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Przygotowywanie pedagogów 
do profilaktyki uzależnień

Maria Deptuła

Praca profilaktyczna w szkole i w środowisku lokalnym wymaga specjali
stycznej wiedzy i umiejętności, które trudno wyliczyć w ramach tego arty
kułu. Wśród nich niezwykle istotną rolę odgrywają kompetencje w zakre
sie współpracy z innymi ludźmi i kierowania pracą różnych grup -  dzieci, 
młodzieży, dorosłych. Z tego powodu bardzo ważną częścią procesu 
kształcenia przyszłych profilaktyków jest stworzenie studentom warun
ków do rozwijania umiejętności interpersonalnych niezbędnych w proce
sie budowania dobrego kontaktu. Ważne jest też umożliwienie im zdoby
wania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla wspomagania rozwoju dzieci 
i młodzieży, zwłaszcza tych, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych.

Od dziesięciu lat we wczesnej profilaktyce 
adresowanej do całej populacji dzieci i m ło
dzieży oraz do grup ryzyka dominuje podej
ście ukształtowane pod wpływem psychologii 
hum anistycznej, szczególnie nurtu zapocząt
kowanego przez C. Rogersa. Z uwagi na to, 
w naszym programie 195 godzin na studiach 
dziennych i 125 godzin na studiach zaocznych 
przeznaczamy na uczenie studentów podejścia 
skoncentrowanego na osobie i pracy z gru
pą metodami aktywnymi. Cykl zajęć służą
cych tym celom obejmuje pięć przedmiotów 
realizowanych w ciągu trzech lat m etodą psy
chologicznego treningu grupowego przez tre
nerów posiadających rekomendację Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego. Przedmioty te

to: Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, 
Trening umiejętności wychowawczych, Warsz
tat pracy z  grupą  oraz laboratoria do przedmio
tów  Wspomaganie rozwoju psychospołeczne
go dzieci i młodzieży  i Teoria i metodyka wcze
snej profilaktyki uzależnień.

Niniejszy artykuł pragnę poświęcić dwóm 
pierwszym modułom.

Założenia

Przyjmujemy za C. Rogersem, że naszym za
daniem jest wspomaganie studentów w zdobyciu 
doświadczeń, wiedzy i w osiągnięciu takiego po
ziomu osobistego rozwoju, który umożliwi bardziej 

konstruktywne radzenie sobie z  „rzeczywisto

śc ią ” (Rogers, s. 112), jak ą  jest w tym przy
padku wypełnianie roli pedagoga-profilaktyka. 
Uważamy, że najważniejsze jest podmiotowe 
traktowanie dzieci, m łodzieży i rodziców, dzia
łanie wspólnie z nimi i na ich rzecz, zgodnie 
ze stanem wiedzy naukowej i obowiązującym 
prawem. Takie wypełnianie roli pedagoga uła
twia opanowanie podejścia nastawionego na 
osobę (person-centered approach).  Opiera się ono 
na hipotezie, że jednostka dysponuje olbrzymimi 
zasobami umożliwiającymi je j  zrozumienie samej 
siebie, zmianę sposobu pojmowania siebie, zmia- 
nę je j  podstawowych postaw oraz zachowania 
kontrolowanego przez nią samą. Zasoby te moż
na wykorzystać, jeśli stworzy się odpowiedni kli
mat wspomagającego nastawienia psychologicz
nego  (ibidem s. 129). Stworzenie klimatu wspo
magającego rozwój wymaga spełnienia trzech 
warunków: autentyczności w relacji z osobami, 
którym się pomaga, ich akceptacji i empatyczne- 
go zrozumienia (ibidem). Rozwijaniu tych zdol
ności u naszych studentów służy cykl zajęć psy- 
choedukacyjnych. Przy jmujemy, że zdolności te 
można rozwijać tylko w kontakcie z osobą sto
sującą tego rodzaju podejście wobec osób, któ
re mają się go nauczyć.

Cele i formy pracy

M oduł „Rozwijanie um iejętności inter
personalnych” (30 godzin) realizowany jest 
w ciągu trzech kolejnych dni. Celem zajęć jest 
tworzenie w grupie klimatu sprzyjającego  
uczeniu się przez doświadczenie. Rozpoczy
namy od przedstawienia studentom celów za
jęć  i scharakteryzow ania specyfiki procesu 
uczenia się przez doświadczenie. Informujemy 
ich o prawie do decydowania o własnym po
ziom ie aktyw ności z m ożliw ością odm ow y 
wykonania polecenia nauczyciela bądź odm o
wy udziału w  ćwiczeniach. Prawo to nie przy
sługuje studentom w trakcie tradycyjnych za
jęć  akademickich, gdzie zarówno aktywność 
studentów, jak  i je j efekty podlegają ocenie.

