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Przewodnik szkoleniowy ARTPAD
Wstęp
ARTPAD (Osiąganie Rezyliencji poprzez Zabawę i Dramę) ma na celu wspieranie
zaangażowania dzieci i młodzieży z mniej uprzywilejowanych środowisk w edukację
formalną i nieformalną, aby zapobiegać przedwczesnemu porzucaniu nauki.
Kurs zgłębia 3 uzupełniające się aspekty:
1. Zrozumienie rezyliencji i rozwoju dzieci oraz zachowań poprzez zabawę.
2. Techniki dramy angażujące w naukę.
3. Drama i zabawa w celu budowania społecznego zrozumienia i zachowania.

Cel szkolenia
Zapoznanie uczniów ze zrozumieniem rezyliencji i tym jak wykorzystać techniki dramy
oraz zrozumienie zabawy w celu wspierania rozwoju rezyliencji u dzieci i młodzieży
w obszarze formalnych, nieformalnych i pozaformalnych placówek.
To szkolenie jest odpowiednie dla nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą,
animatorów zabawy oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w różnych
placówkach.
Celem tego szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat dramy doświadczalnej
i zabawy dzieci w celu wspierania praktyków/wychowawców w ułatwianiu
i angażowaniu dzieci i młodzieży w nieformalną, formalną i pozaformalną naukę oraz
w celu rozwijania rezyliencji.
Szkolenie umożliwi praktykowi zyskać perspektywę na:



Metody i techniki dramy, które mogą informować, wzmacniać i zostać
włączone w ich praktykę.
Zabawę dzieci, która może dać im ogląd na własną praktykę poprzez
zrozumienie odpowiedniej teorii zabawy i animacji zabawy.

Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie zachowań dzieci oraz na to,
w jaki sposób włączenie prowadzenia dramy może wspierać inter- i intrapersonalne
umiejętności społeczne oraz pewność siebie dzieci. Znajdzie się tu również
zrozumienie zachowań dzieci podczas zabawy i ich swoistej natury, cech oraz
wartości zabawy dla ogólnego rozwoju i dobrostanu dzieci oraz młodzieży, a także
ich kreatywności i rezyliencji. Zostanie również rozważone znaczenie przestrzeni, szans
i zasobów do zabawy.
Szkolenie umożliwi uczestnikom włączenie metod i technik w ich codzienne
nauczanie z pewnością siebie.
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Kluczowym elementem tego szkolenia będzie sposób zastosowania wiedzy i teorii do
ich konkretnych obszarów pracy.

Przebieg szkolenia
Czas trwania szkolenia: 10 sesji x 3 godziny
Jeśli szkolenie trwa cały dzień trenerzy powinni zaplanować adekwatne przerwy na
orzeźwienie i/lub lunch, gdyż nie zostały one w nim uwzględnione.
To szkolenie można przeprowadzić jako cały moduł LUB określone aspekty szkolenia
mogą zostać prowadzone samodzielnie. Przewodnik może zostać dostosowany do
konkretnych wymagań, np. zrozumienia zabawy dzieci lub pewnej techniki dramy.
Sesje szkoleniowe:
Sesja nr 1 – Jak się uczymy i angażujemy w naukę
Sesja nr 2 – Zrozumienie dziecięcej zabawy
Sesja nr 3 – Wyobraźnia: światy „Co jeśli?"
Sesja nr 4 – Drama pozycyjna
Sesja nr 5 – Odgrywanie ról: inna para kaloszy
Sesja nr 6 – Płaszcz eksperta
Sesja nr 7 – Uwzględnianie środowiska
Sesja nr 8 – Rola dorosłego: wychowawca jako facylitator
Sesja nr 9 – Zabawa i drama dla wspierania rezyliencji – rewizja, refleksja
i wykorzystanie w praktyce
Sesja nr 10 – Wdrażanie i refleksja nad praktyką

Warunki wstępne
Uczestnicy nie muszą posiadać znajomości nauczania dramy. Szkolenie wyposaży
ich w techniki i umiejętności potrzebne do rozwijania praktyki w ich konkretnych
placówkach. Ważne jest, aby uczestnicy pracowali z dziećmi i/lub młodzieżą oraz
aby mogli regularnie obserwować bawiące się dzieci/młodzież w celu uzyskania
oglądu na własną naukę i refleksji nad praktyką.

Efekty kształcenia
W przewodniku uwzględniono efekty kształcenia, w celu określenia, czego uczeń się
dowie i czego będzie w stanie dokonać do końca programu.
Uczeń kończący ten moduł powinien potrafić:
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1. Ocenić i rozumieć rezyliencję jako umiejętność radzenia sobie, którą można
wspierać i rozwijać poprzez dramę i zabawę.
2. Zastanowić się nad pedagogiczną rolą osoby dorosłej jako facylitatora
praktyki dramy w formalnych i nieformalnych placówkach i przestrzeniach.
3. Pewnie korzystać z i włączać praktyczne, ukierunkowane techniki dramy do
nauki, wspierające skuteczne zaangażowanie w naukę i nauczanie w zakresie
ich pracy.
4. Zastosować teorie dramy do swojej pracy z dziećmi i młodzieżą w środowisku
edukacyjnym do praktyki opartej na programie nauczania i nieformalnych
placówkach do angażowania i uczenia się.
5. Rozumieć swoistą wartość zabawy dla ogólnego rozwoju i konkretne
zachowania w zabawie oraz ich znaczenie.
6. Uwzględniać rolę dorosłego i odpowiednie interwencje w dziecięcej
zabawie.
7. Tworzyć, rozwijać i wspierać różnorodne przestrzenie, aby wspierać
możliwości do zabawy i dramy.

Przestrzeń szkolenia
Upewnij się, że przestrzeń nadaje się do szkolenia grupowego, i że jest miejsce dla
pojedynczych (mniejszych) grup i zadań w trakcie szkolenia.
Uczestnicy powinni siedzieć na krzesłach w półkole, ponieważ nie ma potrzeby, aby
dużo pisać, a to pozwala im poruszać się w celu wykonywania zadań i pracy na
podłodze, jeśli jest to wymagane. Należy jednak wziąć pod uwagę indywidualne
potrzeby uczniów z uwzględnieniem komfortu i dostępności materiałów.
Obowiązkiem trenera lub organizatora szkolenia jest również przeprowadzenie
oceny ryzyka miejsca oraz utrzymanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas całego szkolenia.
Jeśli trenerzy muszą zmierzyć się z antydyskryminacyjnym uwagami, powinni to zrobić
z szacunkiem dla danej osoby, starając się zidentyfikować i nazwać niewłaściwe
zachowanie, a nie osobę lub grupę.
Patrz Lista kontrolna BHP na następnej stronie.

Zasoby
Jest to bardzo praktyczne szkolenie z dużą ilością zadań. Niektóre z tych działań
wymagają zasobów, aby wspomóc ich realizację. Znajdziesz listę zasobów w każdym
podsumowaniu sesji. Możesz je znaleźć w lokalnym sklepie recyklingowym z lub
centrum zasobów.
Uzyskaj dostęp do dostawy zasobów na http://artpadproject.eu/trainer-resources
Hasło: ArtPad20!8
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Lista kontrolna BHP
Kontrola BHP miejsca oraz wyposażenia
Czy wykonałeś wzrokową inspekcję pomieszczeń do
wykorzystania i zgłosiłeś jakiekolwiek problemy?
Czy jest wystarczająca liczba miejsc parkingowych
dla niepełnosprawnych kierowców?
Czy drogi ewakuacyjne są oznaczone odpowiednimi
znakami, czytelne i odblokowane?
Czy w razie nagłej potrzeby jest dostęp do telefonu?
Czy dostępne są apteczki pierwszej pomocy, a ich
zawartość jest regularnie sprawdzana?
Czy są dostępne i utrzymywane w stanie higienicznym
toalety?
Czy miejsce ma jedną dużą salę do wyłącznego
użytku podczas sesji szkoleniowej?
Czy fizyczny dostęp do pokoju jest odpowiedni dla
wszystkich uczniów, w tym osób z zaburzeniem
ruchowym?
Czy są adekwatne meble i sprzęt, w tym stoły i krzesła,
flipchart itp. odpowiedni do sesji?
Czy jest odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie i
wentylacja?
Czy w sali szkoleniowej jest odpowiednia liczba
programów PowerPoint?
Czy akustyka w pokoju jest odpowiednia do działania,
która ma się odbyć?
Czy na czas sesji szkoleniowych znajdują się
odpowiednie miejsca na posiłki?
Czy dostępny jest następujący sprzęt?
Ekran lub przejrzyste, czyste miejsce na ścianie
Laptop i projektor
Flipchart, kartki i pisaki
Tablica ścieralna
TV i DVD
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Wymagane
działanie

Zasady ARTPAD
To szkolenie zostało opracowane w drodze badań oraz uzgodnionego zbioru Zasad:
Poniższe Zasady są istotne dla pedagogicznego podejścia, które uznaje rolę dramy
i zabawy podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w ponownym zaangażowaniu ich
w edukację formalną lub nieformalną.
Zasady te są również poparte Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach
dziecka (art. 33).

