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Trudne zachowania uczniów

Analiza sytuacji ucznia

–––––––––––––––––––––––––––––––––
arkusz

Jakiego obszaru ˝ycia ucznia dotyczy sytuacja
(relacji, emocji, internalizacji norm, innego)?

Jaki jest uczeƒ (struktura psychiczna,
samoocena, mo˝liwoÊci, ograniczenia,
zainteresowania)?

Jakie sà najwa˝niejsze potrzeby ucznia?

W jakim stopniu te potrzeby sà zaspokajane?

Jakie wartoÊci wyznaje uczeƒ?

Jak je komunikuje?

Z jakiego Êrodowiska rodzinnego pochodzi
uczeƒ i jaki wp∏yw ma ono na jego postawy?

Jakie sà cele osobiste, szkolne (edukacyjne),
˝yciowe ucznia?

Jakà pozycj´ zajmuje w spo∏ecznoÊci klasowej
i szkolnej?

Jak najcz´Êciej uczeƒ wyra˝a emocje?

Jakie okolicznoÊci doprowadzi∏y ucznia
do wystàpienia trudnej sytuacji?
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Wybór metod post´powania w trudnej sytuacji

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Opis sytuacji

Cechy uczestników
Przydatne metody
(uczniowie, nauczyciele) post´powania
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Prowokacyjne zachowania ucznia

Diagnoza problemu ucznia zachowujàcego si´ prowokacyjnie

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
materia∏y informacyjne

Trudne zachowania uczniów
W pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele spotykajà si´ z ró˝norodnymi trudnymi
zachowaniami podopiecznych. Zachowania te uczniowie manifestujà, gdy majà k∏opoty i nie
potrafià sobie z nimi poradziç, nie majà si´ do kogo zwróciç o pomoc lub brakuje im odwagi,
aby to zrobiç. K∏opoty podopiecznych mogà mieç swe êród∏o w szkole lub poza nià (w rodzinie
lub pozaszkolnej grupie rówieÊniczej).
Nietypowe lub niew∏aÊciwe zachowania powinny zaniepokoiç nauczyciela i sk∏oniç go do rozmowy z uczniem oraz diagnozy jego sytuacji, a tak˝e – w miar´ mo˝liwoÊci – udzielenia mu natychmiastowego wsparcia. JeÊli m∏ody cz∏owiek pozostaje bez pomocy, ma coraz wi´ksze trudnoÊci
i wzmacnia niepo˝àdane zachowania. Jednak w codziennej pracy nieustannie brakuje nam
czasu, a to oznacza zmniejszonà wra˝liwoÊç na drobne, lecz niepokojàce sygna∏y wysy∏ane przez
uczniów oraz nieprzemyÊlane lub nieadekwatne reagowanie na nie. Czasami tak˝e, mimo najlepszych intencji, pomagamy nieudolnie lub nieskutecznie.
Prowokacja
Prowokacja to dzia∏anie majàce na celu postawienie jakiejÊ osoby (grupy osób) w k∏opotliwej
dla niej sytuacji oraz wymuszenie reakcji niekorzystnej w skutkach dla tej osoby. Zachowujàc si´
prowokacyjnie wobec nauczycieli, uczniowie zapraszajà ich do podj´cia walki, wrogiej konfrontacji i próbujà doprowadziç nauczycieli do przegranej.
Najbardziej ucià˝liwe dla nauczycieli, wywo∏ujàce najwi´cej emocji i silnie konfliktogenne sà prowokacyjne zachowania podopiecznych takie, jak:
●

spóênianie si´,

●

przerywanie nauczycielowi lub kolegom,

●

komentowanie przebiegu lekcji,

●

rozmawianie,

●

okazywanie znudzenia,

●

ziewanie,

●

wzdychanie,

●

przyjmowanie okreÊlonej postawy cia∏a (np. trzymanie nóg na ∏awce),

●

s∏uchanie muzyki,

●

czytanie,

●

rysowanie (tak˝e na arkuszu sprawdzianu w miejscu przeznaczonym na odpowiedzi),

●

spo˝ywanie jedzenia lub napojów,

●

˝ucie gumy,
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●

naruszanie norm dotyczàcych wyglàdu (np. ostry makija˝, gdy w szkole obowiàzuje zakaz
malowania si´, odmowa zdj´cia zegarka lub bi˝uterii na zaj´ciach wychowania fizycznego),

●

celowe opóênianie wykonywania zadaƒ,

●

ostentacyjne pakowanie ksià˝ek przed zakoƒczeniem lekcji,

●

odmawianie wykonania poleceƒ nauczyciela,

●

jawne Êciàganie na sprawdzianach.

Nauczyciel, który daje si´ wciàgnàç w potyczk´ z podopiecznym:
●

traci cierpliwoÊç i wybucha gniewem (krzyczy, straszy ucznia konsekwencjami, ubli˝a mu),

●

karze ucznia (sprawiedliwie – stosujàc przewidzianà sankcj´, lub niesprawiedliwie – obni˝ajàc
ocen´ z zachowania, stawiajàc jedynk´ z nauczanego przedmiotu).

W obu wypadkach nauczyciel przegrywa, poniewa˝:
●

post´puje pod wp∏ywem emocji,

●

okazuje bezsilnoÊç,

●

prezentuje negatywny sposób radzenia sobie z trudnà sytuacjà i w∏asnà z∏oÊcià,

●

traci szacunek klasy,

●

traci szacunek do samego siebie.

Przyczyny prowokacyjnych zachowaƒ uczniów
Prowokacyjne zachowania uczniów sà rezultatem prze˝ywanych przez nich ró˝nego rodzaju
trudnoÊci: osobistych, rodzinnych, zwiàzanych z grupà rówieÊniczà lub naukà. Najcz´Êciej dotyczà relacji, ale bywajà tak˝e powiàzane ze szkolnym stresem.
Poprzez prowokacj´ podopieczni:
●

sygnalizujà swoje problemy szkolne (edukacyjne), interpersonalne (w klasie, w relacjach
z nauczycielami/doros∏ymi) lub w domu,

●

roz∏adowujà nagromadzone napi´cie,

●

wyra˝ajà t∏umionà z∏oÊç,

●

próbujà zaspokoiç potrzeb´ uwagi i uznania,

●

odwracajà uwag´ otoczenia od problemu, który majà,

●

dà˝à do wygranej, aby udowodniç sobie i innym, ˝e sà wa˝ni, silni i wartoÊciowi,

●

testujà doros∏ych,

●

chcà wywrzeç wra˝enie na rówieÊnikach,

●

dà˝à do obj´cia przywództwa w klasie.

——––––———–––––––––––––––––––––———————————————————————
—————

Wa˝ne!
Prowokowanie nauczycieli mówi wiele na temat sposobu komunikowania si´ podopiecznych
z doros∏ymi. Wskazuje na trudnoÊci, których êród∏o tkwi w rodzinnym domu.
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Tab. 1. Jak rodzi si´ prowokacja
èród∏o
Rodzina

Przyczyny
●
●
●
●
●
●
●
●

Grupa
rówieÊnicza

●
●
●
●

Szko∏a

●
●
●
●

●
●
●
●

Edukacja

●
●
●
●

Inne

●
●
●
●

Rygor i represyjnoÊç rodziców
Nadmierne wymagania wobec dziecka
Ograniczanie jego wolnoÊci – zakazy
Stosowanie ró˝nych form przymusu
Zablokowana komunikacja – niemo˝noÊç autoekspresji
Brak zainteresowania dzieckiem
Cz´ste krytykowanie dziecka
Przemoc fizyczna i psychiczna rodziców wobec dziecka i/lub siebie nawzajem
Rywalizacja o pozycj´ w grupie
KoniecznoÊç sprawdzenia si´
Niezaspokojona potrzeba akceptacji, afiliacji, uznania
Stosowanie fali (ofiary z czasem stajà si´ osobami prowokujàcymi)
Atmosfera przymusu i niech´ci
Niesprawiedliwe traktowanie podopiecznych
Niew∏aÊciwie skonstruowany system norm – zbyt rygorystyczny, zbyt pob∏a˝liwy, niespójny
Negatywne nastawienie doros∏ych do uczniów – etykietowanie („Kowalski, jesteÊ dziÊ
podejrzanie spokojny” – komunikat zach´cajàcy do niepo˝àdanego zachowania)
Blokowanie aktywnoÊci dzieci
Rozbie˝ne oczekiwania szko∏y wobec podopiecznych i podopiecznych wobec szko∏y
Blokady komunikacyjne
Nieujawniony konflikt mi´dzy uczniem a nauczycielem
Nudne lub trudne lekcje
èle dobrane metody pracy
Represyjny system oceniania
Nieuwzgl´dnianie mo˝liwoÊci i potrzeb uczniów
Potrzeba wolnoÊci i niezale˝noÊci typowa dla okresu dorastania
Prze˝ywanie przez ucznia bardzo silnych emocji niezwiàzanych z lekcjà ani nauczycielem
Z∏e samopoczucie fizyczne lub psychiczne
Syndrom z∏ego dnia bez ˝adnej konkretnej przyczyny