Inform ujem y studentów, że doskonalenie 
kompetencji interpersonalnych wymaga dobrej 
kondycji psychicznej, dlatego jeśli ktoś aktualnie 
przeżywa bardzo trudną sytuację, jest pod opieką 
Poradni Zdrowia Psychicznego, proszony jest 
o kontakt z osobą prowadzącą zajęcia po to, by 
ustalić najlepsze dla niego w  tym momencie spo

soby uzyskania zaliczenia tego przedmiotu.
Po zawarciu kontraktu następują ćwiczenia, 

które um ożliwiają pogłębienie integracji w gru
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pie i przyglądanie się własnemu funkcjonowa
niu na forum grupy i w relacjach z jej poszcze
gólnymi członkami. Przebieg tego m odułu jest 
specyficzny dla grupy i tworzony w znacznej 
m ierze w odpowiedzi na potrzeby uczestników 
zajęć. Jest on jednak okazją do refleksji nad 
w łasnym i kom petencjam i interpersonalnym i 
i uczenia się metodami aktywnymi, do budo
wania klimatu zaufania i współpracy w grupie, 
doświadczania na sobie podejścia skoncentro
wanego na osobie.

Świadomemu uczeniu się przez studentów 
tego podejścia służy drugi moduł: „Trening i 

um iejętności w ychow aw czych”. Przedmiot 
ten realizowany jest w formie 2-3 spotkań lub 
w formie system atycznych cotygodniowych, 
4-godzinnych zajęć. Jego głównym celem jest 
świadom e rozwijanie zdolności do bycia au
tentycznym w kontakcie z innymi osobami, i 
do em patycznego rozumienia ich oraz oka
zywania bezwarunkowej akceptacji. Te fun

damentalne w koncepcji C. Rogersa um iejęt
ności są ściśle związane z rozwojem inteligen
cji emocjonalnej. Pojęcie to według J.D. May
era i P. Saloveya obejm uje umiejętność wła

ściw ej percepcji, oceny i wyrażania emocji, 
umiejętność docierania do uczuć, zdolność ich 
generowania w momentach, gdy mogą wspo
móc myślenie, umiejętność rozumienia emocji 
i zrozumienie wiedzy emocjonalnej oraz umie
ję tność  regulowania emocji tak, by wspom a
gać rozwój emocjonalny i intelektualny.

Proces tw orzenia w arunków  do rozwoju 
zdolności emocjonalnych i społecznych studen
tów w tym module jest nieco bardziej sforma
lizowany niż w m odule pierwszym. W naszej 
ofercie jest więcej ćwiczeń o określonej z góry 
strukturze mniej zaś sytuacji otwartych, któ
rych treść zależy wyłącznie od inwencji stu
dentów. Uważamy za bardzo ważne, aby pro
cesowi uczenia się towarzyszyła pozytywna, 
wewnętrzna motywacja prospołeczna. Staramy 
się koncentrować uwagę studentów nie tylko 
na tym, co dzięki nowym umiejętnościom m ogą 
uzyskać dla siebie, lecz także na tym, co będą 

mogli ofiarować innym.
W budzeniu pozytywnej motywacji pomaga 

nam ćwiczenie koncentrujące uwagę studen
tów na ich pozytyw nych relacjach z dorosły
mi w dzieciństwie. Praca ta jest punktem wyj
ścia do osobistych refleksji nad posiadanymi 
kompetencjami wychowawczymi. Powstająpra- 

ce plastyczne i literackie dotyczące wizji wła
snego przygotowywania się do wypełniania roli

wychowawcy i opiekuna dzieci. Dzięki nim kry
stalizuje się indywidualny plan rozwoju studen
tów, który ukierunkowuje ich proces uczenia się 
i pomaga podtrzymać wewnętrzną motywację.

Rozwijaniu zdolności do bycia autentycz
nym w kontakcie z innymi ludźmi służy se
ria ćwiczeń umożliwiających studentom wgląd 
we własne uczucia pojawiające się w trakcie 
zajęć, nazywanie i komunikowanie ich wybra
nej osobie lub grupie. Proces ten rozpoczyna się 
już w trakcie pierwszego modułu, kiedy studen
ci pytani są o samopoczucie w trakcie różnych 
ćwiczeń. Chociaż są to w przeważającej mierze 
doświadczenia oceniane przez studentów pozy
tywnie, to jednak wielu osobom sprawia trud
ność mówienie o swoich uczuciach.