1. Metodologia
Zarówno drama, jak i tworzenie przestrzeni, w których dzieci mogą się bawić, mają
specyficzne podejścia i metodologię, które należy zrozumieć. Żeby wspierać rozwój
rezyliencji i samodzielnie inicjowaną przez dzieci naukę wymagają także
charakterystycznego sposobu myślenia.
W praktyce oznacza to:







Angażowanie wiedzy uczniów, ich inicjatywy, wyobraźni, odpowiedzialności,
mocnych stron i różnorodnych stylów uczenia się do rozwiązywania
problemów.
Zachęcanie do niezwykłych i kreatywnych pomysłów oraz podejmowania
ryzyka.
Zapewnienie czasu na intrapersonalną refleksję i spostrzeżenia.
Korzystanie z konstruktywnej i bezsankcyjnej oceny i informacji zwrotnych.
Równoważenie i wspieranie grupy pod względem indywidualnych mocnych
stron.

2. Środowisko
Stworzenie środowiska uwzględniającego zarówno ludzkie, jak i fizyczne aspekty
przestrzeni będzie najlepiej wspierać rezyliencję i angażowanie dzieci i młodzieży
w formalne i nieformalne kształcenie.
W praktyce oznacza to:




Wspieranie dostępu dzieci do swobodnie wybranej zabawy poprzez
zapewnienie przestrzeni, czasu i zasobów, które zachęcają do niezależności
i wyboru.
Tworzenie środowisk, które są bezpieczne zarówno fizycznie, jak
i emocjonalnie, jednocześnie równoważąc je z potrzebą podejmowania
ryzyka i eksperymentowania.
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Pozostawienie otwartej przestrzeni dla dzieci, tak aby mogły podążać za
własnymi zainteresowaniami i/lub być otwarte brak pewności.
Branie pod uwagę potrzeb poszczególnych dzieci, a także całej grupy.
Pamiętanie, że w porządku jest popełnić błąd i spróbować ponownie.
Bycie świadomym wpływu dorosłego w przestrzeniach stworzonych przez i dla
dzieci.

3. Nastawienie dorosłego
Szacunek, związek i wsparcie wypracowane dzięki pozytywnemu nastawieniu
dorosłych wokół nich odgrywa ogromną rolę w pewności siebie, rezyliencji i ogólnym
rozwoju dzieci.
W praktyce oznacza to:








Bycie pozytywnym i elastycznym w naszym podejściu.
Ocenianie i szanowanie każdego dziecka/młodej osoby jako wyjątkowej
osoby.
Bycie konsekwentnym i empatycznym wzorem do naśladowania.
Refleksję nad naszym zachowaniem, naszą praktyką i naszymi relacjami
z innymi.
Dzielenie się odpowiedzialnością za naukę i rozwijanie rezyliencji z dzieckiem.
Dostosowanie się do potrzeby podejmowania fizycznego i emocjonalnego
ryzyka przez dzieci i młodzież.
Interweniowanie z rozwagą i zawsze uwzględniając wpływ osoby dorosłej na
dziecko/młodą osobę.

4. Jednostka w grupie
Rozumienie znaczenia szerszych wpływów na dziecko, zarówno domu, jak
i społeczeństwa, jest ważne przy rozważaniu ich rozwoju rezyliencji.
W praktyce oznacza to:







Poszanowanie indywidualności oraz wspieranie równości i integracji.
Wrażliwe kwestionowanie uwag i postaw, które mają wpływ na jednostki.
Równoważenie potrzeb i dynamiki grupy z potrzebami poszczególnych
jednostek.
Wspieranie możliwości do socjalizacji i indywidualności.
Jak największe umożliwienie dzieciom rozwiązywanie ich własnych
problemów.
Współpracę i nadawanie wartości znaczącym osobom w życiu dziecka.
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5. Wzmacnianie
Drama i zabawa wspierają rezyliencję poprzez rozwijanie kompetencji
w dokonywaniu indywidualnych wyborów, posiadanie kontroli nad wydarzeniami
wokół nich i zdolność wpływania na nie.
W praktyce oznacza to:







Wspieranie nauki z różnych i wielu perspektyw.
Angażowanie (drama) lub wspieranie (zabawa) dzieci i młodzieży
w projektowanie własnego procesu kształcenia lub ułatwianie ich własnych
działań.
Znalezienie równowagi pomiędzy zwiększaniem niezależności (tożsamość,
samoocena, samoświadomość) a współzależnością (socjalizacja/wspólna
odpowiedzialność).
Zapewnienie każdemu dziecku prawa i możliwości rozwoju na swój unikalny
sposób.

6. Dostosowanie
Dostosowanie jako ostateczna zasada: wszystkie nasze wysiłki powinny być
dostosowane do wspierania i ułatwiania rozwoju rezyliencji u dzieci i młodzieży.
W praktyce oznacza to:








Zobowiązanie do całościowego organizacyjnego podejścia do metodologii
i najlepszych praktyk określonych w powyższych Zasadach.
Zobowiązanie do dostosowania na dwóch różnych poziomach:
o Dostosowanie indywidualne: zasady postaw, wzmocnienie, zaufanie
i aspekty społeczne.
o Dostosowanie strukturalne: zasady środowiska, metody i zadania.
Opracowanie ram rezyliencji ze wskaźnikami dla poszczególnych dzieci.
Posiadanie elastycznego, różnorodnego i holistycznego podejścia.
Rozumienie znaczenia szczęśliwego dzieciństwa przez cały czas.
Bezwarunkowe pozytywne traktowanie dzieci i młodzieży.
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Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka
„Państwa-strony uznają prawa dziecka do wypoczynku i rozrywki,
do angażowania się w zabawę i zajęcia rekreacyjne odpowiednie
do wieku dziecka”.
KONWENCJA ONZ O PRAWACH DZIECKA ARTYKUŁ 31
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Sesja nr 1: Jak się
uczymy
i angażujemy
w naukę
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Sesja nr 1: Jak się uczymy i angażujemy w naukę
Efekty kształcenia:
Zdobycie wiedzy na temat rezyliencji u dzieci i młodzieży oraz rozpoznanie roli
systemu edukacji jako środowiska wspierającego rozwój i aktywację rezyliencji.

Podsumowanie sesji:
Ta sesja zapoznaje uczniów z koncepcją rezyliencji oraz łączy ją z zabawą i dramą.
Sesja zgłębia sposoby, w jakie rezyliencja może być wspierana, aktywowana
i rozwijana w systemie edukacyjnym poprzez rozpoznawanie i wykorzystywanie
zasobów zewnętrznych i wewnętrznych
Uczeń zrozumie:

Uczeń potrafi:

Pojęcie rezyliencji

Rozpoznać reakcje wynikające
z rezyliencji lub jej braku

Jak rezyliencja przejawia się u dzieci
i młodzieży
Rola nauczyciela/pracownika
z młodzieżą/środowiska
instytucjonalnego jako systemów
wspierających rezyliencję
Związki między rezyliencją, zabawą
a dramą

Zasady ARTPAD:
1. Metodologia
3. Nastawienie dorosłego
4. Jednostka w grupie
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Rozpoznać zasoby ważne dla rozwoju
rezyliencji
Rozpoznać czynniki ryzyka, które
zmniejszają szansę rozwoju rezyliencji
i jej aktywacji w trudnych
okolicznościach lub sytuacjach

Zadanie

Czas

Treść

Metoda

Zasoby

Zadanie 1

15
min

Powitanie, harmonogram i warunki

Prowadzenie przez trenera

Flipchart i pisaki

20
min

Prezentacja ogólnego tła i celu szkolenia

Zapoznanie
grupy

Zadanie 2
Wprowadzenie
do projektu i
szkolenia

Zapoznanie ze szkoleniem, trenerami
i sobą nawzajem
Podstawowe zasady

Naklejki

Prowadzenie przez trenera

Wyjaśnienie Zasad ARTPAD

PowerPoint slajdy 1, 2,
3, 4, 5

Wyjaśnienie celów i efektów kształcenia
całego szkolenia i sesji nr 1

Przewodnik Dobrych
Praktyk
Strona ARTPAD

Zadanie 3
Łamacz lodów
– LINIE
Zadanie 4
Pocztówki

20
min

Gra LINIE

60
min

Osobisty kontekst rezyliencji (emocje i
zasoby wewnętrzne/zewnętrzne w
zmianie)

Prowadzenie przez trenera

Żadne

Uczestnictwo grupy
Prowadzenie przez trenera

Pocztówki (min. 50)

Zadanie w małych grupach

Flipchart i pisaki

Uczestnictwo całej grupy
Zadanie 5
Wprowadzenie
do rezyliencji

20
min
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Pojęcie rezyliencji u dzieci, młodzieży i
dorosłych

Prezentacja prowadzona
przez trenera

Krótka prezentacja koncepcji rezyliencji

(Podkreślenie pozytywnych
aspektów koncepcji podczas
jej wprowadzania)