Wp∏yw postaw doros∏ych w szkole na funkcjonowanie uczniów
Nikt nie ma dziÊ wàtpliwoÊci, ˝e postawy wychowawców i nauczycieli mogà mieç decydujàcy
wp∏yw na zachowanie podopiecznych. Pozytywne nastawienie, ˝yczliwoÊç oraz okazywanie uczniom zainteresowania i empatii sprawiajà, ˝e postrzegajà oni doros∏ych w szkole pozytywnie
i ch´tniej zwracajà si´ do nich po rad´ lub inny rodzaj wsparcia. A nawet, jeÊli tego nie robià,
starajà si´ nie naruszaç wobec tych osób ogólnie przyj´tych norm dotyczàcych zachowania.
Z drugiej strony, oboj´tnoÊç lub odrzucenie przez nauczycieli sprawiajà, ˝e podopieczni wycofujà
si´ z bezpoÊredniego kontaktu z nimi, stajà si´ nieufni i kierujà na nich swojà frustracj´. Wtedy
w∏aÊnie pojawiajà si´ prowokacyjne zachowania – swoisty rodzaj komunikacji interpersonalnej,
pe∏nej barier i niewypowiedzianych pretensji.
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Reakcje nauczycieli na trudne zachowania uczniów
Gordon1 opisa∏ ma∏o efektywne sposoby post´powania nauczycieli wobec uczniów przejawiajàcych trudne zachowania, w tym zachowania prowokacyjne. Sà to wypowiedzi, które blokujà
komunikacj´ z dzieckiem (rozkazy, ostrze˝enia, moralizowanie, udzielanie rad, pouczanie, osàdzanie, przyklejanie etykiet i inne). Nazwa∏ je j´zykiem nieakceptacji, który hamuje tworzenie pozytywnej relacji z podopiecznymi, a tym samym utrudnia lub wr´cz uniemo˝liwia udzielenie im
pomocy. A dzieci obawiajà si´ braku akceptacji doros∏ych oraz mo˝liwych negatywnych nast´pstw
(kary, wyÊmiania itp.).
Dodatkowo strony cz´sto odczuwajà napi´cie i negatywne emocje zwiàzane z sytuacjà, takie jak
zniecierpliwienie, z∏oÊç, uraz´, poczucie krzywdy czy l´k, które niekorzystnie wp∏ywajà na nawiàzanie kontaktu i osiàgni´cie porozumienia. Gdy incydent rozgrywa si´ na oczach ca∏ej klasy
podczas zaj´ç dydaktycznych lub wychowawczych, negatywne emocje sà odczuwane szczególnie intensywnie. Do g∏osu dochodzi tak˝e ego. ¸atwiej wtedy o nieprzemyÊlane, impulsywne
reakcje. Strony dà˝à do wygranej, a nauczyciele majà poczucie bezsilnoÊci oraz wra˝enie niskiej
efektywnoÊci swoich dzia∏aƒ.
Istniejà dwie skrajne postawy nauczycieli wobec prowokacyjnych zachowaƒ podopiecznych,
które gwarantujà eskalacj´ problemu: autorytarna i permisywna.
Przyk∏ad

——––––—–——–––––––––——––––––––––––————————————————————

●

Uczennica rozmawia podczas lekcji z kole˝ankà. Nauczyciel t∏umaczy w∏aÊnie nowy materia∏
i poczu∏ si´ niedoceniony, zignorowany. Narasta w nim z∏oÊç i zwraca podopiecznej uwag´:
Przestaƒ wreszcie gadaç! Jak ty si´ zachowujesz?! (postawa autorytarna). Dziewczyna jest
zaskoczona gwa∏townà reakcjà nauczyciela. W dodatku klasa przyglàda si´ teraz rozgrywajàcej si´ scenie. Uczennica odpowiada wi´c: Przecie˝ ja nic nie robi´! Oboje znaleêli si´
w trudnym po∏o˝eniu.

●

Uczennica rozmawia podczas lekcji z kole˝ankà. Nauczyciel t∏umaczy w∏aÊnie nowy materia∏
i poczu∏ si´ niedoceniony, zignorowany. Wie jednak, ˝e jego autorytet jest s∏aby, a materia∏
ma∏o interesujàcy. Chce spokojnie doprowadziç lekcj´ do koƒca. Ignoruje wi´c zachowanie
dziewczyny (postawa permisywna), a ona rozmawia coraz g∏oÊniej, Êmieje si´. Wkrótce
uwaga ca∏ej klasy skupia si´ na niej, a kolejne osoby podejmujà rozmowy. W klasie narasta
ha∏as. Do dzwonka zosta∏o pi´ç minut i nauczyciel wie, ˝e nie zdo∏a zamknàç tematu. Mówi
wi´c: Prosz´ dokoƒczyç çwiczenie w domu.

—————

W obu sytuacjach to nauczyciel ma problem, poniewa˝ albo straci∏ panowanie nad sobà, albo
kontrol´ nad klasà. Powinien by∏ zastosowaç zasady konstruktywnej konfrontacji.
Z∏oÊç
Z∏oÊç jest emocjà, którà odczuwamy wszyscy. Niektórzy uwa˝ajà, ˝e jest negatywna i nale˝y jà
t∏umiç. A z∏oÊç jest po prostu emocjà – ani negatywnà, ani pozytywnà, za to na pewno potrzebnà.
Ka˝dy cz∏owiek ma prawo jà odczuwaç i wyra˝aç. Nie zawsze jednak robimy to w∏aÊciwie.

1

Gordon T.: Wychowanie bez pora˝ek. Warszawa, PAX, 2002; tam˝e: Wychowanie bez pora˝ek w szkole. Warszawa, PAX, 2002.
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Sposoby wyra˝ania z∏oÊci:
●

agresywny – artykulacja negatywnej emocji, obwinianie innych, obra˝anie ich, atakowanie;

●

pasywny – zamykanie si´ w sobie i t∏umienie emocji;

●

konstruktywny – wyra˝anie z∏oÊci bez naruszania godnoÊci innych i z zachowaniem dla nich
szacunku.

Konstruktywne wyra˝anie z∏oÊci pozwala stronom konfliktu zachowaç wzajemny szacunek
i pomimo odczuwanych negatywnych emocji dà˝yç do porozumienia.
Konflikt
Konflikty pojawiajà si´ w ˝yciu szkolnym i klasowym bardzo cz´sto. Niektórzy uwa˝ajà, ˝e Êwiadczà one o nieskutecznoÊci wychowania. To prawda, ale tylko w sytuacji kiedy stajà si´ g∏ównym
sposobem komunikacji mi´dzyludzkiej. Gdy pojawiajà si´ od czasu do czasu, bywajà u˝yteczne.
Umo˝liwiajà bowiem ujawnianie trudnoÊci i poszukiwanie rozwiàzaƒ problemów. Wiele osób
obawia si´ konfliktów, poniewa˝ muszà wtedy skonfrontowaç si´ ze swoimi negatywnymi emocjami oraz niezaspokojonymi potrzebami. A to mo˝e byç nieprzyjemne, czasem nawet bolesne.
Dziecko dowiaduje si´ w domu rodzinnym, ˝e konflikty sà z∏e lub – w najlepszym razie – niepo˝àdane. Rodzice odrzucajà t´ form´ kontaktu, bo obawiajà si´ konfrontacji i utraty kontroli nad
sytuacjà. M∏ody cz∏owiek, który w szkole napotyka sytuacje konfliktowe lub czynniki konfliktogenne, powiela wzorzec wyniesiony z domu: udaje, ˝e konflikt nie istnieje, spycha go na margines
lub umniejsza jego wag´. Tymczasem t∏umienie problemu nie sprawia, ˝e on znika. Z czasem
dyskomfort i frustracja wywo∏ane nadmiernà potrzebà kontroli w∏asnego zachowania sprawiajà, ˝e dziecko musi w jakiÊ sposób roz∏adowaç nagromadzone napi´cie. Mo˝e to zrobiç w grupie
rówieÊniczej lub wobec nauczyciela (zachowania agresywne, przemocowe, prowokacyjne).
Co ciekawe, zachowania prowokacyjne uczniów pomagajà ujawniaç konflikty interpersonalne
mi´dzy nimi a nauczycielami. Sà zatem po˝yteczne, oczywiÊcie pod warunkiem, ˝e zostanà w por´
dostrze˝onei zdiagnozowane.
Konstruktywna konfrontacja
Konstruktywna konfrontacja to strategia radzenia sobie z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów przez nauczyciela polegajàca na nawiàzywaniu kontaktu z podopiecznymi oraz
sk∏anianiu ich do zaniechania niepo˝àdanych zachowaƒ bez koniecznoÊci si´gania do metod
autorytarnych (np. agresji lub przemocy) czy innych Êrodków przymusu. Metoda pomaga skutecznie rozwiàzywaç konflikty interpersonalne oraz pozwala stronom zachowaç godnoÊç
i wzajemny szacunek. David Johnson nazywa jà Êwiadomà próbà przyjÊcia z pomocà komuÊ, by
móg∏ on dostrzec skutki swojego zachowania i zmieniç je na zachowanie konstruktywne2.
Metod´ konstruktywnej konfrontacji mo˝na stosowaç, gdy:
●

