania emocji.
▶ Trenowanie przejścia w stan
wyciszenia i wdzięczności.

postawy
▶ Uwrażliwienie na różny poziom
emocjonalności innych dzieci.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ potrafili lepiej nazywać swoje emocje,
▶ stosowali narzędzia oddechowe i uważnościowe regulujące napięcie,
▶ znali sposoby na obniżenie poziomu złości,
▶ świadomi, jak samoregulacja może im pomóc w szkole i poza nią.
▶ burza mózgów
▶ symulacje
▶ zajęcia ruchowe
▶ wizualizacje relaksacyjne
▶ miniwykład
▶ swobodna dyskusja
▶ praca w podgrupach

czas trwania
zajęć

1 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ flipchart, mazaki
▶ karteczki post-it
▶ odtwarzacz muzyki z głośnikiem
▶ szalik lub chustka do zawiązania oczu
▶ dzwonek, ewentualnie pluszak

załączniki

▶ Załącznik nr 1: Zdjęcia różnych dyscyplin sportowych (materiał dla nauczycielki lub nauczyciela)
▶ Załącznik nr 2: Bajka relaksacyjna (materiał dla nauczycielki lub nauczyciela)
▶ Załącznik nr 3: Polecana literatura (materiał dla nauczycielki lub nauczyciela)

uwagi

Najlepiej do tych zajęć usiąść z dziećmi w kole na dywanie.
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Przebieg
zajęć

przywitanie się z dziećmi
Przywitaj się z dziećmi tak jak zawsze, opowiedz, że dziś będziemy rozmawiać
o emocjach.
Możesz zapytać dzieci, jakie znają emocje, i każdą z nich zapisać na osobnej kartce. Możesz też przygotować wcześniej około dziesięciu nazw emocji na kartach
(na przykład złość, strach, smutek, wstręt, radość, zazdrość, miłość, wstyd, poczucie winy) – złość powinna znaleźć się na kartce w innym kolorze. Wyjaśnij,
że wszystkie emocje są ważne i potrzebne. Wszystkie jest dobrze czuć. Powiedz,
że dziś będziemy zajmowali się złością, ponieważ ona potrafi sprawić najwięcej
problemów – czasami w złości zachowujemy się tak, że ranimy innych ludzi i siebie. Będziemy uczyć się, jak można dogadać się z innymi osobami, kiedy czujemy
złość, w taki sposób, aby ją czuć, lecz nikogo nie krzywdzić.

gdzie siedzi złość?
Połóż ludzika pośrodku koła namalowanego wcześniej na dużej kartce typu flipchart. Rozdaj każdemu dziecku samoprzylepną karteczkę typu post-it. Poproś
dzieci, by przypomniały sobie, kiedy ostatnio się zezłościły. Jedna osoba może opowiedzieć, kiedy to było. Następnie poproś dzieci, żeby zamknęły oczy i spróbowały
sobie przypomnieć, gdzie w ciele czuły złość. Potem mogą otworzyć oczy i w odpowiednim miejscu na ludziku przykleić złość. Zobaczcie, czy jest jakieś miejsce,
gdzie ta złość siedzi najczęściej. Jeśli przed BARDZO DŁUGI czas trzymamy złość
w środku, zamiast pozwolić jej wyjść na zewnątrz, to nasz organizm może poczuć
się osłabiony od trzymania tej złości i zacząć chorować. Zapytaj, co dzieci robią, kiedy się złoszczą? Zwróć uwagę na te zachowania, które opisują i które mogą krzywdzić innych, sprawiać im przykrość. Powiedz, że przeżywanie złości nie jest czymś
złym, złe są zachowania, które krzywdzą innych, dlatego dziś pokażesz im kilka
sposobów na to, jak wyrażać złość bez krzywdzenia innych.
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wyrzuć to z siebie
Powiedz dzieciom, że jest bardzo dużo sposobów na wyrzucenie złości z siebie.
Jednym z nich jest ruch. Zaproponuj ćwiczenie z muzyką (wybierz piosenkę, jaką
lubisz i jaką lubią dzieci). Poproś dzieci, żeby stanęły w kole. Puść muzykę. Wejdź
do środka koła. Zaproponuj jakiś ruch (na przykład klaskanie, podskakiwanie)
i poproś, by wszyscy w kole go powtórzyli. Następnie zaproś inną chętną osobę
do środka, która pokaże inny ruch do powtórzenia. Powtarzajcie ten schemat do
końca piosenki.
Uwaga: Nie zmuszamy dzieci do wyjścia na środek koła, niech to będzie ćwiczenie dla chętnych.
Następnie usiądźcie w kole. Powiedz, że oprócz tańca pomocny w wyrzuceniu
złości i stresu z siebie może być sport. Pokaż dzieciom po kolei zdjęcia różnych
dyscyplin sportu (Załącznik nr 1) i poproś, żeby podnosiły rękę te dzieci, które
uprawiają dany sport. Zapytaj dzieci, czy i jakie jeszcze inne dyscypliny sportu
uprawiają. Przypomnij, jak ważny jest codzienny ruch w higienie złości, czyli
uwalnianiu jej z naszego ciała.
Opcjonalnie: Uzgodnij razem z dziećmi, kiedy i co możecie robić w czasie lekcji,
jeśli większość dzieci będzie potrzebowała ruchu.