PowerPoint slajdy 6, 7,
8, 9, 10, 11

Zadanie

Czas

Treść

Metoda

Zasoby

Prowadzenie przez trenera

Wydrukowane studia
przypadków

Analiza czynników ryzyka
zmniejszających rezyliencję –
prezentacja.
Analiza sposobów wsparcia rezyliencji –
prezentacja.
Zadanie 6
Rezyliencja w
prawdziwych
historiach
dzieci i
młodzieży

45
min

Studia przypadków poszczególnych
dzieci
Podsumowanie dyskusji
Stop-klatki

Praca w małych grupach
Uczestnictwo całej grupy

Studia przypadków z
poszczególnych krajów
z Przewodnika Dobrych
Praktyk
Flipchart i pisaki

Zadanie 7
Torby A.S.K –
refleksja nad
sesjami
(obecną i
przyszłymi)

20
min
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Refleksja

Prowadzenie przez trenera

Małe karteczki

Wewnętrzne i zewnętrzne zasoby dla
rezyliencji

Cała grupa

Przygotowane trzy
torby

Wprowadzenie do toreb A.S.K

Zadanie indywidualne

Zadanie 1: Zapoznanie grupy
Efekty kształcenia:
Uczestnicy zapoznają się ze swoimi imionami i planem szkolenia; uczestnicy wspólnie
tworzą kontrakt grupowy – zestaw reguł, które będą wspierać ich poczucie
bezpieczeństwa podczas szkolenia (np. dyskrecja, otwartość wobec siebie, prawo
do wycofania się z ćwiczeń itp.).
PP slajd nr: Sesja nr 1 – Zadanie 1
Czas: 15 minut

Zadanie:
1. Zanim pojawią się uczniowie, upewnij się, że pokój został wyposażony
w odpowiednie zasoby, tj. materiały do pisania i rysowania. Aby stworzyć
atmosferę równości, szacunku i komfortu, ustaw krzesła w półkole.
Wcześniejsza wizyta w obiekcie pomoże w logistyce.
2. Przedstaw siebie i innych trenerów oraz powitaj uczniów na szkoleniu ARTPAD
i przekaż ogólne informacje na temat miejsca.
3. Powinno to obejmować informacje na temat toalet, procedur awaryjnych,
terminów przerw itp.
4. Poproś wszystkich, aby usiedli w kole, napisali własne imię na naklejce,
a następnie poprosili innych uczniów, aby szybko przedstawili się po imieniu,
powiedzieli, gdzie pracują i co mają nadzieję uzyskać ze szkolenia.
5. Powiedz uczestnikom, że aby mieć bezpieczną, pełną szacunku atmosferę
i czuć się komfortowo, warto utworzyć grupowy kontrakt, który będzie
obowiązywać przez cały czas szkolenia.
6. Sporządzenie uzgodnionego kontraktu/umowy grupowej. Zapytaj grupę, co
pomoże im w nauce i czego potrzebują jako grupa do wspólnej pracy.

Uwagi dla trenera:
Ważne jest, aby w pierwszych kilku minutach każdej nowej sesji szkoleniowej trener
i uczeń mogli czuć się tak zrelaksowani, jak to tylko możliwe.
Upewnij się, że grupa zna Twoje imię i nazwisko oraz podaj wszelkie dane kontaktowe,
które zechcesz udzielić.
Zasoby:
 Flipchart i pisaki
 Naklejki
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Zadanie 2: Wprowadzenie do projektu i szkolenia
Efekty kształcenia:
Uczestnicy zapoznają się z celami projektu ARTPAD, Przewodnikiem Dobrych Praktyk,
miejscami odwiedzonymi przez zespół ARTPAD. Uczestnicy zrozumieją zasady
ARTPAD.
PP slajd nr: Sesja nr 1 – Zadanie 2
Czas: 20 minut

Zadanie:
1. Wyjaśnij tło szkolenia i historię znajdującą się w Uwagach dla trenera na
następnej stronie.
2. Wyjaśnij zasady ARTPAD.
3. Pokaż slajd 1, 2, 3 i wyjaśnij ogólny cel szkolenia.
„Zrozumienie znaczenia rezyliencji, dynamiki jej rozwoju u dzieci
i młodzieży oraz jak wspierać ją przy pomocy zabawy i technik
dramy”.
4. Cele i efekty kształcenia sesji nr 1 oraz całego szkolenia.
Pokaż slajd 4, 5 i przejdź przez efekty kształcenia do sesji nr 1, wyjaśniając, że będzie
tak na początku każdej sesji, dzięki czemu uczniowie będą dokładnie wiedzieć,
czego się spodziewać. Powiedz im krótko, że uczenie się zostanie ocenione na
odpowiednim poziomie w stosunku do szkolenia, w dużej mierze poprzez
uczestnictwo i przedłożenie własnego projektu wspierania rezyliencji u dzieci
i młodzieży gotowego do wdrożenia we własnym środowisku pracy.

Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 PowerPoint slajdy 1, 2, 3, 4,5
 Przewodnik Dobrych Praktyk
 Strona ARTPAD
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Zadanie 3: Łamacz lodów – LINIE
Efekty kształcenia:
Nie dotyczy
PP slajd nr: Sesja nr 1 – Zadanie 3
Czas: 20 minut

Zadanie:
1. Poproś uczestników, aby wstali i ustawili się w linii od lewej do prawej, zgodnie
z ich imionami według alfabetu. Sprawdź, czy im się udało, prosząc ich, aby
wypowiadali swoje imiona jeden po drugim.
2. Sparuj ludzi z osobą obok nich, niech powiedzą sobie jakie jest ich ulubione
jedzenie.
3. Następnie poproś uczestników, aby ustawili się w linii od lewej do prawej,
według dat ich urodzin. Ponownie sprawdź, czy ustalili odpowiednią kolejność
dat poprzez wypowiedzi jeden po drugim.
4. Ponownie połącz ich w pary, niech powiedzą sobie jakie jest ich ulubione
miejsce na wakacje.
5. Poproś uczestników, aby ustawili się w linii od prawej do lewej, według ich
numerów domu, ponownie sprawdzając, czy im się udało, poprzez kolejno
podanie swojego numeru.
6. Ponownie połącz ich w pary i poproś, by podzielili się ze swoim partnerem
najstraszliwszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobili.
7. Na koniec poproś uczestników, aby ustawili się w kolejności od lewej do prawej
w zależności od liczby lat pracy z dziećmi, najniższych na jednym końcu
i najwyższych na drugim.
8. Wywołuj po kolei i pogratuluj tym, którzy przepracowali najwięcej lat!
9. Następnie wybierz kilka osób i zobacz, kto w grupie pamięta cokolwiek na
temat reszty – urodziny, ulubione jedzenie, najstraszniejsze rzeczy itp.

Uwagi dla trenera:
Ta gra pomaga ludziom wymieszać się, trochę przełamać lody i móc dowiedzieć się
kilku interesujących rzeczy o osobach w grupie.
Uwaga Możesz zmienić tematy do dzielenia się parach lub sposoby ustawiania
w linii.
Zasoby: Żadne
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Zadanie 4: Pocztówki
Efekty kształcenia:
Nie dotyczy
PP Slajd nr: Sesja nr 1 – Zadanie 4
Czas: 60 minut

Zadanie:
Rozłóż na podłodze wiele różnych pocztówek lub zdjęć przedstawiających
krajobrazy, sceny, ludzi – min. 50 pocztówek.
Poproś uczestników, aby pomyśleli o zmianie, której doświadczyli i która była dla nich
wyzwaniem. Następnie poproś ich, aby wybrali jedną lub dwie pocztówki, które
obrazują tę zmianę. Biorą oni pocztówkę/i siadają na krześle. Trenerzy także biorą
pocztówki.
Kontrakt: Uczestnicy są informowani, że każda historia jest opowiadana i omawiana
tylko podczas szkolenia. Trenerzy i grupa mogą odnosić się do tego jako do przykładu
nauki. Każde doświadczenie życiowe jest ważne i doceniane. Jeśli preferowane,
można opisać czyjeś lub nieprawdziwe sytuacje.
W małych grupach uczestnicy dzielą się swoją konkretną zmianą i koncentrują się
na: 1) emocjach, których doświadczyli podczas procesu zmiany; 2) zasobach
wewnętrznych i zewnętrznych: rzeczach w sobie (wewnętrzne: np. cechy
osobowości, wcześniejsze doświadczenia itp.) i poza nimi (zewnętrzne, np. osoby,
które je wspierały, instytucje, procedury, czas), które pomogły im przejść przez tę
zmianę i nią zarządzać. Każda grupa zbiera informacje na dużych kartkach.
Grupy przekazują informację zwrotną większej grupie: po każdej rozmowie trener
zastanawia się nad sytuacją i wsparciem, które było/mogło być zapewnione.