uczeƒ przejawia zachowania prowokacyjne,

●

uczeƒ nie uÊwiadamia sobie lub nie dopuszcza do siebie faktu, ˝e post´puje niew∏aÊciwie,

●

uczeƒ i/lub nauczyciel prze˝ywa negatywne stany emocjonalne utrudniajàce zwyk∏à komunikacj´.

2

Johnson D.W.: Podaj d∏oƒ. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia i TrzeêwoÊci, 1992.
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Celem tej metody jest nawiàzanie g∏´bszego kontaktu z podopiecznym oraz uÊwiadomienie mu przykrych konsekwencji jego dzia∏aƒ. Ponadto strony zyskujà mo˝liwoÊç interakcji
w∏asnych stanów emocjonalnych. Konstruktywna konfrontacja mo˝e doprowadziç do zaniechania
prowokacji przez ucznia, a nauczycielowi pozwala zapanowaç nad sytuacjà. Uczeƒ ma szans´
doÊwiadczyç tych skutków swoich negatywnych zachowaƒ, które sà niemi∏e dla jego otoczenia.
Tab. 2. Etapy konstruktywnej konfrontacji3
Etap

Opis dzia∏ania nauczyciela

Stwierdzenie faktów
(Widz´… S∏ysz´…)

Krótki i obiektywny opis sytuacji/zacho- Tomku, widz´, ˝e czytasz gazet´.
wania ucznia; mo˝na go zakoƒczyç
Chcia∏bym, abyÊ jà schowa∏ i aktywnie
oczekiwaniami wobec podopiecznego uczestniczy∏ w lekcji.

Co czuj´ (Czuj´ si´…,
poniewa˝…)

Powtórzenie opisu sytuacji/zachowania
i nazwanie emocji, które nam towarzyszà, oraz sformu∏owanie oczekiwaƒ
wobec ucznia (konstruktywna informacja zwrotna)

Tomku, widz´, ˝e nadal czytasz gazet´.
Twoje zachowanie z∏oÊci mnie i rozprasza, a t∏umacz´ w∏aÊnie, jak wykonaç
zadanie domowe. Prosz´, schowaj jà
i pos∏uchaj.

Dlaczego tak si´ czuj´
(Zastanawiam si´,
po co to robisz…)

Podanie najbardziej prawdopodobnej
hipotezy (interpretacji) zachowania
ucznia

Tomku, zastanawiam si´, po co to
robisz, i wydaje mi si´, ˝e chcesz
zwróciç na siebie mojà uwag´ albo
zamanifestowaç swojà niezale˝noÊç.
Czy mam racj´?

Mamy problem

Stwierdzenie faktu i wyra˝enie przeTomku, wydaje mi si´, ˝e mamy
konania o koniecznoÊci nawiàzania
problem. Chcia∏bym, abyÊmy wspólnie
wspó∏pracy w celu problemu – zmniej- spróbowali go rozwiàzania rozwiàzaç.
szamy przy tym dystans fizyczny
i nawiàzujemy kontakt wzrokowy
z uczniem

Cisza

Danie uczniowi czasu na wypowiedzenie si´ (tak˝e na wyra˝enie
negatywnych emocji)

Co mo˝emy zrobiç,
Wypracowanie rozwiàzania problemu
by rozwiàzaç problem? wraz z uczniem; najlepiej, aby on sam
zasugerowa∏ rozwiàzanie

Przyk∏ad komunikatu

Brak komunikatu

Jak sàdzisz, co powinniÊmy zrobiç,
aby rozwiàzaç ten problem?

Trzy pierwsze etapy stosujemy doraênie (podczas lekcji). JeÊli po pierwszym osiàgamy zamierzony
efekt, nale˝y zakoƒczyç konfrontacj´. JeÊli nie, stosujemy kolejne dwa. Trzy nast´pne etapy lepiej
zastosowaç po zakoƒczeniu zaj´ç podczas spotkania indywidualnego z podopiecznym.
Wa˝ne!

——––––———–––––––––––––––––––––———————————————————————

●

Etapu trzeciego (Zastanawiam si´, po co to robisz…) i kolejnych nie stosujemy, gdy uczeƒ ma
mniej ni˝ 12 lat lub jest niepe∏nosprawny intelektualnie. Takie dzieci majà trudnoÊci z myÊleniem
abstrakcyjnym i mog∏yby niew∏aÊciwie odebraç komunikat.

●

Przekaz ma dotyczyç „tu i teraz”, czyli ograniczaç si´ do danej sytuacji. Nie wolno uogólniaç
(odnosiç si´ do innych incydentów, stosowaç s∏ów: „jak zawsze”, „jak zwykle”, „oczywiÊcie” itp.).

●

Po zastosowaniu etapu trzeciego nale˝y zaprosiç ucznia na spotkanie indywidualne w celu
dok∏adnego przeanalizowania zajÊcia i wyjaÊnienia jego przyczyn, a tak˝e zawarcia umowy

3

Tam˝e.
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dotyczàcej dalszej relacji uczeƒ – nauczyciel i ustalenia zakresu pomocy, jakà podopieczny
otrzyma od nauczyciela.

—————

Regu∏y komunikacji podczas konstruktywnej konfrontacji i konfliktu
Poni˝ej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek dotyczàcych sposobu prowadzenia rozmowy
z podopiecznym przejawiajàcym trudne zachowania, a w szczególnoÊci zachowania prowokacyjne.
●

U˝ywaj j´zyka „ja”, a nie j´zyka „ty”, czyli mów w pierwszej osobie i nie obwiniaj ucznia.

●

Starannie dobieraj s∏owa, gdy opisujesz problem i swoje emocje/uczucia: bàdê opanowany
i obiektywny.

●

Ogranicz gestykulacj´ i powstrzymaj si´ od zbyt g∏oÊnego i szybkiego mówienia.

●

Zastosuj technik´ uwa˝nego s∏uchania.

●

Oka˝ empati´.

●

Pozwól uczniowi wypowiedzieç si´. Nie przerywaj mu.

●

Przeanalizuj jego argumenty.

●

Szukaj porozumienia.

——––––———–––––––––––––––————––––––––––––———————————————

Pami´taj!
Spotykacie si´, aby wypracowaç rozwiàzanie (umowa, kompromis). JeÊli dà˝ysz do uzyskania
przewagi, nie b´dzie to mo˝liwe. Twoim celem powinna byç wygrana obu stron.

—————

Porozumienie bez przemocy
Marshall B. Rosenberg4 opracowa∏ metod´ komunikowania si´ zwanà porozumieniem bez przemocy. Jest to alternatywa dla „j´zyka szakala”, opartego na ocenie i osàdzaniu innych, a w rezultacie prowadzàcego do przemocy.
Najwa˝niejsze za∏o˝enia tej metody to:
●

Nauka rozpoznawania w∏asnych pragnieƒ i ich wyra˝ania.

●

Zamiana „j´zyka szakala” na „j´zyk ˝yrafy” (czyli j´zyka przemocy na j´zyk porozumienia).

