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Opisując proces wspomagania rozwoju wybranych umiejętności życiowych uczniów, którego podstawą teo
retyczną jest psychologia humanistyczna, odwołam się głównie do pierwszej części programu Spójrz ina
czej, opracowanego przez A. Kołodziejczyka, E. Czemierowską i T. Kołodziejczyka. Program ten jest najdłuż
szą znaną mi ofertą systematycznej pracy z dziećmi. Obejmuje całą szkołę podstawową i dwa lata gimna
zjum. Jest zbudowany spiralnie, co oznacza, że główne cele podejmowane w pierwszej klasie szkoły podsta
wowej realizowane są także w kolejnych latach, na coraz to wyższym poziomie. W programie Spójrz inaczej 
jest wiele wątków, moim zamiarem jest prezentacja tych, które dotyczą umiejętności podstawowych, zwłasz
cza tworzenia warunków do rozwoju inteligencji emocjonalnej, będącej dla nich konieczną bazą.

W poprzednim  artykule opublikow anym  
w listopadzie ub. roku, skupiłam się na um ie
jętnościach z zakresu rozwijania samoświado
mości, kierowania emocjami oraz rozpoznawa
nia emocji. W drugiej części tego artykułu po
dejm ę w ątek um iejętności dotyczących po
dejmowania decyzji, rozwiązywania konflik
tów i problemów, funkcjonowania w grupach 
społecznych i pomagania innym.

Podejmowanie decyzji 
i rozwiązywanie problemów 
w relacjach z innymi ludźmi

Realizacja tego celu rozpoczyna się w klasie 
1П. Konieczny jest bowiem pewien poziom samo
świadomości i zdolności do refleksji nad motywa
mi i skutkami własnych i cudzych działań. Zajęcia 
poświęcone temu celowi kontynuowane są w ko

lejnych latach. Jednak już na poziomie nauczania 
początkowego, dzieci uczą się mówić o własnych 
odczuciach spowodowanych danym zachowaniem 
innej osoby oraz o swoich życzeniach i wymaga
niach, zamiast oskarżania, pouczania. Sprzyja to 
opanowaniu zasad asertywności i procedur rozwią
zywania konfliktów. Umiejętności te służą kory
gowaniu niepożądanych zachowań dziecka, np. je
śli narusza ono prawa innych dzieci czy nauczy
ciela. Podstawowym sposobem wywierania wpły
wu na dziecko jest wówczas udzielanie mu infor
macji zwrotnej przez osoby poszkodowane, zagro
żone lub tylko obserwujące zdarzenie. Każda z nich 
może powiedzieć mu, jakie uczucia i dlaczego ta
kie właśnie budzi w niej jego zachowanie oraz cze
go, w związku z tym, sobie życzy.

Ważną wartością jest otwartość. Poprzez do
świadczanie dzieci uczą się, że każdy może, je 
śli chce, powiedzieć innym osobom jak  się czu

je  i co myśli, jeśli przestrzega określonych za
sad porozumiewania się. W pracy z dziećmi 
miałam okazję przekonać się jak  ważne jest oso
biste przygotowanie dorosłego do przyjęcia wła
ściwej postawy w relacjach z dziećmi. Jeśli sam 
nie opanuje trudnej sztuki asertywnego wyraża
nia uczuć, zwłaszcza złości, nie zdoła być dla 
nich modelem otwartego komunikowania się.

Rozwojowi umiejętności podejmowania de
cyzji sprzyjać ma także analizowanie podejmowa
nych działań i przewidywanie ich konsekwencji, 
rozpoznawanie motywów własnych decyzji i ko
rzystanie z tych umiejętności w różnych sytuacjach.

Umiejętność funkcjonowania 
w grupach społecznych

Lepsze rozum ienie siebie i innych ludzi, 
doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trud
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nych sytuacjach w  kontaktach międzyludzkich 
jest bazą dla nabywania umiejętności współ
działania i bycia członkiem grupy. Ćwicze
nia, do których zapraszane są dzieci, dotyczą 
dwóch ważnych dla nich grup społecznych -  
rodziny i klasy szkolnej.