Uwagi dla trenera:
Rezyliencja często ujawnia się w momentach zmian/przejść, które są wyzwaniem. Ta
struktura pozwala uczestnikom wejść głębiej w siebie i doświadczać różnych uczuć,
ale także rozpoznać zasoby – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – które
pomagają pokonać, zarządzać lub przejść przez zmianę.
Wewnętrzne zasoby będą podstawą rezyliencji, a zasoby zewnętrzne będą
wspierającym środowiskiem, które jest niezbędne w budowaniu lub ujawnianiu się
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rezyliencji w trudnych sytuacjach. W ten sposób, dzięki osobistemu doświadczeniu,
zrozumiesz koncepcję rezyliencji, a następnie przedstawisz krótką prezentację –
Zadanie 5.
Zasoby:
 Obrazki i pocztówki
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Zadanie 5: Wprowadzenie do rezyliencji
Efekty kształcenia:
Zrozumienie koncepcji rezyliencji.
Zrozumienie czynników ryzyka zmniejszających rezyliencję.
Zrozumienie sposobów wsparcia rezyliencji.
PP Slajd nr: Sesja nr 1 – Zadanie 5 - 6, 7, 8, 9, 10, 11
Czas: 20 minut

Zadanie:
Uczestnicy zostaną poinformowani o różnych sposobach definiowania rezyliencji
i wspierania jej rozwoju. Rezyliencja musi być pokazana jako zasób w celu radzenia
sobie z różnymi sytuacjami życiowymi. Zostanie wprowadzone pojęcie „dziecka
niewrażliwego”. Prezentacja będzie oparta na literaturze i badaniach empirycznych
przeprowadzonych w grupach dzieci i dorosłych przedstawionych w Przewodniku
Dobrych Praktyk.

Uwagi dla trenera:
Trener powinien być wcześniej przygotowany do przedstawienia koncepcji rezyliencji
poprzez przeglądanie sugerowanej literatury, również, ale nie tylko, specyficznej dla
jej/jego kraju.
Zasoby:
 PowerPoint
 Przewodnik Dobrych Praktyk
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Zadanie 6: Rezyliencja w prawdziwych historiach dzieci
i młodzieży
Efekty kształcenia:
Wykrywanie jak rezyliencja objawia się w problematycznych/trudnych/
wymagających sytuacjach; co praktycy powinni zauważać/na co się uwrażliwić:
czynniki ryzyka i zasoby w rezyliencji; co mogą zrobić praktycy, aby wesprzeć rozwój
rezyliencji i/lub wzmocnić zasoby.
PP Slajd nr: Sesja nr 1 – Zadanie 6
Czas: 45 min

Zadanie:
Cała grupa zostanie podzielona na mniejsze 4-5 osobowe grupy.
Każda grupa otrzymuje dwa różne opowiadania – studia przypadków przygotowane
specjalnie na szkolenie (6 opowiadań; zawsze 2 grupy mają te same historie, ale
o tym nie wiedzą). Zostaną opisane różne historie o rezylientnych i nierezylientnych
dzieciach w problematycznych sytuacjach, które przedstawili uczestnicy wydarzeń
popularyzujących ARTPAD. Są to zatem prawdziwe sytuacje, w których mogą się
znaleźć w swojej realnej pracy z młodzieżą i dziećmi.
Uczestnicy analizują te historie z dwóch perspektyw:
1. Jak przejawia się rezyliencja i jej brak;
2. Czynniki, które zmniejszają i zwiększają szansę
w poszczególnych analizowanych sytuacjach.

rezylientnych

reakcji

Zapisują wyniki swojej dyskusji. Wyniki te są gromadzone na końcu ćwiczenia – wraz
z historiami dzieci.
Każda grupa przedstawia stop-klatki – scenki – emocjonalnego klimatu, jakiego mogli
doświadczyć/odczuć w przedstawionej sytuacji. Zachęca się ich, by pokazali, jak
reagują osoby zaangażowane w tę sytuację i analizują tę sytuację w kontekście
rezyliencji.

Uwagi dla trenera:
Trener powinien pamiętać o głównym temacie – rezyliencji zdefiniowanej wcześniej.
Czynniki sugerowane przez grupy powinny być analizowane z perspektywy
dostarczonej wiedzy. W ten sposób trener weryfikuje rozumienie koncepcji rezyliencji
przez uczestników.
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Trenerzy wyraźnie wskazują, że powyższe zasoby – pocztówki i opowiadania –
pokazują, że nie tylko zewnętrzne, ale także wewnętrzne zasoby są kluczowe dla
rezyliencji. Możemy pracować nad rozwojem tych zasobów – jest to celem szkolenia
ARTPAD.
Zasoby:
 Wydrukowane studia przypadków (6 historii) – każda wydrukowana 2-3 razy
 Studia przypadków z poszczególnych krajów z Przewodnika Dobrych Praktyk
w Twoim języku
 Flipchart i pisaki
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Zadanie 7: Torby A.S.K – refleksja nad sesjami (obecną
i przyszłymi)
Efekty kształcenia:
Refleksja nad tym, w jaki sposób każda sesja zastosuje się do koncepcji rezyliencji,
a także zastanowienie się nad dramą i zabawą jako narzędziem do rozwijania
rezyliencji; zrozumienie różnych perspektyw analizowania treści każdej sesji;
połączenie wiedzy z praktyką; generalizacja treści prezentowanych podczas sesji –
łączenie różnych elementów zdobytej wiedzy; to ćwiczenie może sprawić, że
szkolenie będzie bardziej spójne.
PP Slajd nr: Sesja nr 1 – Zadanie 7
Czas: 20 minut

Zadanie:
Torby A.S.K
Uczestnicy zostają poinformowani, że wykonają zadanie napisania na małych
kartkach swoich osobistych wniosków z każdej sesji, dotyczącej WIEDZY
(KNOWLEDGE), NASTAWIENIA (ATTITUDE) i UMIEJĘTNOŚCI IDEALNEGO DOROSŁEGO
WSPIERAJĄCEGO REZYLIENCJĘ (SKILLS of AN IDEAL ADULT FOR SUPPORTING
RESILIENCE) – każde jedno spostrzeżenie na osobnej kartce, następnie wrzucają
swoje kartki do odpowiedniej torby dostarczonej przez trenerów: Nastawienie,
Umiejętności, Wiedza.
Kategorie ASK do wpływu zasobów wewnętrznych na zewnętrzne, aby stworzyć
środowisko korzystne dla wspierania rozwoju rezyliencji.
Trener powinien przygotować grupę do ciągłego wkładu w to ćwiczenie w trakcie
szkolenia.
Zakończenie sesji
Zakończ sesję, podsumowując najważniejsze punkty. Zakończ jednym słowem od
każdej osoby, w tym trenera, o tym jaka była dla nich sesja. Może to również
pozostawić trenerowi ogląd na to, jak uczniowie się czują, czego się nauczyli i może
być to wykorzystane do wsparcia następnej sesji.
Jest to pierwsza okazja, aby uczniowie wnieśli swój wkład w sesję informacji zwrotnej,
aby uczynić to doświadczenie pozytywnym, doceniając wkład. Oferuje także
podstawową możliwość oceny wiedzy i doświadczeń, które mogą już mieć.
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Uwagi dla trenera:
Zasoby:
 Małe kartki
 Przygotowane trzy torby
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Sesja nr 2:
Zrozumienie
dziecięcej zabawy
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Sesja nr 2: Zrozumienie dziecięcej zabawy
Efekty kształcenia:
Podsumowanie sesji:
Ta sesja zapoznaje uczniów z pojęciem zabawy i zgłębia wkładu, który swobodnie
wybrana zabawa może wnieść do ogólnego rozwoju dziecka, jego dobrostanu
i rezyliencji poprzez zrozumienie swoistej natury bawienia się i znaczenia wspierania
dostępu dzieci do możliwości zabawy.

Uczeń zrozumie:

Uczeń potrafi:

Jaki jest swoista natura zabawy

Zidentyfikować elementy teorii cyklu
zabawy

Znaczenie zabawy dla ogólnego
rozwoju
Związki pomiędzy dramą a zabawą
poprzez zrozumienie emocjonalnego
zaangażowania dzieci w zabawę
Istotne teorie

Wyjaśnić swoistą naturę zabawy jako
biologicznej, psychologicznej i
społecznej konieczności.
Zrozumieć korzyści płynące z zabawy
dla ogólnego rozwoju, dobrego
samopoczucia i rezyliencji
Omówić znaczenie ryzyka, zarówno
emocjonalnego, jak i fizycznego, dla
zdrowego rozwoju mózgu
Rozpoznać konkretne typy zabaw
(Hughes, B. (1993)) poprzez obserwację
zabawy dzieci
Stworzyć związek między teorią zabawy
i obserwacjami zabawy dzieci

Zasady ARTPAD:
1. Metodologia
2. Środowisko
3. Nastawienie dorosłego
4. Jednostka w grupie
5. Wzmacnianie
6. Dostosowanie
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Zadanie

Czas Treść

Metoda

Zasoby

Zadanie 1

30
min

Przygotowanie przez
trenera

Plakaty, zdjęcia,
luźne części w
narożnikach pokoju
i mniejsze luźne
części na stołach.

Wyposażanie
pokoju,
wprowadzenie
do sesji

15
min

Dekorowanie pokoju zdjęciami,
plakatami i obrazkami bawiących się
dzieci przed przybyciem uczestników
Umieszczenie zasobów do zabawy dla
uczestników w pokoju i na stołach

Dyskusja prowadzona
przez trenera
Zadanie grupowe

Przedstawienie sesji jako okazji do
poznania znaczenia zabawy dla
ogólnego zdrowia i dobrego
samopoczucia dzieci, a tym samym do
wspierania ich rezyliencji.