●

Budowanie zwiàzków mi´dzyludzkich opartych na szczeroÊci i empatii.

●

Skupianie uwagi na obserwacjach, uczuciach, potrzebach i proÊbach.

Metoda Rosenberga przydaje si´ w konstruktywnej konfrontacji, pomaga bowiem zrozumieç
ucznia oraz dostrzec jego potrzeby, a to u∏atwia nauczycielowi emocjonalne zdystansowanie si´
od incydentu (czyli opanowanie irytacji lub z∏oÊci) i uruchomienie empatii. To sprawia, ˝e nauczyciel zaczyna u˝ywaç j´zyka porozumienia, wolnego od ocen i krytyki, dzi´ki czemu szybciej osiàga
zamierzony cel (przekonanie podopiecznego o koniecznoÊci zaprzestania prowokacji). Porozumienie bez przemocy u∏atwia tak˝e i przyspiesza rozwiàzywanie konfliktów.

4

Rosenberg M.B.: Porozumienie bez przemocy. O j´zyku serca. Warszawa, Jacek Santorski & Co, 2008.
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Inne metody post´powania wobec prowokacyjnych zachowaƒ uczniów
Konstruktywna konfrontacja bywa nieskuteczna wobec niektórych podopiecznych, np. agresywnych, destrukcyjnych, uzale˝nionych od Êrodków psychoaktywnych, a tak˝e wtedy, gdy uczeƒ
i nauczyciel sà uwik∏ani w konflikt interpersonalny. Trzeba wtedy si´gnàç po inne metody interwencji. Mogà to byç:
●

rozmowa indywidualna z podopiecznym po zakoƒczeniu zaj´ç (mo˝e si´ zakoƒczyç podpisaniem kontraktu);

●

rozmowa z uczniem w obecnoÊci wychowawcy (mo˝e si´ zakoƒczyç podpisaniem kontraktu);

●

rozmowa z uczniem w obecnoÊci wychowawcy i rodzica/rodziców (mo˝e si´ zakoƒczyç podpisaniem kontraktu);

●

spotkanie mediacyjne (gdy istnieje konflikt);

●

skierowanie podopiecznego do pedagoga lub psychologa szkolnego;

●

skierowanie podopiecznego do poradni specjalistycznej na terapi´ lub do sàdu rodzinnego
pod opiek´ kuratora m∏odzie˝owego.
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Diagnoza problemu

–––––––––––––––––––––––––––––
materia∏y pomocnicze

Wywiad z nauczycielami
Cele:
●

Po spotkaniu wychowawca powinien mieç informacje do diagnozy problemu.

Czas trwania:
●

20 minut.

Metody:
●

wywiad.

Materia∏y:
●

Lista pytaƒ do nauczycieli.

Przebieg:
●

Powitaj nauczycieli i opisz krótko zachowanie ucznia na swoich lekcjach. Podaj przyk∏ady.

●

Powiedz, ˝e wiesz, i˝ uczeƒ podobnie funkcjonuje na innych przedmiotach, i chcia∏byÊ zdobyç
dodatkowe informacje na ten temat, aby dokonaç diagnozy problemu.

●

Przejdê do wywiadu. Skorzystaj z Listy pytaƒ do nauczycieli.

●

Podzi´kuj za rozmow´ i zakoƒcz spotkanie.

Wywiad z podopiecznym
Cele:
●

Po spotkaniu wychowawca powinien mieç informacje do diagnozy problemu.

Czas trwania:
●

30 minut.

Metody:
●

wywiad.

Potrzebne materia∏y:
●

Lista pytaƒ do wychowanka.

Przebieg:
●

Powitaj ucznia i powiedz, dlaczego zaprosi∏eÊ go na spotkanie: chcesz porozmawiaç o jego
zachowaniu na twoich lekcjach. Podaj przyk∏ady zachowaƒ.
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●

Powiedz, ˝e to, co robi, niepokoi ci´ i chcia∏byÊ zrozumieç, dlaczego to robi.

●

Przejdê do wywiadu. Skorzystaj z Listy pytaƒ do wychowanka.

●

Podzi´kuj za rozmow´ i zakoƒcz sesj´.

Lista pytaƒ do nauczycieli
1. Jakie nietypowe/niepokojàce zachowania lub reakcje ucznia zauwa˝yliÊcie na swoich lekcjach?
2. Kiedy si´ pojawiajà?
3. Jak na nie reagujecie?
4. Z jakim skutkiem?
5. Jak reaguje klasa?
6. Jakie macie inne uwagi i spostrze˝enia na temat ucznia i jego zachowania?

Lista pytaƒ do wychowanka
1. Dlaczego tak si´ zachowujesz?
2. Jak twoim zdaniem odbierajà twoje zachowanie nauczyciele?
3. Co sàdzi wed∏ug ciebie klasa?
4. Jak si´ czujesz w szkole?
5. Jak si´ czujesz na lekcjach?
6. Czy w podobny sposób zachowujesz si´ w domu? Dlaczego (nie)?
7. Co si´ wydarzy, jeÊli nadal b´dziesz prowokowa∏ nauczycieli?
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Spotkania z uczniem

––––––––––––––––––––––––––––––
scenariusze

Scenariusz nr 1 – Mamy problem
Cele:
●

Po spotkaniu uczeƒ powinien:
– rozumieç, ˝e ma problem,
– dà˝yç do jego rozwiàzania.

Czas trwania:
●

45 minut.

Metody:
●

elementy pracy warsztatowej.

Przebieg:
●

Powitaj ucznia i wyjaÊnij, ˝e chcesz porozmawiaç z nim o jego powtarzajàcych si´ prowokacyjnych zachowaniach.

●

Przytocz ostatni incydent i powtórz trzeci etap konstruktywnej konfrontacji: opis zachowania
podopiecznego, twoje emocje/odczucia, twojà hipotez´ na temat przyczyny zachowania.

●

Dodaj, ˝e twoim zdaniem jest to wasz wspólny problem, poniewa˝ dotyczy waszej relacji
i oboje odczuwacie jego negatywne skutki: ty denerwujesz si´ i nie mo˝esz przeprowadziç
spokojnie zaj´ç, uczeƒ zaÊ jest upominany i gro˝à mu sankcje (czwarty etap konstruktywnej
konfrontacji).

●

Zrób pauz´: daj uczniowi czas do namys∏u, mo˝liwoÊç zabrania g∏osu (piàty etap konstruktywnej konfrontacji). Zanotuj to, co powie.

●

Zapytaj: Co mo˝emy zrobiç, aby rozwiàzaç ten problem? (szósty etap konstruktywnej konfrontacji). Zapisz propozycje ucznia i podaj swoje (najlepiej, jeÊli przygotujesz je wczeÊniej).

●

Przeanalizujcie wszystkie propozycje dzia∏aƒ/rozwiàzaƒ i wybierzcie te, na które oboje si´
zgadzacie. Zapiszcie je.

●

Umów si´ na kolejne spotkanie.

Scenariusz nr 2 – Dlaczego prowokuj´
Cele:
●

Po spotkaniu uczeƒ powinien:
– wiedzieç, dlaczego zachowuje si´ prowokacyjnie wobec nauczycieli.

Czas trwania:
●

45 minut.
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Metody:
●

elementy pracy warsztatowej.

Potrzebne materia∏y:
●

materia∏ pomocniczy Wizualizacja (strona 46),

●

materia∏ pomocniczy Jak rodzi si´ prowokacja (Tab. 1, strona 32),

●

karta pracy Dlaczego zachowuj´ si´ prowokacyjnie wobec nauczycieli (strona 47).

Przebieg:
●

Powitaj podopiecznego i powiedz, ˝e chcesz porozmawiaç z nim dzisiaj o przyczynach jego
prowokacyjnego zachowania wobec nauczycieli. Dodaj, ˝e znajàc przyczyny, mo˝na pracowaç
nad zmianà zachowania.

●

PoproÊ, aby uczeƒ zamknà∏ oczy i przejdê do Wizualizacji.

●

Omówcie çwiczenie. Niech uczeƒ podzieli si´ z tobà wra˝eniami i spostrze˝eniami.

●

Omów mo˝liwe przyczyny zachowaƒ prowokacyjnych – skorzystaj z materia∏u pomocniczego
Jak rodzi si´ prowokacja (Tab. 1).