wydech – wdech
Zaproponuj dzieciom ćwiczenie oddechowe (trzyminutowe). Powiedz dzieciom,
że kiedy jesteśmy źli, smutni, zestresowani lub ospali, wówczas w powrocie do
dobrego samopoczucia może pomóc oddech. Zaproponuj im w formie zabawy ćwiczenie z różnymi rodzajami oddechu. Opowiedz im po kolei trzy historie:
1. Wyobraźcie sobie, że przed wami jest tort z tyloma świeczkami, ile macie lat, na
przykład siedmioma. Teraz waszym zadaniem jest wziąć głęboki wdech nosem
i zdmuchnąć każdą świeczkę po kolei, wydmuchując powietrze ustami.
2. A teraz poproszę was, żebyście spróbowały znów wziąć wdech nosem i zdmuchnąć wszystkie świeczki jednostajnym zdmuchnięciem (dmuchaj razem z dziećmi, by nie miały wątpliwości, jak wykonać ćwiczenie).
3. Zapraszam was teraz do malowania oddechem. Poproszę was, żebyście wdychały
powietrze nosem, a wydychały ustami, malując przy tym elementy, o których
będę wam opowiadać, na przykład poproszę, żebyście namalowały waszym oddechem duże drzewo. Weźcie kolejny wdech i na drzewie malujcie jabłka.

uważność pomaga w skupieniu na „tu i teraz”
Zaproponuj dzieciom ćwiczenie z uważności (pięciominutowe). Opowiedz dzieciom, że chcesz sprawdzić, jak dobry jest ich słuch. Poproś dzieci, żeby usiadły
w kole. Chętne dziecko poproś na środek koła i zasłoń mu oczy chustą. Jego zadaniem będzie odgadnąć, z której strony skrada się do niego inne dziecko z koła. Ty
wskazuj osoby, których zadaniem będzie skradanie się do środka koła. Dziecko

6.6. | złość pod kontrolą

z zasłoniętymi oczami ma za zadanie wskazać ręką kierunek, z którego słyszy
skradanie się. Jeśli wskaże dobrze, dziecko, które się skrada, wraca na swoje miejsce, a ty wskazujesz inne dziecko. Jeśli jednak nie usłyszy skradającego się, a ten
dotknie dziecko z zasłoniętymi oczami, zmieniają się miejscami i mamy nowego
,,słuchającego”. Całą zabawę powtórz kilka razy.

uważność pomaga w skupieniu się na „tu i teraz”
Zaproponuj dzieciom ćwiczenie z relaksacyjne. Poproś dzieci, żeby położyły się
lub usiadły w wygodnej pozycji i przeczytaj im relaksacyjną bajkę (Załącznik nr 2).