Chorągiewka i inne
rzeczy sprawiające,
że pokój jest
radosny!

Gra w piłkę z piłkami i przedmiotami

Piłki, pluszowe
zabawki, frisbee itp.
do rzucania

Flipchart i pisaki

Omów cel gry – czy się bawiliśmy?
Zadanie 2
Wspomnienia z
zabawy

20
min

Omów użycie słowa zabawa i podaj
przykłady

Uczestnicy indywidualnie zastanawiają
Dyskusja w małych
się nad swoimi wspomnieniami z zabawy, grupach
gdy byli dziećmi
Informacja zwrotna od
Narysuj obraz ich wspomnień na kartce,
większej grupy
a następnie podziel się z innymi.
Zestaw kto/gdzie/z czym/jak się czuł nt.
wspomnień o „bawieniu się"
Uwaga Bądź wyczulony na wspomnienia
z dzieciństwa niektórych osób
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Dyskusja prowadzona
przez trenera

Kartki i ołówki

Zadanie

Czas Treść

Metoda

Zasoby

Zadanie 3

15
min

Praca w grupach

Duże kartki papieru
i pisaki

Rozumienie
swobodnie
wybranej
zabawy

Zadanie 4
Skąd wiemy,
że to jest
zabawa?

Zadanie 5
Jakie są
korzyści
płynące z
dziecięcej
zabawy?
Zadanie 6
Rozwój mózgu
a zabawa

W grupach opiszcie własne definicje
zabawy na podstawie swoich
wspomnień i dyskusji
Wkład trenera w definicje

Dyskusja grupowa
Wkład trenera

Dyskusja wokół sformułowań
15
min

30
min

1 Zasada Animacji
Zabawy

Wprowadzenie do Psycholudics – teoria
cyklu zabawy

Wkład trenera
Prezentacja na flipchart

Obserwacje
zabawy

Refleksja nad filmem i/lub studiami
przypadku

Studia przypadków

Flipchart

Znaczenie zabawy

Praca w grupach

Flipchart i pisaki

Odnieś się do wspomnień z zabawy

Dyskusja grupowa

Play For A Change

Co osiągnąłeś z bawienia się?

Wkład trenera

Handout – cykl
zabawy

Odkrywaj korzyści dla dzieci bawiących
się w swoim otoczeniu
15
min

30 | S e s j a n r 2

Slajdy PowerPoint z
definicjami

Wyjaśnianie związków między rozwojem
mózgu a bawieniem się
Niedostatek zabawy

Wkład trenera
Dyskusja grupowa

Zadanie

Czas Treść

Zadanie 7

20
min

Znaczenie
ryzyka w
zabawie

Metoda

Przedstawienie korzyści płynących z
Wkład trenera
ryzyka w zabawie dla ogólnego dobrego Praca w grupach
samopoczucia i rozwoju rezyliencji
Głęboka zabawa i znaczenie ryzyka

Zasoby
Trochę
ryzykownych
zasobów do
zabawy, np. młotek
i gwoździe, liny,
siatki, narzędzia
Filmy lub zdjęcia

Zadanie 8
Wprowadzenie
do typów
zabawy
Zadanie 9
Znaczenie
zabawy dla
rezyliencji

20
min

20
min

Zadanie 10

10
Podsumowanie min
sesji
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Wprowadzenie i wyjaśnienie typów
zabawy według Hughesa

Wkład trenera

Związki z dramą

Dyskusja grupowa

Filmiki lub studia
przypadków

Dlaczego zabawa jest istotna dla
rezyliencji?

Wkład trenera

Kartki i pisaki

Praca w małych grupach

Aspekty rezyliencji

Informacja zwrotna dla
większej grupy

Handout – typy
rezyliencji

Podsumuj główne punkty sesji

Prowadzenie przez trenera

Uczestnicy umieszczają komentarze w
torbach A.S.K

Obserwacje

Karty z typami
zabawy

Torby A.S.K

Zadanie 1: Wyposażanie pokoju, wprowadzenie do sesji
Efekty kształcenia:
Nie dotyczy.
PP Slajd nr: Sesja nr 2 – Zadanie 1
Czas: 15 minut

Zadanie:
1. Zanim pojawią się uczestnicy, upewnij się, że pokój został wyposażony
w odpowiednie zasoby do sesji o zabawie, np. Plakaty z Zasadami Animacji
Zabawy, cytaty z zabaw, plakaty poświęcone tematyce mitów nt. zdrowia
i bezpieczeństwa, zdjęcia bawiących się dzieci, odpowiednie książki.
2. Ustaw krzesła w półokręgu, aby stworzyć przestrzeń, która zapewni uczniowi
komfort.
3. Dopytaj uczestników o ostatnią sesję i czy mają jakieś obserwacje
dotyczące bawiących się dzieci?
4. Przedstaw sesję jako okazję do poznania znaczenia zabawy dla ogólnego
zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci, a tym samym do wspierania ich
rezyliencji.
5. Zagraj w grę z łapaniem różnych przedmiotów.
6. Przedyskutuj grę i co sprawiło, że była zabawna? Czy było istotne, aby
wykonać ją poprawnie lub czy ważniejsze było granie w nią?

Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 Wszystkie zasoby do szkolenia w pokoju!
 Flipchart i pisaki
 Torba miękkich piłek i rzeczy do rzucania
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Zadanie 2: Wspomnienia z zabawy
Efekty kształcenia:
Czym jest swoista natura zabawy.
PP Slajd nr: Sesja nr 2 – Zadanie 2
Czas: 60 minut

Zadanie:
Czym jest zabawa?
Najpierw wyjaśnij, że zamierzamy zgłębić wspólne rozumienie zabawy.
Słowo „zabawa/gra” używane jest w wielu różnych kontekstach. Poproś uczestników,
aby przez kilka minut porozmawiali z osobą obok siebie i wymyślili zdanie z wyrazem
zabawa/gra. Na przykład: „Gram w piłkę nożną”.
Przejdź wokół grupy zbierając ich przykłady. Wyjaśnij, że słowo jest używane na wiele
różnych sposobów.
Ważne jest, abyśmy pojęli, co rozumiemy przez zabawę, kiedy odnosimy się do
zabawy dzieci. Najlepszym sposobem na to jest powrót do czasów, kiedy sami
byliśmy ekspertami, kiedy się bawiliśmy.
Poproś grupę, aby zastanowiła się nad swoimi wspomnieniami z zabawy, gdy mieli
około 9 lub 10 lat. Niech przypomną sobie czas, kiedy się bawili, z dala od środowiska
szkolnego, poproś ich, aby zastanowili się, gdzie się znajdowali, co robili i z kim byli,
a także, czy pamiętają, jak się czuli, dlaczego to robili?
Daj uczestnikom kilka minut, a następnie poproś ich, aby narysowali ich wspomnienie
na kartce. Wyjaśnij, że jakikolwiek obrazek/patykowe ludziki są w porządku, ponieważ
jest to ich obraz, a poprzez rysowanie używamy innej części naszego mózgu niż do
mówienia lub pisania.
Po zakończeniu poproś ich, aby z osobą obok nich podzielili się tym, co zrobili,
a następnie dali informację zwrotną jako cała grupa.
Zapisz na tablicy lub flipcharcie:






Gdzie się bawili
Z kim się bawili
Co robili
Dlaczego to robili
Jakie uczucia w nich to wywołało

Omów podobieństwa/różnice w miejscach, w których się bawili i czym się bawili.
33 | S e s j a n r 2

Przedyskutuj o tym, z kim się bawili, włączając w to chętnych do zabawy dorosłych,
a jeśli nie było żadnych dorosłych zapytaj, co by się stało, gdyby dorosły był obecny.
Na koniec zapytaj ich, jak się czuli i skąd wiedzieli, że to była zabawa?