●

Przejdê do kolejnego çwiczenia. Daj podopiecznemu kart´ pracy Dlaczego zachowuj´ si´
prowokacyjnie wobec nauczycieli. Pomó˝ mu uÊwiadomiç sobie przyczyny zachowaƒ i korzyÊci, jakie dzi´ki nim osiàga (np. nie musi czegoÊ robiç, nie bierze za nic odpowiedzialnoÊci,
zyskuje na czasie, roz∏adowuje stres).

●

PoproÊ, aby w domu kilkakrotnie wróci∏ do karty çwiczeƒ i postara∏ si´ jà uzupe∏niç (dopisaç
jeszcze wi´cej przyczyn i korzyÊci, jakie odnosi, prowokujàc innych).

●

Umów si´ na kolejne spotkanie.

Scenariusz nr 3 – Zaspokajanie potrzeb – cz´Êç 1
Cele:
●

Po spotkaniu uczeƒ powinien:
– wiedzieç, jakie potrzeby próbuje zaspokajaç poprzez prowokacyjne zachowanie.

Czas trwania:
●

45 minut.

Metody:
●

elementy pracy warsztatowej.

Potrzebne materia∏y:
●

karta pracy Zaspokajanie potrzeb (strona 48).

Przebieg:
●

Rozpocznij spotkanie od przypomnienia wniosków z poprzedniego spotkania: uczeƒ prowokuje nauczycieli, poniewa˝… (niech wymieni przyczyny/wymieƒ przyczyny/wspólnie wymieƒcie przyczyny).
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●

Daj mu kart´ pracy Zaspokajanie potrzeb i poproÊ, aby uzupe∏ni∏ lewà kolumn´ (Przyk∏ady
moich prowokacyjnych zachowaƒ). Niech zapisze jak najwi´cej przyk∏adów. Mo˝esz mu przypomnieç kilka sytuacji.

●

WyjaÊnij, ˝e nasze dzia∏ania zmierzajà do zaspokojenia okreÊlonych potrzeb. Sà to potrzeby:
– fizyczne, np. g∏odu, snu,
– osobiste, np. poznawcza, rozwoju,
– emocjonalne, np. mi∏oÊci, bezpieczeƒstwa, uznania,
– spo∏eczne, np. przynale˝noÊci, afiliacji.
Dodaj, ˝e dà˝ymy do ich zaspokojenia wszelkimi sposobami, tak˝e tymi, które sà nieakceptowane przez otoczenie (np. potrzeb´ uznania zaspokajamy, bijàc s∏abszego, a potrzeb´ uwagi,
przeszkadzajàc na lekcjach).

●

Zapytaj podopiecznego:
– Jakie potrzeby zaspokajasz (próbujesz zaspokoiç), zachowujàc si´ prowokacyjnie wobec
nauczycieli?
Uczeƒ uzupe∏nia prawà kolumn´ karty pracy Zaspokajanie potrzeb. Pomó˝ mu zidentyfikowaç i nazwaç potrzeby.

●

Powiedz:
Prowokacyjne zachowanie nikomu nie s∏u˝y: ty zwracasz, co prawda, na siebie uwag´, ale
zamiast uznania dostajesz upomnienie. Zamiast podziwu wzbudzasz irytacj´ lub z∏oÊç. Nauczyciele z kolei postrzegajà ci´ jako ucznia sprawiajàcego problemy i patrzà na ciebie przez pryzmat twoich negatywnych zachowaƒ. Istnieje du˝e ryzyko, ˝e nie sà wtedy w stanie dostrzec
twoich zdolnoÊci, pozytywnych cech charakteru, poczucia humoru i wielu innych wartoÊci.
Dà˝enie do zaspokajania potrzeb jest naturalne i potrzebne. Mo˝na to jednak robiç w sposób
korzystny dla siebie samego i nieszkodliwy dla otoczenia.

●

PoproÊ, aby w domu zastanowi∏ si´, jak inaczej (pozytywnie, konstruktywnie, bez szkody dla
otoczenia) mo˝e zaspokajaç wymienione potrzeby i aby zapisa∏ swoje pomys∏y na kartce.
Omówicie te propozycje nast´pnym razem. Niech przyniesie tak˝e kart´ çwiczeƒ na kolejne
spotkanie.

●

Zakoƒcz spotkanie.

Scenariusz nr 4 – Zaspokajanie potrzeb – cz´Êç 2
Cele:
●

Po spotkaniu uczeƒ powinien:
– potrafiç zaspokajaç swoje potrzeby bez stosowania zachowaƒ prowokacyjnych.

Czas trwania:
●

45 minut.

Metody:
●

elementy pracy warsztatowej.
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Potrzebne materia∏y:
●

karta pracy Zaspokajanie potrzeb (z poprzedniego spotkania),

●

karta pracy Konstruktywne zaspokajanie potrzeb w szkole (strona 49),

●

karta pracy Konstruktywne zaspokajanie potrzeb w domu (strona 50).

Przebieg:
●

Rozpocznij spotkanie od krótkiej rozmowy: sprawdê, w jakiej formie jest podopieczny, co si´
w ostatnich dniach wydarzy∏o (nie d∏u˝ej ni˝ pi´ç minut). Powiedz mu coÊ mi∏ego, pozytywnego (np. pochwal go za dobre zachowanie lub doceƒ jego wk∏ad pracy w wykonywanie
zadaƒ na lekcji). Postaraj si´ nastroiç go pozytywnie do samego siebie.

●

Przejdê do tematu sesji, czyli konstruktywnego zaspokajania potrzeb. PoproÊ, aby uczeƒ wyjà∏
kart´ pracy Zaspokajanie potrzeb oraz sporzàdzone w domu notatki. Zapytaj:
– Jak sz∏a ci praca nad stworzeniem tej listy?
– Co sprawia∏o ci trudnoÊci?
– Jak sàdzisz, dlaczego?
Porozmawiajcie chwil´ o tym, co dla ucznia by∏o trudne.

●

Daj uczniowi do wype∏nienia kart´ pracy Konstruktywne zaspokajanie potrzeb w szkole.
Niech wpisze na nià tylko te potrzeby, które dotyczà szko∏y. Prawdopodobnie b´dziesz musia∏
pomóc uczniowi. Wpiszcie jak najwi´cej sposobów zaspokajania jego potrzeb, tak˝e drobnych, pozornie niewa˝nych.

●

Zapytaj:
– Jak mo˝esz zaspokajaç swoje potrzeby w domu?
– Co jest ci do tego potrzebne?

●

Uczeƒ uzupe∏nia kart´ pracy Konstruktywne zaspokajanie potrzeb w domu. Wpisuje na nià
potrzeby dotyczàce domu i rodziny. Pomó˝ mu w wypracowaniu sposobów ich zaspokajania,
aby lista by∏a jak najd∏u˝sza.

●

Podzi´kuj podopiecznemu za prac´ i pogratuluj mu sukcesu. Powiedz, ˝e uda∏o mu si´ wyjÊç
poza w∏asne ograniczenia i zmieniç sposób postrzegania siebie i swojego ˝ycia. Zach´ç go do
stosowania wypracowanych strategii od zaraz.

●

Umówcie si´ na krótkie, cykliczne spotkania (np. pi´tnastominutowe raz w tygodniu) w celu
weryfikacji listy potrzeb i sposobów ich zaspokajania oraz omówienia przebiegu realizacji jej
za∏o˝eƒ.

●

Zakoƒcz spotkanie.

Scenariusz nr 5 – Emocje
Cele:
●

Po spotkaniu uczeƒ powinien:
– umieç identyfikowaç swoje emocje,
– potrafiç radziç sobie ze swoimi negatywnymi emocjami.
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Czas trwania:
●

45 minut.

Metody:
●

elementy pracy warsztatowej.

Potrzebne materia∏y:
●

karta pracy Moje negatywne emocje (strona 51),

●

wskazówki dla ucznia Konstruktywne wyra˝anie negatywnych emocji (strona 52),

●

karta pracy Jak konstruktywnie wyra˝am swoje negatywne emocje (strona 53).

Przebieg:
●

Na poczàtku spotkania sprawdê, co s∏ychaç u podopiecznego oraz jak idzie mu zaspokajanie
potrzeb.

●

Powiedz, ˝e porozmawiacie dziÊ o emocjach, jakie uczeƒ odczuwa (odczuwa∏), zanim decyduje si´ na prowokacyjne zachowanie.

●

Powiedz:
Ka˝dy cz∏owiek odczuwa w ró˝nych sytuacjach zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje,
i jest to ca∏kowicie naturalne. Mamy prawo odczuwaç niezadowolenie, zdenerwowanie,
z∏oÊç. Nie nale˝y ich t∏umiç. Mo˝na i trzeba je wyra˝aç. Robiàc to, musimy jednak uwa˝aç, aby
nie szkodziç innym, nie atakowaç czy obwiniaç ich za nasze samopoczucie.