zakończenie – rundka wdzięczności
Zaproponuj dzieciom rundkę wdzięczności na koniec zajęć. Poproś dzieci, żeby
usiadły w kole. Powiedz dzieciom, że czasami nie dostrzegamy, ile miłych i fajnych
rzeczy nam się na co dzień przydarza. Powiedz, że dziś na zakończenie zajęć chcesz,
żebyście skupili się na tych miłych rzeczach. Weź do ręki jakiś przedmiot (może to
być maskotka, piłka lub dzwonek). Powiedz, że chcesz im podziękować za udział
w dzisiejszej lekcji, i zapytaj, czy jest coś, za co one chciałyby dziś podziękować.
Podaj dzwonek osobie po prawej stronie i daj jej kilka sekund na podziękowanie.
Kontynuujcie praktykę, aż każdy będzie miał szansę się wypowiedzieć i dzwonek wróci do ciebie (jeśli zdecydujesz się na dzwonek, możecie się razem zastanowić nad wprowadzaniem rytuału z dzwonkiem – witać się lub żegnać, dzwoniąc
dzwonkiem). Na koniec przypomnij dzieciom, że mogą korzystać z ruchu, oddechu
i relaksacji, kiedy poczują złość lub strach i będą chciały nad nim zapanować.

=

…

Omówienie i ocena
Lekcja jest jedynie początkiem wprowadzania praktyk uważności i samoregulacji w klasie. Warto niektóre elementy wpleść w codzienność życia klasy. Podobne
lekcje można przeprowadzić na temat stresu, smutku i innych emocji. Dobrze też
wprowadzać inne ćwiczenia z zakresu pracy z oddechem i ćwiczenia uważnościowe, które znajdziesz w polecanych książkach (Załącznik nr 3).
Sugestie co do kontynuacji
Jeśli chcesz, możesz puszczać dzieciom nagrania medytacji, które są dostępne
w Internecie lub załączone do książki Uważność i spokój żabki Eline Snel.

œ

Pomysły na działanie
Możesz także wprowadzić w klasie zasadę, że kiedy zaczynasz dzwonić dzwonkiem, wszystkie dzieci przestają wykonywać czynności, którym się właśnie oddawały, i mają za zadanie usiąść, przymknąć oczy i zrobić trzy głębokie wdechy
i wydechy. To pomoże dzieciom wyciszyć się i skupić na teraźniejszości.

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
Wskazane jest zapoznanie się przed zajęciami z informacjami o mechanizmach
działania mózgu w stresie i złości (Załącznik nr 3). Warto również przed zajęciami
przygotować aktywizującą, dynamiczną muzykę: popową lub rockową do ćwiczenia ,,Wyrzuć to z siebie” oraz muzykę relaksacyjną do Bajki relaksacyjnej.
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załącznik nr 1

zdjęcia różnych dyscyplin sportowych
Wydrukuj zdjęcia znajdujące się poniżej. Wytnij je i pokaż dzieciom.
(Zdjęcia na licencji otwartej Creative Commons, pobrane ze strony pixabay.com)
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załącznik nr 2

bajka relaksacyjna
Pracownice i pracownicy idą odpocząć
(Możesz włączyć cicho muzykę relaksacyjną lub odgłosy morza. Zacznij czytać
spokojnym, ściszonym głosem).
Połóż się lub usiądź wygodnie. Zamknij lub przymknij oczy. Wyobraź sobie, że
w twoim brzuchu przez cały dzień pracuje fabryka. Ale teraz pracownice i pracownicy są już zmęczeni i chcą udać się na odpoczynek. Na początek wychodzi
pierwsza grupa pracownic i pracowników, która wyrusza z brzucha i kieruje się
w stronę prawej nogi. Przechodzi przez prawe udo, kolano, łydkę, stopę i na końcu
opuszcza nogę przez palce. Twoja prawa noga jest rozluźniona. Wróć do brzucha.
Teraz druga grupa pracownic i pracowników opuszcza fabrykę przez lewą nogę.
Przechodzi przez lewe udo, kolano, łydkę, stopę i w końcu przez palce opuszcza
ciało. Twoja lewa noga jest rozluźniona.
Kolejna ekipa pracownic i pracowników wyrusza na odpoczynek, kierując się
w stronę prawej ręki. Przechodzi przez kawałek brzucha i klatki piersiowej, następnie do ramienia prawej ręki, łokcia, przedramienia, dłoni i na końcu przez
wszystkie pięć palców pracownice i pracownicy opuszczają prawą rękę. Twoja
prawa ręka jest rozluźniona. Wróć do brzucha.
Teraz pora na kolejną grupę pracownic i pracowników. Przechodzi ona przez
kawałek brzucha i klatki piersiowej, następnie do ramienia, łokcia, przedramienia, dłoni i na końcu przez wszystkie pięć palców pracownicy opuszczają
lewą rękę. Twoja lewa ręka jest rozluźniona. Teraz wróć do brzucha.
Ostatnia grupa przygotowuje się do opuszczenia fabryki. Wychodzą z brzucha,
kierując się do klatki piersiowej i przez szyję, twarz, czoło i czubek głowy opuszczają twoje ciało. Twoje całe ciało jest rozluźnione. Weź głębokie trzy wdechy
i wydechy. I kiedy twoje ciało będzie gotowe, powoli otwórz oczy i usiądź.
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załącznik nr 3