Uwagi dla trenera:
Zachęć uczestników do cofnięcia się do wieku około 8 lub 9 lat, aby mieli pewną
niezależność.
Przygotuj się na to, że uczniowie powiedzą, że nie potrafią rysować, wesprzyj ich,
tłumacząc, że jest to raczej schematyczny odnośnik, z użyciem symboli i patykowych
ludzików, bardziej Picasso, niż Rembrandt! Wyjaśnij też, że kiedy rysujemy, używamy
innych części naszego mózgu, niż kiedy piszemy słowa, i że jest to ważne dla różnych
stylów uczenia się i refleksji.
Podczas opisywania ich wspomnień z zabawy zaznacz wyraźnie, że wynikają one
z tego, co zapamiętali jako dziecko, z perspektywy dziecka, a nie z punktu widzenia
dorosłego. Zbierz odpowiedzi wszystkich i zapytaj o kilka konkretnych przykładów
tego, co robili i gdzie.
Przygotuj się na komentarz „Ale nie mógłbyś pozwolić, by robili to teraz” i rozpracujcie
trochę „dlaczego nie?”, ALE barierom przyjrzymy się później, więc poinformuj
uczestników, że powrócimy do tych wątpliwości.
Do wiadomości (w zależności od kraju)
Obecnie nie ma więcej pedofilów, niż 30 lat temu, jesteśmy po prostu bardziej
świadomi oraz istnieje więcej środków pomocy, w miejscach, które oferują
i zapewniają wsparcie, zwłaszcza że większość nadużyć ma miejsce w domu i przez
osoby dobrze znane dzieciom. (patrz szkolenie w zakresie ochrony dziecka).
Drogi są bardziej ruchliwe, ale dzieci potrzebują umiejętności, aby móc bezpiecznie
przechodzić przez skrzyżowania i mieć świadomość ruchu drogowego. Naszym
obowiązkiem jest umożliwienie im stopniowego rozwijania tych umiejętności.
Zastanów się nad uczuciami, jakie odczuli podczas zabawy w taki sposób i poproś
ich, aby przemyśleli, czy dzieci i młodzież zyskują te doświadczenia i uczucia teraz,
szczególnie w ich otoczeniu?
Poinformuj ich, że wrócimy do niektórych z tych problemów i barier później, ale
ważne jest, aby w tej chwili wymyśleć, co rozumiemy przez dziecięcą zabawę.
Zachęcaj do dyskusji i refleksji, ale nie spędzaj nad tym zbyt dużo czasu, ponieważ
celem ćwiczenia jest przypomnienie im, jak to było mieć tyle lat i jak się bawili.
Zasoby:
 Kartki i ołówki
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Zadanie 3: Rozumienie swobodnie wybranej zabawy
Efekty kształcenia:
Czym jest swoista natura zabawy.
PP Slajd nr: Sesja nr 2 – Zadanie 3
Czas: 15 minut

Zadanie:
Zbierz z powrotem grupę i wyjaśnij, że teraz spróbujemy zdefiniować zabawę.
Definicja zabawy
Podziel grupę na mniejsze grupy i daj im dużą kartkę i kilka pisaków. Poproś, aby
wymyślili zdanie opisujące zabawę w taki sposób, w jaki ją zapamiętali oraz w sposób,
który wyjaśniłby ją obcemu lądującemu na planecie!
Daj grupom pięć minut na napisanie czegoś, a następnie poproś każdą grupę, aby
przeczytała zdanie na głos całej grupie.
Porozmawiaj o każdym z nich i wybierz odpowiednie słowa oraz wyrażenia.
Przedstaw 2 Zasadę Animacji Zabawy jako uzgodnioną definicję:
„Zabawa jest procesem, który jest swobodnie wybrany, osobiście
ukierunkowany i wewnętrznie zmotywowany. Oznacza to, że dzieci
i młodzież określają i kontrolują treść oraz cel swojej zabawy,
kierując się własnymi instynktami, pomysłami i zainteresowaniami na
swój własny sposób z własnych powodów”.
PLAYWORK PRINCIPLES SCRUTINY GROUP, CARDIFF 2005
Omówcie, w jaki sposób ta definicja dziecięcej zabawy jest porównywalna z ich
definicją?
Zabawa jest także prawem dziecka zgodnie z UNCRC:
Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka stanowi:
„Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego,
do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych
do wieku dziecka”.
KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O PRAWACH DZIECKA ARTYKUŁ 31
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Podsumuj, że dziecięca zabawa jest bardzo złożoną rzeczą, która zostanie pełniej
zbadana podczas sesji, ale jest uznawana za niezwykle ważną w życiu dzieci.

Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 Kartki i pisaki
 PowerPoint z definicjami
 2 Zasada Animacji Zabawy
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Zadanie 4: Skąd wiemy, że to jest zabawa?
Wprowadzenie do Psycholudics ‐ teoria cyklu zabawy
Efekty kształcenia:
Czym jest swoista natura zabawy.
PP Slajd nr: Sesja nr 2 – Zadanie 4: Slajd z definicjami
Czas: 15 minut

Zadanie:
1. Wyjaśnij grupie, że istnieje sposób uświadomienia sobie czy jest to zabawa, czy
nie, i może to mieć miejsce dzięki Psycholudics.
2. Wyjaśnij, że Ludic to po łacinie dla „zabawa”, a więc słowo oznacza
dosłownie badanie umysłu podczas zabawy.
3. Na flipcharcie wyjaśnij cykl zabawy autorstwa Sturrock and Else,
wprowadzając wskazówki zabawy, powroty, przepływ, ramy zabawy (w tym
przykłady narracyjne, fizycznych, muzyczne i emocjonalne), zafałszowania,
anihilacje i przedstawienia
UWAGA Używaj odpowiednich symboli przedstawionych na kolejnej stronie.
4. Poproś grupę o zorganizowanie się w małe grupy lub pary i przyjrzenie się
następującym obserwacjom/filmowi z bawiącymi się dziećmi wraz z pustym
arkuszem obserwacji cyklu zabawy.
5. Daj uczniom czas na przyjrzenie się obserwacjom i zidentyfikowanie
elementów cyklu zabawy.
6. Daj informację zwrotną całej grupie, wybierając różne przykłady i omawiając
wszelkie różnice.
UWAGA Pamiętaj, że możemy tylko domyślać się z tego, co widzimy, i że każda szansa
na zabawę pochłonie różne dzieci w różne typy zabawy.

Uwagi dla trenera:
Wyjaśnienie zależy od trenera posiadającego solidną wiedzę i rozumiejącego tą
teorię. Upewnij się, że wszyscy rozumieją twoje wyjaśnienia i zachęcaj do zadawania
pytań w celu sprostowania.
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Zasoby:
 Flipchart i pisaki
 Zapisane obserwacje bawiących się dzieci lub filmiki
 Handout – Cykl zabawy
„The Play Cycle” autorstwa Gordon Sturrock i Perry Else dostępny na CD na
www.commonthreads.co.uk
Opisany również w „The Value of Play” autorstwa Perry Else i “Reflective Playwork”
autorstwa Jacky Kilvington i Ali Wood

Cykl zabawy
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HANDOUT – Cykl zabawy
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Zadanie 5: Jakie są korzyści płynące z dziecięcej
zabawy?
Efekty kształcenia:
Znaczenie zabawy dla ogólnego rozwoju.
PP Slajd nr: Sesja nr 2 – Zadanie 5
Czas: 30 minut

Zadanie:
Dlaczego zabawa jest ważna?
Poproś grupę o kilka przykładów zabawy i rzeczy, które robią dzieci. Może to być od
zjeżdżania ze wzgórza po tworzenie opowieści. Odwołaj się także do przykładów
z ich własnych wspomnień z zabaw, szczególnie tych, które dotyczyły bardziej
ryzykownych zabaw lub takich, które mogą być postrzegane przez dorosłych jako
nieodpowiednie zachowanie, takie jak zabawy typu „Zapukaj do drzwi i uciekaj!”.
Zapisz je na flipcharcie w formie listy.
Używając jednego przykładu, poproś grupę o powiedzenie jakie z niej są korzyści?
Porozmawiaj z grupą o konkretnych korzyściach dla dzieci bawiących się na
zewnątrz.
Rozważ korzyści, takie jak lokalna wiedza, mapowanie obszaru, znajomość sąsiadów
oraz zdrowe aspekty brudzenia się, bycia zdrowym i fizyczne atrybuty większych
przestrzeni, w których można robić dużo hałasu i odkywać pojęcia.
W przypadku przestrzeni naturalnych występuje powiązanie z naturą, korzyści
zdrowotne wynikające z przebywania w przestrzeniach zielonych, wraz ze
świadomością i zrozumieniem natury oraz jej sił.
Mogą to omawiać w małych grupach, aby umożliwić uczestnictwo wszystkich,
a następnie dać informacje zwrotne jako cała grupa.
1 Zasada Animacji Zabawy
Przedstaw 1 Zasadę Animacji Zabawy, omów jej znaczenie i zweryfikuj zrozumienie.
„Wszystkie dzieci i młodzież muszą się bawić. Impuls do zabawy jest
wrodzony. Zabawa jest biologiczną, psychologiczną i społeczną
koniecznością i ma zasadnicze znaczenie dla zdrowego rozwoju
i dobrostanu jednostek oraz społeczności. "
PLAYWORK PRINCIPLES SCRUTINY GROUP, CARDIFF 2005
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Podziel grupę na mniejsze grupy i poproś, aby zastanowili się, w jaki sposób zabawa
przyczynia się do:
•
•
•
•

Biologicznej
Psychologicznej
Społecznej konieczności
Zdrowego rozwoju i dobrego samopoczucia

Daj informację zwrotną całej grupie po 10 minutach.