Ogromną rolę w procesie uczenia 
się studentów odgrywa zdolność na
uczyciela do okazywania im akcepta
cji i empatycznego rozumienia, zw łasz
cza wtedy, gdy mówią oni o uczuciach, 
które mogą być dla niego zaskakujące 
czy niewygodne (np. studenci mówią, 
że się nudzili, że ich złości „ciągłe" po
wtarzanie pytania o to, jak się czują, 
bo jak się dobrze czują, to nie ma o czym 
mówić). Ważna jest też autentyczność 
nauczyciela w kontakcie z nimi, świa
domość własnych uczuć i umiejętność 
komunikowania ich w sposób sprzyja
jący rozwojowi studentów.

Autentyczność w podejściu nastawionym na 
osobę  nie oznacza bowiem (jak się często sądzi) j  

braku refleksyjnego ustosunkowania się do same
go siebie i innych. Nie jest tożsama ze sponta
nicznością przypadkowych reakcji emocjonal
nych (Starczewska, s. 20). Dzięki takiej postawie 
nauczyciel staje się modelem podejścia nastawio
nego na osobę,  zanim jeszcze rozpocznie się pro
ces świadomego uczenia się tego stylu wspoma
gania rozwoju innych ludzi przez studentów.

Pamiętając o tym, jak  trudne jest komuni
kowanie uczuć innym ludziom, koncentrujemy 
się często najpierw na tworzeniu warunków do 
doskonalenia ekspresji niewerbalnej studentów 
oraz rozw ijaniu zdolności do odczytyw ania 
sygnałów niewerbalnych innych ludzi. Korzy
stam y z filmów, zdjęć, z zabaw grupow ych 
wymagających niewerbalnej ekspresji.

Zdolność do identyfikacji emocji w stanach 
własnego organizmu, uczuciach i myślach oraz 
zdolność do precyzyjnego wyrażania emocji 
i potrzeb z nimi związanych, to w koncepcji 
J.D. Mayera i P. Saloveya podstawowe zdol
ności w  rozwoju inteligencji emocjonalnej. W po

łączeniu z bardziej złożoną zdolnością do otwar
tości zarówno na uczucia przyjemne, jak i nie
przyjemne, decydują, moim zdaniem, o możli
wości bycia autentycznym , szczerym  i we
wnętrznie spójnym w relacji z innymi osoba
mi. Studenci różnią się poziomem rozwoju wy
żej opisanych zdolności, jednak najwięcej trud
ności sprawia im wyrażanie tzw. emocji negatyw
nych: strachu, złości, smutku, wstydu, itp. Jest to 
niewątpliwie konsekwencją treningu socjalizacyj- 
nego, w ramach którego uczymy się ukrywać 
emocje kłopotliwe dla innych ludzi, czy obna
żające naszą słabość (Saarni, s. 99-102; John
son s. 98-103). Zachęcamy studentów do reflek
sji nad znaczeniem tych trudnych uczuć w życiu 
ludzi oraz różnymi powodami i skutkami ich tłu
mienia. Spojrzenie na emocje jako na sygnały 
istotnych zmian wjednostce i je j  otoczeniu  (May
er i Salovey s. 38) ułatwia zmianę nastawienia do 
emocji i wzm acnia m otywację studentów do 
rozwijania umiejętności uświadamiania ich so
bie i asertywnego komunikowania innym.

Z uwagi na to, że ćwiczenia tych indywidual
nych zdolności odbywają się w parach, małych 
grupach i na forum całej grupy, powstają warun
ki zarówno do rozwijania zdolności identyfika
cji emocji u innych ludzi (podstawowego wa
runku empatycznego rozumienia), jak i wzbo
gacania swojej wiedzy o emocjach innych ludzi, 
a w konsekwencji zwiększania akceptacji dla 
innych ludzi i szacunku dla ich indywidualności.