W  pierwszych klasach szkoły podstawowej 
celem zajęć na ten temat jest pogłębianie świado
mości dzieci, że każdy z nas jest członkiem róż
nych grup społecznych, zwracanie uwagi na wyni
kające stąd konsekwencje, takie jak np. posiadanie 
przywilejów i obowiązków, konieczność istnienia 
norm, reguł i zasad, możliwość pomagania innym 
i otrzymywania pomocy, wywierania wpływu na 
życie grupy. W każdym roku realizacji programu 
podejmuje się też z dziećmi rozmowy na temat 
przyjaźni i proponuje zadania, które skłaniają je 
do refleksji nad jej znaczeniem w ich życiu. Zaję
cia służące zastanowieniu się, jak  pomagamy in
nym, są dla niektórych dzieci okazją do spostrze
żenia, że co prawda teoretycznie każdy w rodzi
nie ma swoje obowiązki, jednak część dzieci nie 
potrafi wskazać niczego, co robi na rzecz innych 
członków rodziny. Tc dzieci, które podejmują ta
kie zadania, mówią o towarzyszących im uczu
ciach: dumie, zadowoleniu z siebie, radości rodzi
ców czy babci. Pod ich wpływem dotąd nieskażo
ne działaniem na rzecz innych, dzieci domagają 
się -  jak mówiły czasem mamy -  żeby pozwolono 
im coś w domu zrobić. Zdarza się jednak i tak, że 
podczas takich zajęć dowiadujemy się, że dziecko 
jeździło na traktorze, bo tata był pijany, mama nie 
mogła podjeżdżać traktorem i ładować siana, a tym
czasem deszcz miał zaraz padać. Każdemu dziec
ku mówiącemu o pomaganiu innym, nauczyciel 
zadawał pytanie o uczucia towarzyszące pomaga
niu. Kiedy zapytał także to dziecko, usłyszeliśmy: 
Spociłem się, zmęczyłem się, ciężko mi było, bo nie 
mogłem dosięgnąć. Wypowiedzi tej towarzyszyła 
pełna uwagi cisza w klasie.
- W klasie trzeciej aranżowane są również 
ćw iczenia, w których dzieci m ogą zarówno 
udzielać pomocy rówieśnikom, jak  i otrzymy
wać pomoc. Służy temu m.in. ćwiczenie w prze
prowadzaniu rówieśnika z zawiązanymi ocza
mi przez tor przeszkód. Możliwość podjęcia roli 
przeprowadzanego i przeprowadzającego spra
wia, że dzieci m ogą zmienić perspektywę i za
stanowić się, jak  czują się w jednej i drugiej sy
tuacji. Część z nich z przejęciem odkrywa, że 
co prawda lepiej się czuły, gdy pomagały innym, 
ale dobrze jest też, gdy kolega im pomaga. Cza
sem m ów ią że do przyjęcia pomocy potrzebne 
jest zaufanie a świadomość odpowiedzialności

za koleżankę/kolegę wywołuje u jednych strach, 
a u innych trochę dumy.

W  starszych klasach uczniowie uczą się udzie- 
lania pomocy psychologicznej innym ludziom 
i zdobywająumiejętność zachowania własnej od
rębności w sytuacjach nacisku grupowego. Two
rzy się wiele okazji do uczenia się współdziała
nia, tolerancji i radzenia sobie w różnych trud
nych momentach, pojawiających się w  kontak
tach z innymi ludźmi. Do końca obecna jest re
fleksja nad rolą rodziny w życiu młodych ludzi.

W innych propozycjach oddziaływań wycho
wawczych podkreślano także rolę grup społecznych 
w życiu człowieka i rozwijano umiejętności nie
zbędne do dobrego współżycia z innymi. Celom 
tym w dalszym ciągu służy wiele lektur szkolnych 
i towarzyszących im analiz. Są to bardzo ważne 
działania, bo dostarczają wiedzy o życiu społecz
nym. Często jednak dominującą metodą jest mo
delowanie i moralizowanie. Aktywność uczniów 
ograniczona jest do projektowania działań, czyli 
poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Co można 
zrobić w takiej sytuacji? Co ty byś zrobił, gdyby 
ciebie to spotkało? Jest to bardzo ważna praca, jed
nak, moim zdaniem, niewystarczająca.