Uwagi dla trenera:
Warto wybrać konkretne słowa – wrodzone/biologiczne/psychologiczne i upewnić
się, że uczniowie w pełni je rozumieją.
Wrodzony
Dzieci rodzą się z dążeniem do zabawy, która jest dla nich równie ważna jak jedzenie,
picie i spanie. W ten sposób doświadczają świata i rzeczy wokół siebie oraz
odkrywają wiele dostępnych im możliwości.
Biologiczny
Zabawa jest ważna dla zdrowego rozwoju mózgu i jednostki. Bawienie się zwiększa
ilość połączeń w mózgu, które będą używane w późniejszym życiu. Kiedy dzieci się
bawią odkrywają, badają, doświadczają, rzucają sobie wyzwania, znajdują
rozwiązania, projektują, konstruują, wymyślają, myślą nieszablonowo i są kreatywne.
Odnieś się do „Play” autorstwa Stuarta Browna na liście książek.
Psychologiczny
Zaczynają pojawiać się kolejne dowody na poparcie argumentu, że zabawa jest
niezbędna dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci i młodzieży, nie
tylko fizycznie, ale także emocjonalnie, zapewniając zdrowy umysł i podejście do
życia. Zabawa buduje rezyliencję jak określono w „Play for a Change” autorstwa
Stuarta Lestera i Wendy Russell.
Zasoby:
 Flipchart i pisaki
 “Play for a Change”: Russell, W and Lester, S (2010) na
www.playengland.org.uk
 1 Zasada Animacji Zabawy
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Zadanie 6: Rozwój mózgu a zabawa
Efekty kształcenia:
Znaczenie zabawy dla ogólnego rozwoju.
PP Slajd nr: Sesja nr 2 – Zadanie 6
Czas: 15 minut

Zadanie:
Trener przekazuje wiedzę, którą posiadamy teraz na temat rozwoju w dziedzinie
neuronauki, co zostało określone w 1 Zasadzie Animacji Zabawy.
Historia o mózgu!
Opowiedz historię eksperymentu na grupie dzieci w przedszkolu w Ameryce
„W jednym z wczesnych eksperymentów brał udział grupa dzieci
w wieku przedszkolnym w Ameryce, które zostały podłączone w taki
sposób, że ich mózgi mogły być monitorowane, podczas edukowania
przez nauczyciela, aby naukowcy mogli zobaczyć, które części ich
mózgów były stymulowane, gdy << się uczyły >>.
Nauczyciel nauczył czegoś dzieci, a naukowcy obserwowali działanie
w różnych częściach mózgu. Po zakończeniu eksperymentu dzieci
zostały pozostawione, a gdy były jeszcze podłączone, zaczęły się
bawić – lub bałaganić w oczach dorosłych! Działanie w ich mózgach
ogromnie wzrosło i naukowcy zaczęli dostrzegać wagę bawienia się,
w przeciwieństwie do formalnego uczenia się, jako niezbędnego dla
rozwoju mózgu”.
Zanim dziecko się urodzi, ma więcej neuronów i synaps niż potrzebuje. W ciągu
pierwszych 3 lat życia występuje ciągła ekspansja i przycinanie synaps, a wczesne
doświadczenia zabawy i stymulacja mają kluczowe znaczenie w rozwoju mózgu w
zakresie przewodów mózgowych. Chociaż mózg jest najbardziej plastyczny we
wczesnych okresach rozwoju, a zatem jest pod dużym wpływem stymulacji
środowiskowej, rozwój mózgu trwa przez całe dzieciństwo i okres dojrzewania, i jako
taki jest ważny dla wszystkich dzieci i młodzieży.
Jeśli zastanowimy się nad listą możliwości rozwojowych, które zdarzają się w sposób
naturalny, gdy dzieci się bawią, możemy sami zobaczyć, jak ważna dla rozwoju
mózgu jest swobodnie wybrana zabawa. Istnieje wielu teoretyków rozwoju dzieci,
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takich jak Montessori i Steiner, i podejście Reggio Emilia, którzy wszyscy stawiają
zabawę w centrum nauki dzieci.
Wpływ niedostatku zabawy
Dlatego też, choć zabawa wspiera wzrost i rozwój zdrowego dziecka, oczywiste jest,
że brak możliwości zabawy i przestrzeni do zabawy może mieć szkodliwy wpływ na
rozwój dziecka.
Musimy widzieć rozwój dziecka jako spiralę, która opiera się na tym, co dziecko może
już zrobić i jest zależne od możliwości, zasobów, pochwał i zachęty, dobrego
samopoczucia itp. (patrz złożona elastyczność). Na przykład nigdy nie nauczyłbyś
się jeździć na rowerze, gdybyś nigdy nie miał roweru!
Omów naszą odpowiedzialność jako praktyków pracujących z dziećmi i młodzieżą
w kwestii zapewnienia przestrzeni, które wspierają, zachęcają i zapewniają dzieciom
i młodzieży możliwość poszerzenia swoich doświadczeń, a tym samym wspomagają
ich ogólny dobrostan i rozwój.

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Żadne
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Zadanie 7: Znaczenie ryzyka w zabawie
Efekty kształcenia:
Znaczenie zabawy dla ogólnego rozwoju.
PP Slajd nr: Sesja nr 2 – Zadanie 7
Czas: 20 minut

Zadanie:
Przechodząc od koncepcji niedostatku zabawy, odnieś się z powrotem do bardziej
ryzykownych zabaw, w które uczniowie angażowali się, gdy byli dziećmi. Daj im
możliwość do wzięcia udziału w ryzykownej zabawie, takiej jak przy pomocy narzędzi,
wspinaczka, strzelanie itp.
UWAGA Użyj tego, co jest odpowiednie dla miejsca, w którym jest prowadzone
szkolenie i według tego jakie są twoje możliwości. Możesz także użyć zdjęć lub filmów
przedstawiających dzieci, które angażują się w ryzykowne zabawy.
Jakie są ich zdaniem korzyści z tego typu zabaw? Rozważ ich własne doświadczenia
i odczucia, które z nich wyniknęły.
Przypomnij im, aby zastanowili się także nad emocjonalnymi korzyściami związanymi
z tego rodzaju możliwością zabawy.
Poproś ich, aby w parach rozważyli zabawę w walkę lub zabawę w przepychanki.
Co dzieci mogą wynieść z tego typu zabaw?
Informacja zwrotna od całej grupy, a trener podsumowujące korzyści.
Ocena ryzyka dzieci
Kiedy dzieci angażują się w ryzykowne działania, rozwijają także umiejętności oceny
ryzyka i zdolność do zachowania bezpieczeństwa, co będzie wspierać ich rezyliencję
przez całe życie.
Aby pomóc wszystkim dzieciom w uzyskaniu dostępu do dobrych szans na zabawę,
musimy zrównoważyć ryzyko z ogólną korzyścią dla dziecka. Musimy wziąć pod
uwagę różnice, takie jak wiek, zdolności, płeć i doświadczenia, aby w razie potrzeby
je wspierać.
Przedstaw koncepcję GŁĘBOKIEJ ZABAWY jako emocjonalnego zaangażowania
dzieci w ryzykowną zabawę.
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Uwagi dla trenera:
Zabawy w przepychanki lub zabawa w walkę pozwalają na doświadczanie kontaktu
cielesnego; zrozumienie, ile dawać i brać; opanowanie fizyczności; zaangażowanie
emocjonalne; świadomość przestrzenną; ćwiczenie; zabawę i koleżeństwo! Są
niezbędne zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt.
Zasoby:
 Filmy lub zdjęcia
 Zasoby do możliwości ryzykownej zabawy
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Zadanie 8: Wprowadzenie do typów zabawy
Efekty kształcenia:
Powiązania pomiędzy dramą a zabawą.
PP Slajd nr: Sesja nr 2 – Zadanie 8
Czas: 20 minut

Zadanie:
Prowadzi do innych typów zabawy.
Zapoznaj uczniów z koncepcją typów zabaw według B. Hughesa (2004).
Typy zabawy to zaangażowanie emocjonalne, jakie dziecko przejawia podczas
zabawy na podstawie badań ze wszystkich dziedzin rozwoju.
Rozłóż karty, aby ludzie mogli je łączyć lub po prostu odkrywać i o nich dyskutować.