●

PoproÊ, aby uczeƒ zastanowi∏ si´, jakie uczucia i emocje pojawiajà si´ w nim tu˝ przed
prowokacyjnym zachowaniem. Niech je nazwie i zapisze na kartce.

●

Teraz zapytaj:
– Co lub kto uruchamia te emocje? (osoba, sytuacja, jakieÊ s∏owo czy gest).
Podopieczny wpisuje swoje spostrze˝enia na kart´ pracy Moje negatywne emocje.

●

W ostatniej cz´Êci zaj´ç powiedz:
Podczas lekcji zdarzajà si´ ró˝ne sytuacje, w których odczuwasz znu˝enie, irytacj´, zniech´cenie, z∏oÊç i inne emocje. Zastanów si´, jak mo˝esz je wyra˝aç w konstruktywny sposób (co
zrobiç/powiedzieç, w jaki sposób).
Zapoznaj ucznia ze wskazówkami Konstruktywne wyra˝anie negatywnych emocji.

●

Uczeƒ uzupe∏nia kart´ pracy Jak konstruktywnie wyra˝am swoje negatywne emocje.

●

Na zakoƒczenie spotkania powiedz, ˝e podopieczny potrafi w∏aÊciwie wyra˝aç swoje emocje.
Pogratuluj mu sukcesu i zach´ç, aby stosowa∏ poznane narz´dzia.

●

Zakoƒcz spotkanie.

Scenariusz nr 6 – Rodzice
Cele:
●

Po spotkaniu uczeƒ powinien:
– bardziej otwarcie i skuteczniej komunikowaç si´ ze swoimi rodzicami.
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Czas trwania:
●

45 minut.

Metody:
●

elementy pracy warsztatowej.

Potrzebne materia∏y:
●

karta pracy Moja relacja z rodzicami (strona 54),

●

kartka i d∏ugopis.

Przebieg:
●

Ostatnie z serii spotkaƒ indywidualnych rozpocznij od przypomnienia, co uczeƒ do tej pory
osiàgnà∏. Powiedz mu, ˝e wykona∏ du˝o pracy i jesteÊ z niego dumny.

●

Powróç do êród∏a problemu podopiecznego: ograniczeƒ narzucanych przez rodziców oraz
niemo˝noÊci swobodnego wyra˝ania w domu w∏asnych potrzeb, opinii i emocji.

●

Zaproponuj, aby podopieczny zastanowi∏ si´, jak powinna wyglàdaç jego relacja i komunikacja z rodzicami (jak chcia∏by, aby wyglàda∏a). Niech zapisze swoje pomys∏y na kartce.

●

Teraz zapytaj:
– Jak sàdzisz, co z tego, co zapisa∏eÊ jest realne/mo˝liwe?
– Dlaczego?
Uczeƒ wype∏nia kart´ pracy Moja relacja z rodzicami.

●

Zaproponuj uczniowi spotkanie wyjaÊniajàco-mediacyjne z jego rodzicami, podczas którego
b´dzie móg∏ powiedzieç im o swoich oczekiwaniach oraz wys∏uchaç ich propozycji. Zach´ç go
do wcielania w ˝ycie tych dzia∏aƒ, które sà w tej chwili mo˝liwe.

●

Zakoƒcz spotkanie.
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Dlaczego zachowuj´ si´ prowokacyjnie wobec nauczycieli

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
karta pracy

Zastanów si´ nad przyczynami swojego prowokacyjnego zachowania wobec nauczycieli i uzupe∏nij tabel´. Pomiƒ te kolumny/rz´dy, które ci´ nie dotyczà.
èród∏a zachowaƒ

Przyczyny

Co dajà mi te zachowania

Ja

Szko∏a

Nauczyciele

Klasa/grupa
rówieÊnicza

Dom/rodzina

Inne
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Zaspokajanie potrzeb

––––––––––––––––––––––––––––––––
karta pracy

Uzupe∏nij tabel´.
Przyk∏ady moich prowokacyjnych zachowaƒ
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Potrzeby, które próbuj´ w ten sposób zaspokoiç

Prowokacyjne zachowania ucznia

Konstruktywne zaspokajanie potrzeb w szkole

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
karta pracy

Uzupe∏nij tabel´.
Moje potrzeby w szkole

Jak je zaspokajam w konstruktywny sposób
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Konstruktywne zaspokajanie potrzeb w domu

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
karta pracy

Uzupe∏nij tabel´.
Moje potrzeby w domu
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Prowokacyjne zachowania ucznia

Moje negatywne emocje

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
karta pracy

Uzupe∏nij tabel´.
Moje negatywne emocje

Co lub kto je uruchamia
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Konstruktywne wyra˝anie negatywnych emocji

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wskazówki dla ucznia

Gdy w jakiejÊ sytuacji odczuwasz negatywne emocje, zastosuj poni˝sze wskazówki:
●

Zatrzymaj si´ – policz w myÊlach do dziesi´ciu, aby si´ uspokoiç i odroczyç swojà reakcj´.

●

Zapytaj siebie samego: dlaczego tak si´ czuj´? Co lub kto wywo∏a∏ we mnie te uczucia/emocje?

●

Nazwij to, co odczuwasz.

●

Zastanów si´, czego w tej chwili potrzebujesz.

●

Poinformuj osob´, wobec której odczuwasz negatywne emocje (która je wywo∏a∏a), co czujesz
i dlaczego. Zrób to spokojnie i z zachowaniem szacunku dla odbiorcy twojego komunikatu.

●

Pozwól mu odpowiedzieç na twój przekaz i uwa˝nie go wys∏uchaj.

●

Zaproponuj rozwiàzanie oraz wys∏uchaj, co druga strona ma do powiedzenia.

——––––———–––––––––––––––————––––––––––––———————————————

Pami´taj!
Nazwanie i zwerbalizowanie emocji powoduje zmniejszenie odczuwanego napi´cia i cz´Êciowe
roz∏adowanie emocji.

—————

52
Biblioteka pedagoga. Gimnazjum

Prowokacyjne zachowania ucznia

Jak konstruktywnie wyra˝am swoje negatywne emocje

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
karta pracy

Uzupe∏nij tabel´.
Przyk∏ady sytuacji szkolnych,
które wzbudzajà we mnie
negatywne emocje

Nazwa emocji

Przyk∏ady konstruktywnego
wyra˝ania tych emocji (zachowanie + komunikat werbalny)
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Zaj´cia z klasà

–––––––––––––––––––––
scenariusze

Scenariusz nr 1 – Profilaktyka zachowaƒ prowokacyjnych
Cele:
●

Po spotkaniu uczniowie powinni:
– rozumieç, dlaczego pewne zachowania sà nieakceptowane i nie do przyj´cia,
– unikaç niepo˝àdanych zachowaƒ.

Czas trwania:
●

45 minut.

Metody:
●

elementy pracy warsztatowej.

Potrzebne materia∏y:
●

3 du˝e arkusze papieru,

●

kartki i d∏ugopisy.

Przebieg:
●

Powitaj podopiecznych i powiedz, ˝e zajmiecie si´ dzisiaj kwestià zachowania si´ w szkole,
a w szczególnoÊci podczas lekcji.

●

PoproÊ, aby uczniowie dobrali si´ w 3–4-osobowe grupy i zapytaj: Jakie wasze reakcje,
zachowania, s∏owa mogà byç uwa˝ane przez nauczycieli za niew∏aÊciwe lub niegrzeczne?
Uczniowie zapisujà swoje pomys∏y na kartkach i referujà je na forum klasy. Sporzàdêcie ich
list´ na du˝ym arkuszu papieru z nag∏ówkiem Niepo˝àdane zachowania na lekcjach.

●

Zastanówcie si´, które z nich sà dla nauczycieli najbardziej ucià˝liwe i dlaczego. Dodaj swój
komentarz. Mo˝esz tak˝e uzupe∏niç list´ o w∏asne propozycje.

●

Zrób krótki wyk∏ad na temat zachowaƒ prowokacyjnych uczniów (skorzystaj z informacji
zawartych na stronach 30–32).