polecana literatura

• E. Snel, Uważność i spokój żabki, CoJaNaTo, 2015
To bardzo cenna pozycja, która opisuje mechanizm działania stresu i złości oraz
sposoby na ich zmniejszenie przy użyciu uważności. Do książki jest dołączona
płyta z gotowymi medytacjami dla dzieci.

• S. Shanker, Samoregulacja w szkole, Mamania, 2019
Wyjaśnia działanie mózgu w stresie, wskazuje na obszar stresu w szkole i sposoby na jego zmniejszenie.

• F. Odevall, Bose stópki. Joga dla dzieci, Centrum Edukacji Dziecięcej, 2019
Znajdują się w niej gotowe bajki relaksacyjne, a także pomysły na wykorzystanie
jogi dla dzieci w pracy nauczyciela.

• S.K. Greenland, Zabawa w uważność, Galaktyka, 2017
Książka zawierająca gotowe opisy ćwiczeń z zakresu uważności, które pomagają
dzieciom wykształcić takie cechy tak: troskliwość, skupienie, wyciszenie, łączność, widzenie, przeformułowanie.

• D.J. Siegel, Zintegrowany mózg – zintegrowane dziecko, Rebis, 2018
W tej pozycji poznajemy metody na zintegrowanie mózgu – co z kolei sprzyja samoregulacji.
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6 .7.
Plotka umiera wtedy, gdy trafia do ucha mądrego człowieka.
Anonim

Dla plotki zakaz wjazdu

temat	
plotkowanie,

godność, przeciwdziałanie
przemocy, reagowanie

opracowanie scenariusza: Dominika Sadowska

wstęp	Plotkowanie jest zjawiskiem, które dotyczy w zasadzie każdej współczesnej

społeczności. Pełni wiele funkcji, wśród nich integrującą i spajającą określoną grupę, a dopuszczenie do kręgu osób plotkujących ma symboliczne znaczenie akceptowania i włączenia do określonej społeczności. Plotka może być także
destrukcyjna, mieć charakter przemocy relacyjnej i prowadzić do wykluczenia.
Może być również narzędziem bullyingu już w rękach, a raczej ustach, najmłodszych uczestników szkolnej społeczności.

	Scenariusz podejmuje problematykę plotki jako narzędzia naruszającego dobre
imię, a często i godność drugiego człowieka, pokazuje mechanizm oraz skutki
plotkowania.
wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla najmłodszych uczennic i uczniów (klasy I–III

szkoły podstawowej).
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Zwiększenie i uwspólnienie
wiedzy na temat plotki i jej
skutków dla każdego człowieka
oraz dla grupy rówieśniczej
i społeczności szkolnej.
▶ Dostarczenie wiedzy na temat
mechanizmu plotkowania.

postawy
▶ Rozbudzenie wrażliwości na
naruszenia godności człowieka.
▶ Uświadomienie znaczenia
sprzeciwu i wpływu na
kreowanie pozytywnych relacji
rówieśniczych.
▶ Kształtowanie postawy odwagi
cywilnej.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ znali i rozumieli, czym jest plotka,
▶ wiedzieli, jakie skutki wywołuje plotkowanie dla danej osoby, a także na poziomie klasy, grupy rówieśniczej czy
społeczności szkolnej,
▶ wiedzieli, jak zatrzymać plotkę,
▶ znali znaczenie i moc sprzeciwu,
▶ mieli świadomość swojego wpływu na kształtowanie i jakość relacji koleżeńskich.
▶ burza mózgów
▶ drama
▶ dyskusja moderowana

czas trwania
zajęć

1 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

umiejętności
▶ Kształtowanie umiejętności
reagowania na plotkowanie.
▶ Kształtowanie umiejętności
sprzeciwu.