Dobrze prowadzone zajęcia oparte na 
psychologii humanistycznej umożliwiają 
dzieciom ćwiczenie wybranych umiejęt
ności społecznych w bezpiecznych wa
runkach. Przyjęcie za podstawę oddzia
ływań psychologii humanistycznej kon
centruje uwagę pedagogów na uczuciach 
dzieci i sposobach radzenia sobie z nimi. 
Zmiana stosunku do własnych uczuć  
w kierunku ich rozumienia i akceptacji 
oraz uczenie się kierowania nimi, są dro
gą do zmiany zachowania w stosunkach 
z innymi ludźmi.

Nowe sposoby zachowania się w kontaktach 
z innymi są opracowywane przez dziecko przy 
pomocy grupy i nauczyciela. Mogą być wypró
bowane w sytuacjach wyreżyserowanych wspól
nie z dzieckiem dzięki zastosowaniu elementów 
dramy. Poddawane są analizie uczucia towarzy
szące nowym zachowaniom i skutki tych zacho
wań. Poszukiwanie nowych wzorów zachowania 
się i wypróbowywanie ich odbywa się dopóty, 
dopóki dziecko nie uzna ich za satysfakcjonujące 
w danym momencie. Uczenie się nowych sposo
bów zachowania się w relacjach z innymi ludź
mi, wspomagane jest dostarczaniem dzieciom 
przez rówieśników i nauczyciela, informacji 
o uczuciach i poglądach innych ludzi oraz o związ
ku uczuć i myśli z ich zachowaniem. Jest to ko

lejny przykład na to, jak stymulowanie rozwoju 
inteligencji emocjonalnej splata się rozwijaniem 
umiejętności życiowych dzieci.

Warunki powodzenia

Wykorzystanie możliwości wspomagania roz
woju umiejętności życiowych dzieci, zawartych 
w programach, których podstawą teoretyczną jest 
psychologia humanistyczna, wymaga jednak po
siadania specjalnych psychspołecznych kompe
tencji dorosłego, opisanych przez Carla Rogersa.

Dorosły ma być dla dzieci faciłitatorem, 
osobą tworzącą klimat sprzyjający uczeniu 
się. Decyzję o działaniu lub zaniechaniu dzia
łania podejm uje dziecko i ta decyzja jest 
przez dorosłego szanow ana. Jeśli dziecko  
odm awia odpowiedzi na pytanie, nie chce 
uczestniczyć w jakim ś ćwiczeniu czy zaba
wie, nauczyciel nie wywiera na nie nacisku. 
Stara się poznać, jeśli dziecko na to pozwa
la, motywy jego zachowania, po to, by w przy
szłości stworzyć mu bardziej odpowiednie 
warunki.

Bezwzględne przestrzeganie dobrowolności 
udziału w każdym momencie zajęć i informo
wanie uczestników o celach zajęć i poszczegól
nych ćwiczeń, jest wynikiem przyjmowania za
łożenia, że dziecko potrafi myśleć o sobie, trosz
czyć się o siebie, uczyć się dla siebie oraz przy
znania mu prawa do autentycznego kierowania 
swoim życiem.

Opanowaniu umiejętności tworzenia klimatu 
sprzyjającego uczeniu się (w którym wartością 
jest bezwarunkowa akceptacja, autentyczność, 
otwarta komunikacja, budowanie zaufania, dobry 
kontakt dorosłego z dziećmi, ale także przestrze
ganie ustalonych wspólnie z dziećmi zasad za
chowania się), służą warsztaty psychoedukacyj- 
ne, przygotowujące nauczycieli do prowadzenia 
zajęć wychowawczo-profilaktycznych inspirowa
nych tym programem. Scenariusze zajęć mają 
charakter otwarty -  zawierają cele i proponowa
ne sposoby ich osiągania. Przebieg zajęć zależy 
w znacznym od tego, jaką osobą jest nauczyciel, 
na ile sam opanował umiejętności przewidziane 
programem i potrafi tworzyć dzieciom specyficz
ne warunki uczenia się, korzystając z metodyki 
wywiedzionej z psychologii humanistycznej.