●

Zapytaj: W jakim celu uczniowie tak si´ zachowujà?
Uczestnicy ponownie pracujà w grupach i robià notatki, które póêniej przedstawiajà. Stwórzcie
list´ powodów na du˝ym arkuszu papieru z nag∏ówkiem Dlaczego zachowujemy si´ prowokacyjnie wobec nauczycieli.

●

Teraz zapytaj:
– Jakie negatywne skutki powoduje takie zachowanie?
– Co w ten sposób tracicie?
Po krótkiej pracy w zespo∏ach uczniowie prezentujà swoje wnioski. Zapiszcie je na du˝ym
arkuszu papieru z nag∏ówkiem Negatywne skutki zachowaƒ prowokacyjnych.
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●

W podsumowaniu powiedz, ˝e nie warto ryzykowaç konsekwencji gro˝àcych za nieprzemyÊlane zachowania/dzia∏ania na lekcjach. Zamiast tego lepiej szukaç innych sposobów ujÊcia
dla swoich negatywnych emocji lub stresu. PoproÊ, aby uczniowie zastanowili si´ w domu, jak
to osiàgnàç.

●

Zakoƒcz zaj´cia.

Scenariusz nr 2 – Nie prowokujemy
Cele:
●

Po spotkaniu uczniowie powinni powstrzymywaç si´ od prowokacyjnych zachowaƒ w szkole.

Czas trwania:
●

45 minut.

Metody:
●

elementy pracy warsztatowej.

Potrzebne materia∏y:
●

2 du˝e arkusze papieru,

●

kartki i d∏ugopisy.

Przebieg:
●

Powitaj uczniów i powiedz, ˝e wrócicie dziÊ do rozmowy na temat prowokacyjnych zachowaƒ
w szkole.

●

Zapytaj: Jak mo˝ecie radziç sobie ze swoimi trudnoÊciami, z∏ym samopoczuciem i negatywnymi
emocjami bez koniecznoÊci manifestowania ich w postaci prowokacyjnych zachowaƒ wobec
nauczycieli?
Uczestnicy pracujà w ma∏ych grupach. Zapisujà sposoby i podajà przyk∏ady dzia∏aƒ/komunikatów.

●

Sporzàdêcie ich listy na du˝ym arkuszu papieru z nag∏ówkiem: Zapobieganie prowokacyjnym
zachowaniom wobec nauczycieli.

●

Zastanówcie si´, jakie warunki muszà zostaç spe∏nione (okolicznoÊci, pomoc nauczycieli, wsparcie klasy/wychowawcy, organizacja pracy itp.) oraz jakie umiej´tnoÊci sà potrzebne uczniom,
aby stosowali zapisane sposoby.

●

Zapiszcie je na kolejnym arkuszu papieru z nag∏ówkiem: Co pomaga unikaç prowokacyjnych
zachowaƒ.

●

Mo˝ecie umieÊciç te listy w widocznym miejscu waszej sali.

●

Podzi´kuj podopiecznym za udzia∏ w lekcji i powiedz, ˝e na kolejnej omówicie sposoby
radzenia sobie ze z∏oÊcià.

●

Zakoƒcz spotkanie.
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Scenariusz nr 3 – Okie∏znaç z∏oÊç
Cele:
●

Po spotkaniu uczniowie powinni potrafiç radziç sobie z w∏asnà z∏oÊcià.

Czas trwania:
●

45 minut.

Metody:
●

elementy pracy warsztatowej.

Potrzebne materia∏y:
●

karta pracy Z∏oÊç – scenki (strona 58),

●

4 du˝e arkusze papieru,

●

kartki i d∏ugopisy.

Przebieg:
●

Rozpocznij zaj´cia od pytaƒ:
– Co to jest z∏oÊç?
– Co najcz´Êciej was z∏oÊci?
Uczniowie rozmawiajà przez chwil´ w parach, a nast´pnie przedstawiajà wnioski. Zapisz je na
du˝ym arkuszu papieru.

●

Teraz zapytaj: W jakich sytuacjach na lekcjach odczuwacie z∏oÊç lub gniew?
Ponownie daj podopiecznym czas na krótkà dyskusj´ i znów zapiszcie wnioski na du˝ym
arkuszu papieru.

●

Powiedz: Jak widzicie, z∏oÊç towarzyszy nam w wielu sytuacjach ˝yciowych i szkolnych. Jest
nieunikniona. Niestety, cz´sto s∏yszymy, ˝e nie powinniÊmy si´ z∏oÊciç, a jeÊli ju˝, to nie nale˝y
tego okazywaç. Dlatego staramy si´ jà t∏umiç, ukrywaç. Im cz´Êciej to robimy, tym bardziej
z∏oÊç w nas narasta i wreszcie wybuchamy, bywa ˝e w najmniej odpowiednim momencie. Kierujemy wtedy z∏oÊç na przypadkowe osoby. Z∏oÊç przekszta∏ca si´ tak˝e w agresj´.
Z∏oÊç jest naturalnà emocjà i ka˝dy mam prawo jà odczuwaç. Zastanówmy si´, jak radziç sobie
z w∏asnà z∏oÊcià. Jak post´powaç, aby nikogo nie krzywdziç.
Uczniowie dyskutujà w 3–4-osobowych grupach. Zapiszcie ich propozycje na kolejnym du˝ym
arkuszu papieru5.

●

Zaproponuj çwiczenie. Zadaniem uczestników jest odegranie w parach scenek, które dziejà
si´ na lekcji (ka˝da para odgrywa wszystkie scenki). Skorzystaj z karty pracy Z∏oÊç – scenki.

●

Ochotnicy ponownie odgrywajà je na forum grupy. Skomentujcie je. Zapiszcie wzory przydatnych komunikatów na du˝ym arkuszu papieru z nag∏ówkiem Wyra˝anie z∏oÊci – przyk∏ady
komunikatów. Zach´ç podopiecznych do ich stosowania.

5

Zadbaj o w∏aÊciwà kolejnoÊç podanych przez uczniów etapów. Dokonaj uzupe∏nieƒ, jeÊli coÊ pomin´li. Macie stworzyç praktyczny
poradnik dla klasy.
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Moja relacja z rodzicami

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
karta pracy

Uzupe∏nij tabel´.
Obszary mojej
relacji z rodzicami

Opis po˝àdanego stanu

Wspólnie sp´dzany
czas

Rozmowy

Moje potrzeby

Dyscyplina

Mój czas wolny

Spory

Wyra˝anie z∏oÊci
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Konstruktywna konfrontacja jako sposób
na prowokacyjne zachowania uczniów

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
rada szkoleniowa dla nauczycieli

Cele:
●

Po spotkaniu nauczyciele powinni:
– konstruktywnie reagowaç na prowokacyjne zachowania uczniów,
– znaç sposoby przeciwdzia∏ania im,
– lepiej panowaç nad w∏asnymi emocjami.

Czas trwania:
●

130 minut (70 minut – przerwa – 60 minut).

Metody:
●

elementy pracy warsztatowej.

Potrzebne materia∏y:
●

materia∏ pomocniczy Prowokacja (strony 30–37),

●

karta pracy Przyczyny prowokacyjnych zachowaƒ uczniów – po jednym egzemplarzu na
grup´ (strona 61),

●

Jak rodzi si´ prowokacja (Tab. 1, strona 32) – po jednym egzemplarzu na grup´,

●

Etapy konstruktywnej konfrontacji (Tab. 2, strona 35) – po jednym egzemplarzu dla ka˝dego
uczestnika,

●

Regu∏y komunikacji podczas konstruktywnej konfrontacji i konfliktu (strona 36) – po jednym
egzemplarzu dla ka˝dego uczestnika,

●

karta pracy Post´powanie wobec prowokacyjnych zachowaƒ uczniów – po jednym egzemplarzu na grup´ (strona 62).

Przebieg:
●

Powitaj uczestników i powiedz, ˝e przyjrzycie si´ dziÊ problemowi prowokacyjnych zachowaƒ
uczniów na lekcjach skierowanych do nauczycieli. Dodaj, ˝e pojawiajà si´ one w ró˝nych
klasach i majà ró˝ne nat´˝enie. Nie zawsze wiemy, jak powinniÊmy interweniowaç wobec
podopiecznych.

●

PoproÊ, aby uczestnicy dobrali si´ w kilkuosobowe grupy (maksymalnie po pi´ç osób) i zastanowili si´, jakie zachowania uczniów mo˝na uznaç za prowokacyjne wobec nauczycieli. Niech
zapiszà te˝ przyk∏ady zachowaƒ, z którymi sami si´ zetkn´li.