▶ przestronna sala lekcyjna, korytarz szkolny albo boisko szkolne
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Przebieg
zajęć

1.

jak działa plotka?
Poproś, żeby osoby uczestniczące stanęły w rzędzie (gęsiego za poprzednią osobą), w takiej odległości od siebie, żeby wyprostowaną rękę móc położyć na ramieniu osoby poprzedzającej.
Wytłumacz, że osoby kolejno będą dotykały się w ramię, począwszy od tej, która stoi ostatnia. Osoba, która zostanie dotknięta, odwraca się do tyłu, obserwuje
ruch, który demonstruje jej kolega albo koleżanka, a następnie dotyka w ramię stojącą przed nią osobę i gdy ta się odwróci – najwierniej, jak potrafi – odzwierciedla
ruch, który wcześniej sama zobaczyła.
Upewnij się, że wszystkie osoby uczestniczące rozumieją zasady ćwiczenia.
Poproś, by ćwiczenie wykonać w ciszy i aby nikt nie odwracał się aż do czasu, gdy
zostanie dotknięty w ramię – podglądanie zepsuje efekt ćwiczenia.
Zainicjuj ćwiczenie, stukając ostatnią osobę z rzędu w ramię. Gdy ta się do ciebie
odwróci, pokaż sekwencję kilku ruchów, na przykład zademonstruj, jak zakładasz kurtkę, czapkę i wiążesz szalik, albo że nalewasz wodę do czajnika i zalewasz herbatę, możesz również pokazać, jak myjesz dłonie, twarz i zęby. Ważne,
by sekwencja składała się z kilku ruchów, ale nie była za długa, żeby uczestnicy
mogli łatwo ją powtórzyć. Ruchy pokazujesz tylko raz.
Zachęć gestem osobę, która cię obserwowała, żeby postukała w ramię poprzedzającą ją w rzędzie osobę, a gdy ta się do niej odwróci, możliwie najwierniej odwzorowała pokazany przez ciebie ruch.
Realizujcie ćwiczenie, aż wszystkie osoby stosujące w rzędzie powtórzą ruch pokazany przez osobę poprzedzającą.
Powtórz swoją pierwotną sekwencję ruchów, żeby osoby uczestniczące mogły zobaczyć różnicę między tym, co zostało pokazane na początku, a tym, co odwzorowała osoba stojąca pierwsza w rzędzie, ale ostatnia wykonująca ćwiczenie.
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Poproś uczennice i uczniów, żeby usieli na podłodze w miejscu, w którym wcześniej stali.
Zainicjuj dyskusję, zadając przykładowe pytania:
▷ Co się wydarzyło w trakcie ćwiczenia?
▷ Czym różnił się pierwszy ruch od ostatniego?
▷ Skąd wzięła się ta różnica?

Zapytaj, czy w codziennym życiu też możemy doświadczyć takiego zniekształcenia komunikatów.
Poproś, aby uczennice i uczniowie podali przykłady takich sytuacji.
Zainicjuj dyskusję na temat plotkowania, zadając pytania:
▷ Czym jest plotkowanie?
▷ Jak działa?
▷ Po co plotkujemy?
▷ Z jakiego powodu plotkowanie krzywdzi?
▷ Jakie skutki może mieć plotka dla osoby, której dotyczy, dla osoby, która plotkę

rozpuściła, dla całej klasy i dla szkoły?