Doskonaleniu zdolności empatycznego rozu
mienia innych służą także specjalne ćwiczenia, 
często wykorzystujące psychodramę, w trakcie któ
rej jeden student podejmuje rolę dziecka, nauczy
ciela czy rodzica znajdującego się w trudnej sytu
acji, a drugi rolę pedagoga. Studenci uczą się zada
wania otwartych pytań, porządkowania chaotycz
nych wypowiedzi, pomagania w wyodrębnieniu 
najbardziej istotnego dla mówiącego problemu 
i komunikowania rozmówcy jak rozumieją to, co 
chce im przekazać. Uczą się także odzwierciedla
nia uczuć przeżywanych przez rozmówcę. W trak
cie tych ćwiczeń mogą odkryć, że empatyczne re
agowanie na stan drugiego człowieka i nastawie
nie na to, żeby go zrozumieć, pomaga mu zrozu
mieć samego siebie. Studenci często spostrzegają, 
że do zrozumienia drugiego człowieka nie jest ko
nieczne posiadanie podobnych doświadczeń, po
równanie jego przeżyć z własnymi. Empatyczne 
rozumienie jest bowiem intuicyjnym chwytaniem 
cudzej autentycznej rzeczywistości psychicznej  nie
zależnie od tego jak różni się ona od naszej wła
snej, jak bardzo jest ukryta za konwencjonalnymi
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środkami wyrazu, schematami wyuczonych reak
cji (Starczewska, s. 20-21).

D ośw iadczenie em patycznego słuchania 
przez drugiego człowieka jest zwykle bardzo 
silnie przeżywane przez studentów. Myślę, że 
w każdym przypadku, kiedy nasz proces na
uczania się powiedzie, studenci zm ieniają po
stawę wobec osób potrzebujących pomocy. Tu 
rozp o czy n a  się  nauka w spó łp racy  z n im i, 
zwiększa się szacunek dla nich i gotowość re
spektowania ich praw. Towarzyszy temu czę
sto uczucie ulgi spowodowane odkryciem, że 
pedagog nie musi znać wszystkich rozwiązań 
cudzych problemów i lepiej od zainteresowa
nych wiedzieć, co m ożna zrobić.

Empatyczne rozumienie umożliwiają
ce przerzucenie pomostu między światem 
rozmówcy i słuchającego jest szczególnie 
istotne w kontaktach z rodzicami, którzy 
z różnych powodów nie radzą sobie z wy
pełnianiem swojej roli wobec dzieci. Dzię
ki niemu można im pomagać, chociaż sa
memu jeszcze się rodzicem nie jest, albo 
zupełnie inaczej wypełnia się swoją rolę. 
Dzięki niemu uzyskuje się dostęp do do
świadczeń dzieci, także tych, które nigdy 
nie powinny być ich udziałem i możliwe 
jest udzielenie im profesjonalnej pomocy. 
Rozwijanie zdolności do empatycznego re
agowania pomaga też studentom w ich 
osobistym życiu, bowiem zdolność ta na
leży prawdopodobnie do elementów naj
silniej wspomagających tworzenie więzi 
międzyludzkich i podtrzymujących zacho
wania prospołeczne (Saarni s. 102).

Ostatnim z elementów podejścia nastawione
go na osobę  jest akceptacja. Oznacza ona wstęp
ną zgodę na to, by samemu stawać się coraz bar
dziej sobą i aby inni stawali się coraz bardziej 
tymi, kim są. Nie jest to jednak przyzwolenie na 
każdy dowolny i przypadkowy sposób własnego 
i cudzego istnienia. Akceptacja, to takie zaanga
żowanie we własne i cudze istnienie, którego kon
sekwencją jest niezgoda na wszystko, co ograni
cza, zniewala i hamuje proces moralnego i emo
cjonalnego dojrzewania człowieka.

Świadoma praca studentów nad uczeniem się 
akceptacji rozpoczyna się w czasie drugiego mo
dułu. Służą temu m.in. ćwiczenia w wyrażaniu 
uczuć pozytywnych i negatywnych, asertywnego 
wyrażania i przyjmowania krytyki, uczenia się 
odmawiania, wyrażania sprzeciwu wobec zacho
wań innych ludzi naruszających prawa jednostki, 
rozwiązywania konfliktów. Główną metodą jest 
psychodrama projektowana początkowo przez na

uczyciela a potem przez studentów. Jednak sama 
metoda ma (zarówno tu, jak i w całym omawia
nym cyklu zajęć) znaczenie drugorzędne. Cele 
i formy naszej pracy wyznacza przyjęcie założe
nia, że jedynie w takim klimacie -  kiedy jednostka 
jes t ceniona i akceptowana, ma skłonność do roz
wijania większej troski o siebie samą. Jeśli jednost
ka jes t wysłuchiwana z  empatią, może ona z  więk
szą dokładnościąprzyglądać się strumieniowi swo-  |  