Rezultaty oddziaływań

Sądzę, że om aw iany tu program  spełnia 
wiele warunków charakterystycznych dla edu
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kacji ukierunkowanej na rozwijanie um ie
jętności życiow ych, przedstaw ionych przez 
prof. B.W oynarowską w m ajowym  num erze 
Remedium, 2002 r. Uwzględnia on wiele um ie
ję tn o śc i w zależn o śc i od po trzeb  i w ieku 
uczniów, zbudowany jes t spiralnie, obejmuje 
całą populację w długim okresie czasu. Jego 
realizatoram i zw ykle są  w ychow aw cy klas. 
M ożna też spodziew ać się, że realizow any 
przez wiele lat, przyniesie efekty w postaci do
brego sam opoczucia psychicznego, nowych 
um iejętności i intencji zachowań, zachowań 
prozdrowotnych i prospołecznych.

O tym, że na poziomie klas I-III program 
wspiera zadania rozwojowe i zaspokaja potrzeby 
dzieci, zdają się świadczyć przeprowadzone prze
ze mnie badania podłużne w trzech zespołach kla
sowych, w których zrealizowano wszystkie zaję
cia przewidziane programem (około 24 godziny 
lekcyjne rocznie przez trzy lata) oraz w grupie 
porównawczej. Zgromadzone dane pozwalają 
stwierdzić, że uczestnictwo dzieci w zajęciach 
prowadzi do korzystnych zmian w stosunkach 
między nimi. Zmniejsza się w tych zespołach 
odsetek dzieci nieakceptowanych -  a więc ta
kich, które są izolowane lub odrzucane przez 
rówieśników. Korzystne zmiany w strukturach 
popularności są statystycznie istotne. Natomiast 
w klasach nie objętych programem nie wystąpiły 
istotne zmiany w pozycjach uczniów.

Efekt uzy skany w klasach uczestniczących 
w zajęciach inspirowanych programem  
Spójrz inaczej, wydaje się być konse
kwencją zmiany nastawienia do innych 
ludzi, być może dzięki lepszemu ich ro
zumieniu. M echanizm tej zmiany wy
maga jednak dalszych badań. Nie ule
ga jednak wątpliwości, że efekt ten ma 
ważne znaczenie profilaktyczne. Brak 
akceptacji przez rówieśników w młod
szym wieku szkolnym jest powszechnie 
uznawany przez specjalistów do spraw  
uzależnień za wczesny symptom proble
mów z używaniem substancji psychoak
tywnych i zagrożeń dla zdrowia psychicz
nego w okresie dorastania.

Zmiany odnotowane w zespołach obję
tych programem charakteryzują się pewną 
trwałością. Chociaż w klasie IV i V nie pro
wadzono w badanych zespołach tego typu 
zajęć (ani żadnych innych nastawionych na 
rozwijanie kompetencji społecznej dzieci), 
to po roku od zakończenia oddziaływań, czyli 
pod koniec IV klasy, nie odnotowałam sta

tystycznie istotnych zmian w dwóch zespołach. 
W  jednym zespole nastąpiło pogorszenie sytuacji 
dzieci w grupie. Po prawie dwóch latach od zakoń
czenia oddziaływań, gdy dzieci były w klasie V -  
tylko w jednym z zespołów miały one w dalszym 
ciągu istotnie lepsze pozycje w strukturze popular
ności niż w klasie I przed rozpoczęciem zajęć.