2.

reagowanie na plotkowanie
Poproś uczennice i uczniów, żeby wstali i jak poprzednio stanęli w rzędzie, zachowując między sobą odległość wyprostowanego ramienia.
Powiedz, że ta część ćwiczenia będzie polegała na zabawie w głuchy telefon. Dodatkową zasadą jest to, że przekazując komunikat, nie można ruszyć się z miejsca,
a trzeba nachylić do kolejnej osoby.
Podejdź do pierwszej osoby w rzędzie (pozostałe osoby uczestniczące na nią patrzą) i wyszepcz jej do ucha jakiś wyraz.
Poproś, żeby przekazała go szeptem stojącej za nią osobie.
Kiedy przekazywany komunikat będzie mniej więcej w połowie rzędu, poproś
jedną osobę, żeby wystąpiła z rzędu i stanęła obok ciebie. W tej sposób w rzędzie
wytworzyła się przerwa uniemożliwiająca przekazanie dalej komunikatu.
Przypomnij o zasadzie, że nie można ruszyć się z miejsca przekazując komunikat.
Zatrzymaj zabawę, gdy wyczerpią się konstruktywne pomysły na przekazanie
komunikatu.
Poproś uczennice i uczniów, żeby ponownie usiedli na podłodze.
Zainicjuj dyskusję zadając pytania:
▷ Co się wydarzyło podczas ćwiczenia?
▷ Jakie skutki miało wystąpienie z rzędu jednej osoby dla procesu przekazywa-

nia komunikatu?
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▷ Czy trudno było opuścić rząd i wyłamać się ze schematu przekazywania

komunikatu?

▷ Co było do tego potrzebne?
▷ Jak czuła się osoba, która wystąpiła z rzędu?
▷ Co pomyślały o osobie, która wystąpiła z rzędu, inne osoby?

Poproś osoby uczestniczące, żeby wyobraziły sobie, że przekazywany komunikat
był plotką, nieprawdziwą informacją na temat kogoś z klasy.
Zapytaj, w jaki sposób można zatrzymać jego przekazywanie i powtarzanie przez
inne osoby.
Dopytaj, jak na plotki i niesprawdzone informacje może zareagować każdy z nas
i co jest do tego potrzebne.
Wzmacniaj i podkreślaj konstruktywne rozwiązania.

=

…

Omówienie i ocena
Na zakończenie zajęć powiedz uczennicom i uczniom, że plotkowanie jest zjawiskiem powszechnym. Bywa, że plotka może kogoś krzywdzić, a rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na czyjś temat może być formą przemocy i naruszać godność człowieka. Możesz dodać, że w Polsce obowiązuje prawo, które każe
dorosłych za takie zachowania. Podkreśl, że odpowiedzialność za nieprzekazywanie dalej usłyszanej plotki spoczywa na każdej osobie. I choć może być trudne,
jest bardzo dobrym narzędziem wspierania dobrych relacji w grupie.
Sugestie co do kontynuacji
Podczas zajęć ważnym tematem może się okazać odwaga cywilna, która pomaga
„wystąpić z rzędu”, sprzeciwić się i zatrzymać plotkę. Dla niektórych osób otwarty sprzeciw może być działaniem bardzo trudnym do podjęcia. O różnych bezpiecznych metodach reagowania możesz porozmawiać z uczennicami i uczniami,
realizując scenariusze zajęć Reaguj! oraz Sceny dręczenia.

œ

Pomysły na działanie
Możecie wspólnie stworzyć projekt zbioru zasad przeciwdziałających plotkom
– antyplotkowego kodeksu szkolnego albo klasowego, z którym zapoznacie także
uczennice i uczniów innych klas.

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
Realizacja zajęć wymaga przestrzeni – idealnie sprawdzi się korytarz, boisko
szkolne, sala gimnastyczna albo świetlicowa, a nawet sala lekcyjna, jeśli tylko
jest na tyle duża, żeby uczennice i uczniowie ustalili się w niej gęsiego, zachowując między sobą odległość wyprostowanego ramienia.

6.7. | dla plotki zakaz wjazdu
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Niestosowanie przemocy to największa siła,
jaką dysponuje człowiek. Jest ona potężniejszą
siłą, niż najpotężniejsza broń zagłady
wymyślona przez rozum ludzki.
Mahatma Gandhi

www.wcies.edu.pl
www.edukacja.warszawa.pl