ich wewnętrznych doświadczeń. Jeżeli zaś człowiek 
rozumie i ceni siebie, jego „ja " staje się bardziej 
spójne z  doświadczaniem. Taka osoba staje się bar
dziej autentyczna, bardziej szczera,  co umożli
wia jej stanie się  bardziej efektywnym prom o
torem własnego rozwoju  (Rogers s. 131). To 
przekonanie C. Rogersa każe nam wierzyć, że 
jeśli uda się studentom stworzyć taki klimat, 
to będą oni dalej rozwijać swoje kompetencje j  

do wspomagania rozwoju innych ludzi także 
po zakończeniu naszych zajęć.

Efekty

Od początku realizowanego przez nas progra
mu prowadziłyśmy systematyczną anonimową 
ocenę zajęć. W  odpowiedzi na otwarte pytania 
kolejne roczniki studentów podkreślają korzyści 
w postaci lepszego rozumienia siebie i innych, lep
szego radzenia sobie w  kontaktach interpersonal
nych, krystalizowania się swojej koncepcji bycia 
wychowawcą większego poczucia kompetencji j  

społecznej. Zwracają też uwagę na to, że poprawi
ła się atmosfera w grupie i ich relacje z koleżanka
mi i kolegami. Piszą o tym, jak umiejętności roz
wijane w czasie tych zajęć wykorzystują podczas 
praktyk studenckich w pracy z dziećmi i młodzie
żą. Część z nich podejmuje pracę w charakterze J  

wolontariuszy w organizacjach pozarządowych 
i placówkach niosących pomoc dzieciom z rodzin 
dysfunkcyjnych. Mniej niż 1% stanowią wypowie
dzi wskazujące na to, że studenci nie uwierzyli na
uczycielom i grupie, nie czuli się dobrze na tak 
prowadzonych zajęciach i nie zamierzają posługi
wać się tymi metodami w przyszłej pracy.

Efektem za jęć jest też nowa, bardziej oso
bista relacja nauczycie li ze stu dentam i. 
Utrzymuje się ona także w  czasie konwer
satoriów i wykładów sprzyjając procesowi 
uczenia się. Studenci zgłaszają się ze swo
imi osobistym i problemami i czasem dzięki 
naszej pomocy podejmują dalszą pracę nad 
sobą w odpowiednich grupach poza uczel
nią. Dotyczy to zwłaszcza studentów z ro
dzin z problemem alkoholowym.

Wiele osób podejmuje też dalsze formy do
skonalenia umiejętności wspomagania rozwo
ju  dzieci i m łodzieży metodami opartymi na 
psychologii humanistycznej w ramach trenin
gów, warsztatów. Zawsze, gdy stwarzałyśmy 
studentom  m ożliw ość brania udziału w po- 
nadprogramowych zajęciach, przygotowujących 
do podejmowania działań profilaktycznych, mie
liśmy nadmiar chętnych. Nasi najlepsi studenci 
prowadzili zajęcia pokazowe z dziećmi i m ło
dzieżą dla studentów ze Szwajcarii. Pierwsi ab
solw enci naszej spec ja lności realizow anej 
w opisywanym tu kształcie skończyli w bieżą
cym roku prowadzone przez nas Dwuletnie Po
dyplom ow e S tudia w zakresie Profilaktyki 
Uzależnień i Socjoterapii. □

* Z myślą o przygotowywaniu pedagogów do dzia

łalności profilaktycznej zaprojektowałam zm ia

ny w  programach kształcenia na kierunku Peda

gogika o specjalności Opiekuńczo-W ychowaw

cza (5-letnie studia dzienne) i opracowałam pro

gram kształcenia dla specjalności Praca opiekuń

cza z profilaktyką społeczną (3-letnie studia za

oczne). Szczegółowy program realizowany przez 

Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej 

w  Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza W ielkie

go od roku 1995/96 na studiach zaocznych i od 

roku 1996/97 na studiach dziennych zam ieściły

śmy na stronie internetowej www.ab-bvd.edu.pl).

Autorka jest pedagogiem, profesorem w  Aka- 

demii Bydgoskiej im . Kazim ierza W ielkiego 

(kierownikiem  Zakładu Pedagogiki O piekuń

czo-W ychowawczej) i w  Kujawsko-Pomorskiej 

Szkole W yższe j, trenerem PTP.
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