Śledziłam także losy dzieci odrzucanych -  
najbardziej zagrożonych niedostosowaniem spo
łecznym i problemami z substancjami psycho
aktywnymi. W klasach I, pized rozpoczęciem od
działywań było ich 27, co stanowiło 35,5% wszyst
kich uczniów objętych programem. W klasie III licz
ba tych dzieci zmniejszyła się do 5. Pozostałe dzieci 
zajęły pozycję izolowanych (5), przeciętnie akcep
towanych (9) i akceptowanych (7), o jednej osobie 
brak danych. Po dwóch latach od zakończenia od
działywań (pod koniec klasy V) 9 dzieci z grupy 
odrzucanych w klasie I zajmowało tę samą nieko
rzystną dla rozwoju psychospołecznego, pozycję. 
Spośród pozostałych dzieci 2 było izolowanych, 
8 przeciętnie akceptowanych i 6 akceptowanych 
(o dwojgu brak danych). Jak widać po dwóch latach 
od zakończenia oddziaływań, 11 dzieci zajmowało 
ponownie nie sprzyjającąrozwojowi psychospołecz
nemu pozycję w grupie, ale 14 pozostałych zajmuje 
pozycje sprzyjające rozwojowi i dobremu samopo
czuciu w zespole klasowym.

Uważam, że informacje o zmianach stosunków 
międzyludzkich i trwałości tych zmian w badanych 
zespołach, dobrze świadczą o efektach oddziały

wań inspirowanych psychologią humanistyczną. 
Z badań innych autorów wiadomo, że pozycja dzie
ci w grupie ściśle wiążąc się z ich kompetencją 
społecznąjest dość trwała. Zmiany w tym zakresie 
trudno uzyskać, a jeszcze trudniejsze jest utrzyma
nie w  grupach naturalnych (takich jak klasa szkol
na) efektów uzyskiwanych w specjalnie tworzo
nych grupach terapeutycznych.

Prowadzone przeze mnie badania, ze wzglę
du na niewielki rozmiar próby, nie pozwalają na 
stwierdzenie, że efekty tego rodzaju uzyskiwane 
są we wszystkich zespołach objętych programem. 
Wynik ten może jednak nie być przypadkowy. Ob
serwacje nauczycieli w  badaniach prowadzonych 
przez dr K. Ostaszewskiego w ośmiu klasach ob
jętych programem Spójrz inaczej (klasy I-III), 
wskazują na korzystny wpływ programu na do
bre przystosowanie do życia w klasie. Świadczy 
o tym wzrost takich zachowań uczniów, jak  np. 
współpraca, pomoc koleżeńska, pogodne uspo
łecznienie. Kierunek zmian średnich na skali przy
stosowanie do życia w klasie był korzystniejszy 
w grupie objętej programem, niż w grupie porów
nawczej. Nie wykazano natomiast różnic między 
grupami w zakresie typowych zachowań proble
m owych, takich jak  bicie, skarżenie itd. Nie 
zmniejszyła się także liczba uczniów nieakcep
towanych w klasie. Jednak wynik ten może być 
efektem zastosowania mało czułej na zmiany tech
niki socjometrycznej, opartej wyłącznie na jed
nym pytaniu i dopuszczeniu dwóch wyborów po

zytywnych w klasie I i trzech w klasie III, 
gdzie wskaźnikiem nieakceptacji było nie 
otrzym anie żadnego wyboru. Znacznie 
trudniej jest zostać najbardziej atrakcyjnym 
partnerem, niż uzyskać w Plebiscycie życz
liwości i niechęci (którym posłużyłam się 
w swoich badaniach) wyrazy sympatii, za
miast antypatii.

C hociaż problem  ten w ym aga dal
szych badań, to jednak  uzyskane dotąd 
rezultaty pozw alają mieć nadzieję na to, 
że ten ulotny proces wspom agania roz
woju psychospołecznego metodami w y
wiedzionym i z psychologii hum anistycz
nej, może być m ierzony nie tylko za po
m ocą relacji jego  uczestników, ale także 
za pom ocą obiektywnych i standaryzo
wanych narzędzi. □
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