●

Po przedstawieniu wyników pracy grup (tylko rodzaje prowokacyjnych zachowaƒ), rozdaj materia∏ pomocniczy Prowokacja. Sprawdêcie, czy wszystkie rodzaje zachowaƒ zosta∏y wymienione.

●

Powiedz:
– Przyjrzyjcie si´ teraz przyk∏adom prowokacyjnych zachowaƒ, które zapisaliÊcie w grupach.
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– O czym czy takie zachowania Êwiadczà?
– Jakie sà ich przyczyny?
Rozdaj kart´ pracy Przyczyny prowokacyjnych zachowaƒ uczniów, po jednym egzemplarzu na
grup´, i poproÊ zespo∏y robocze o jej wype∏nienie.
●

Gdy grupy zakoƒczà prac´, rozdaj materia∏ pomocniczy Jak rodzi si´ prowokacja – po jednym
egzemplarzu na grup´. Nauczyciele czytajà go i – jeÊli trzeba – uzupe∏niajà/korygujà swoje
zapiski. Zbierzcie wnioski na forum. Upewnij si´, ˝e wszyscy potrafià rozpoznaç zachowania
prowokacyjne i wiedzà, jak one powstajà.

●

Zapytaj:
– Jak zazwyczaj post´pujecie wobec takich uczniów?
– Z jakim skutkiem?
Nauczyciele dyskutujà w swoich zespo∏ach roboczych. Podsumujcie te dyskusje na forum.
(przerwa)

●

Przypomnij, ˝e w pierwszej cz´Êci szkolenia omówiliÊcie rodzaje i przyczyny prowokacyjnych
zachowaƒ uczniów wobec nauczycieli oraz podaliÊcie przyk∏ady reakcji nauczycieli na te
zachowania.

●

Sprawdê, czy uczestnicy znajà metod´ konstruktywnej konfrontacji (zapewne niektóre ich
rozwiàzania Êwiadczà o tym, ˝e jà stosujà – dostrze˝ i doceƒ fachowoÊç kolegów).

●

Rozdaj materia∏ pomocniczy Etapy konstruktywnej konfrontacji oraz materia∏ pomocniczy
Regu∏y komunikacji podczas konstruktywnej konfrontacji i konfliktu – po jednym egzemplarzu
dla ka˝dego uczestnika. Daj nauczycielom pi´ç minut na zapoznanie si´ z materia∏ami, a nast´pnie wyjaÊnij wàtpliwoÊci/odpowiedz na ich pytania.

●

Uczestnicy dobierajà si´ w pary. Rozdaj karty pracy Post´powanie wobec prowokacyjnych
zachowaƒ uczniów – po jednym egzemplarzu na grup´. Odegrajcie krótkie scenki. Powtórzcie
je na forum (po jednej na ka˝dà sytuacj´).

●

Powiedz, ˝e wiemy ju˝, jak interweniowaç w przypadku pojawienia si´ prowokacyjnego
zachowania ze strony ucznia. Jednak wa˝na jest tak˝e profilaktyka tych zachowaƒ. Uczestnicy
ponownie pracujà w grupach i tworzà listy dzia∏aƒ profilaktycznych. Zbierzcie wszystkie propozycje na du˝ym arkuszu papieru z nag∏ówkiem Prowokacyjne zachowania uczniów – dzia∏ania profilaktyczne. Sprawdêcie, których nie stosujecie w szkole (sà stosowane z miernym
rezultatem) – warto si´ im przyjrzeç w najbli˝szej przysz∏oÊci.

●

W ostatniej cz´Êci spotkania zastanówcie si´ nad emocjami, jakie towarzyszà stronom w sytuacjach prowokacji. Powiedz:
Emocje uczniów mo˝na uspokoiç dzi´ki metodzie konstruktywnej konfrontacji. A jak zapanowaç nad w∏asnymi (irytacjà, z∏oÊcià)?
Zbierzcie propozycje uczestników opracowane najpierw w zespo∏ach roboczych. Zapiszcie je
na du˝ym arkuszu papieru z nag∏ówkiem Jak mo˝emy kontrolowaç swoje emocje, gdy
uczniowie nas prowokujà? Podaj zasady porozumienia bez przemocy.

●

Podzi´kuj wszystkim za udzia∏ w szkoleniu. Mo˝esz zakoƒczyç je krótkà sesjà informacji
zwrotnych.
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Z∏oÊç – scenki

–––––––––––––––––––––
karta pracy

Scenka 1
Uczeƒ: Nauczyciel zbyt szybko prowadzi lekcj´, a ty si´ pogubi∏eÊ. Nie wiesz, jak wykonaç
zadanie. Podnosisz r´k´, aby spytaç, ale nauczyciel nie dostrzega twojego gestu. Czas mija,
a ty siedzisz. Narasta w tobie z∏oÊç na nauczyciela – powinien podejÊç i pomóc ci. Wreszcie
nauczyciel pyta: Dlaczego nie pracujesz. Przecie˝ nie zdà˝ysz skoƒczyç. Teraz jesteÊ na niego
naprawd´ z∏y. Co powiesz?
Nauczyciel: Widzisz, ˝e uczeƒ nie wykonuje przydzielonego mu zadania. Masz wra˝enie, ˝e
nie uwa˝a∏, gdy wyjaÊnia∏eÊ temat. Mówisz: Dlaczego nie pracujesz. Przecie˝ nie zdà˝ysz
skoƒczyç.

Scenka 2
Uczeƒ: W∏aÊnie dosta∏eÊ ocen´ z odpowiedzi s∏abszà, ni˝ si´ spodziewa∏eÊ. Czujesz si´ skrzywdzony. Masz wra˝enie, ˝e zosta∏eÊ niesprawiedliwie potraktowany. Co powiesz?
Nauczyciel: Uczeƒ, który odpowiada∏ dziÊ na lekcji, by∏ s∏abo przygotowany i mia∏ tylko
cz´Êç pracy domowej.

Scenka 3
Uczeƒ: DziÊ rano pok∏óci∏eÊ si´ z rodzicami. Przyszed∏eÊ do szko∏y w z∏ym humorze i wszystko
ci´ denerwuje. Nauczyciel ciàgle ci´ o coÊ pyta. Czujesz, ˝e za chwil´ wybuchniesz. Co mu
powiesz?
Nauczyciel: Uczeƒ jest rozkojarzony, zamyÊla si´, nie odpowiada na zadane pytania. Masz
wra˝enie, ˝e nie ma ochoty uczestniczyç w lekcji. Zwracasz mu uwag´ s∏owami: Marcin,
wydaje mi si´, ˝e nie uwa˝asz. Dlaczego?
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Przyczyny prowokacyjnych zachowaƒ uczniów

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
karta pracy

Przeanalizujcie znane wam przypadki prowokacyjnych zachowaƒ uczniów i uzupe∏nijcie tabel´.
Przyk∏ady prowokacyjnych zachowaƒ uczniów

Prawdopodobne przyczyny tych zachowaƒ
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Post´powanie wobec prowokacyjnych zachowaƒ uczniów

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
karta pracy

Jak zareagujecie w poni˝szych sytuacjach, stosujàc zasady konstruktywnej konfrontacji?
Opis sytuacji

Uczeƒ ostentacyjnie ziewa podczas
twojego wyk∏adu

Uczeƒ odmawia wykonania zadania. Na twoje
ponaglenie odpowiada zaczepnie: A co mi pani
zrobi, jak nie oddam pracy?

Uczeƒ pakuje podr´cznik, zeszyt i przybory do
pisania do torby na 10 minut przed dzwonkiem.
Robi przy tym du˝o ha∏asu i patrzy na ciebie
drwiàco

Uczeƒ stuka d∏ugopisem w ∏awk´. Ju˝ kilkakrotnie
zwraca∏eÊ mu dziÊ uwag´, ˝e przeszkadza ci to
w prowadzeniu lekcji

Uczeƒ po raz kolejny spóêni∏ si´ na twoje zaj´cia,
choç wie, ˝e tego nie tolerujesz. Tu˝ przed
dzwonkiem na lekcj´ widzia∏eÊ go stojàcego pod
salà, wi´c raczej nic wa˝nego go nie zatrzyma∏o

Uczeƒ nie wyjà∏ ksià˝ki ani zeszytu (siedzi
w pustej ∏awce) i co chwil´ komentuje przebieg
lekcji: Ale to ciekawe!, Taaa…, kto by to
pomyÊla∏!, A to ci dopiero! itp.
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Reakcja nauczyciela