Uwagi dla trenera:
Upewnij się, że rozumienie typów zabawy jest jasne, i że nie należy ich mylić z typami
zabaw rozwojowych wczesnych lat.
Czym są typy zabawy?
W 1996 roku Bob Hughes zestawił swoją pierwszą taksonomię typów zabaw. To jest,
listę różnych trybów zabawy, które dzieci prezentują podczas swojej zabawy.
Obecnie powszechnie uznaje się, że aby dzieci mogły się rozwijać, muszą mieć
dostęp do pełnego zakresu typów zabawy. Może to wynikać z ich własnego
samodzielnego kierowania zabawą w domu, na szkolnym placu zabaw,
z przyjaciółmi, na placach zabaw, wewnątrz lub na zewnątrz.
Hughes opisuje typy gier jako...
„Różne widoczne zachowania, które obserwujemy, kiedy dzieci się bawią”.
HUGHES, B. (2006) STRONA XIII
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Następnie kontynuuje, że jeśli założymy, że ta zabawa jest w jakiś sposób korzystna
dla dziecka, to sugeruje, że istnieją głębsze procesy zachodzące w rozwoju dziecka,
które mogą dostarczyć wskazówek na temat ogólnego zdrowia i dobrostanu
dziecka. Przypomnij cykl zabawy i rozumienie co się dzieje, gdy dzieci się bawią.
Klasyfikowanie zabawy w typy może z pewnością pomóc w obserwacji bawiących
się dzieci i planowaniu otoczenia do zabawy, aby zapewnić, że oferuje ono
możliwość realizacji wszystkich typów zabawy. Jednakże, nakaz z góry może
powodować własne problemy. Mogą na przykład istnieć inne typy zabawy, które
nie zostały jeszcze sklasyfikowane, np. mogą to być typy zabawy oparte na
emocjach i uczuciach, takich jak „zabawa w złość” lub „zabawa z zawstydzaniem”,
a na pewno są badania związane z pojęciem „zabawy z płciami" odkrywające
koncept kim jestem lub może jestem.
Gdzie indziej wyobrażaliśmy sobie trójwymiarowe typy zabawy, które zawierają
aspekty myślenia, odczuwania i pracy oraz ponadprzeciętny typ „interaktywnej”
zabawy, który może zawierać wszystkie inne, a jednocześnie nie być ograniczeniem
do zabawy.
B. Hughes, (2004) Typy zabawy
„Taksonomia typów zabawy”
BOB HUGHES DOSTĘPNY Z PLAYEDUCATION NA WWW.PLAYEDUCATION.COM
Hughes, B. (2006) „Play Types Speculations and Possibilities” London. London Centre
for Playwork Education and Training
Zasoby:
 Karty z typami zabawy
 Filmiki lub studia przypadków
 Handout - typy zabawy
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HANDOUT – Typy zabawy
Poniższa lista typów zabawy jest fragmentem z dokumentu „Best Play: co
dostarczenie zabawy powinno dać dzieciom” (2000: 33).
Zabawa symboliczna
Zabawa, która pozwala kontrolować, stopniowo eksplorować i zwiększać
zrozumienie, nie będąc poza swoim wnętrzem, za pomocą symboli, to znaczy
przedmiotów, projektów lub znaków reprezentujących ludzi, idee lub cechy. Na
przykład za pomocą kawałka drewna symbolizującego osobę lub broń; kawałka
sznurka symbolizującego obrączkę; długości liny symbolizującej granicę; marchewki
symbolizującej mikrofon; budowania ołtarzyka lub tworzenia flagi.
Zabawa rozpoznawcza
„Dowiadywanie się” – zabawa dająca dostęp do faktycznych informacji
o środowisku i angażująca w dany obszar lub rzecz oraz poprzez manipulację lub
ruch, ocenia jego właściwości, możliwości i treści. Na przykład układanie klocków,
rozkładanie aparatu na części, kopanie „do Australii".
Zabawa obiektem
„Rozwiązywanie problemów” – zabawa wykorzystująca nieskończone i interesujące
sekwencje ruchów ręka-oko i przemieszczania się. Na przykład badanie i nowatorskie
wykorzystanie dowolnego obiektu, na przykład tkaniny, liny, folii bąbelkowej, pędzla
i filiżanki. Fascynacja skupia się na samym obiekcie i na tym, co może on zrobić
(niezależnie od tego, jakie może być jego „właściwe użycie”).
Zabawa w przepychanki
Zabawa z bliskością, która ma mniej wspólnego z walką, a więcej wspólnego
z dotykaniem, łaskotaniem, określaniem względnej siły, odkrywaniem fizycznej
gibkości i radością z pokazywania. Sprawdzanie oraz testowanie własnych i innych
ograniczeń; uczenie się społecznych i interpersonalnych kodów zachowań
fizycznych. Na przykład żartobliwe walki, zapasy i gonitwa, gdzie dzieci oczywiście
pozostają bez szwanku i dają wszelkie sygnały, że dobrze się bawią.
Zabawa społeczno-dramatyczna
Ustanowienie rzeczywistych i potencjalnych doświadczeń o charakterze osobistym,
społecznym, domowym lub międzyludzkim, czyli dziecko odtwarza sceny z własnego
życia. Na przykład zabawa w dom, chodzenie do sklepów, bycie mamusiami
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i ojcami, przyrządzanie posiłków, kłótnie odbywanie pogrzebu, chodzenie na sprawy
rozwodowe itp. Dziecko czasami też odgrywa emocje zbyt straszne, by wyrazić je
w prawdziwym życiu – może być to terapeutyczne.
Zabawa dramatyczna
Zabawa, w której odgrywa się wydarzenia, w których dziecko nie jest bezpośrednim
uczestnikiem, czyli odtwarza sceny z życia innych osób lub z telewizji lub teatru, na
przykład prezentacja programu telewizyjnego; wydarzenie na ulicy lub
z wiadomości; wydarzenie religijne lub świąteczne; narodziny lub śmierć; lub bycie
znanym piłkarzem lub zespołem na ostatnim meczu lub koncercie – często robionym
dla publiczności.
Zabawa społeczna
Zabawa, podczas której mogą zostać ujawnione, zbadane i zmienione zasady
i kryteria zaangażowania społecznego, interakcji i komunikacji. Każda społeczna lub
interaktywna sytuacja, która zawiera oczekiwanie wobec wszystkich stron, które
będą omawiać i przestrzegać poprzez pewne zasady, zwyczaje lub protokoły, na
przykład gry, rozmowy, tworzenie czegoś wspólne, wyzwania, dyskutowanie…
Zabawa komunikacyjna
Zabawa z użyciem słów, niuansów lub gestów, na przykład: pantomima, dowcipy,
przedstawienia, wyśmiewanie, śpiewanie, debaty, poezja, graffiti, przeklinanie,
tworzenie języków/słów/slangu, opowiadanie historii. Tworzenie reakcji i badanie ich
wpływu.
Zabawa kreatywna (zabawa z inwencją)
Zabawa, która pozwala na nowe działanie, ekspresję siebie; transformację
informacji; świadomość nowych powiązań i nowych spostrzeżeń, z elementem
zaskoczenia. Chodzi o skoncentrowane, ale spontaniczne, dla własnej przyjemności,
tworzenie z szerokiej gamy materiałów i narzędzi, z prawdziwą swobodą
i niekoniecznie końcowym rezultatem. Skala może być mała lub duża, indywidualna
lub grupowa.
Zabawa głęboka
Zabawa, która rozwija umiejętności przetrwania i pokonuje strach, poprzez dziecko,
które napotyka to, co postrzega jako wysoko ryzykowne fizyczne i emocjonalne
doświadczenia, na przykład skacząc na pas startowy, wyrażając alternatywną
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opinię, która prawdopodobnie zostanie odrzucona, balansowanie na wysokości.
Ryzyko będzie widziane z pespektywy dziecka (na pewno nie dorosłych), a więc to
samo doświadczenie może być głęboką zabawą dla jednego dziecka, a dla
drugiego nie.
Zabawa fantasy
Zabawa, która zmienia świat na sposób dziecka – sposób, który jest kompletną
fantazją i nierzeczywistością, na przykład: bycie superbohaterami, kosmitami,
goblinami, władcami czasu, latanie UFO, rzucanie zaklęć, ratowanie świata przed
pewnym zniszczeniem.
Zabawa pomysłowa
Zabawa odkrywająca tożsamość oraz sposoby bycia i działania, chociaż zwykle nie
ma ona charakteru osobistego, społecznego, domowego ani międzyludzkiego.
Często naśladowanie kogoś lub próbowanie czegoś zaobserwowanego, ale nie
doświadczonego, np. prowadzenie samochodu, udawanie martwego, bycie
klaunem lub sklepikarzem.
Zabawa lokomotoryczna
Ruch w każdym kierunku – w górę, w dół, z różnymi prędkościami i wydawałoby się
dla własnej przyjemności. Na przykład pościg, oznaczanie, zabawa w chowanego,
wspinaczka po drzewach, toczenie, skakanie, taniec: Doświadczanie możliwości
własnego ciała w określonym środowisku – obejmuje poziomy.
Zabawa władzą
Ogólnie wyrażona przez przejmowanie (i odczuwanie) kontroli fizycznych
i afektywnych składników środowiska naturalnego; na przykład kopanie dziur i tuneli
w ziemi lub piasku; zmiana przebiegu strumieni; zdobycie nowej umiejętności, na
przykład skok przez rzekę lub jazda na rowerze… Tradycyjne reguły rządzące światem
fizycznym nie mają zastosowania, ale wciąż są oparte na rzeczywistości. Na przykład,
wyobrażasz sobie, że jesteś lub udajesz, że jesteś drzewem, statkiem lub zwierzęciem,
klepiesz psa, którego nie ma, masz niewidzialnego przyjaciela, wyobrażasz sobie stół
to autobus lub jaskinia…
Zabawa podsumowująca (zabawa ewolucyjna)
Zabawa, która ukazuje aspekty ludzkiej ewolucyjnej historii, przechowywana
i przekazywana przez nasze geny i manifestowana, gdy dzieci bawią się
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spontanicznie – często stymulowana przez aspekty środowiska zewnętrznego, takie
jak lasy i płytkie baseny/rzeki. Na przykład, rozpalanie ognia, włączanie się
w spontaniczne rytuały i piosenki, przebieranie się w historyczne stroje/mundury
i odgrywanie ról, granie w wojnę i robienie broni, uprawianie i gotowanie rzeczy,
tworzenie społeczności w stylu antycznym, budowanie schronień, tworzenie języków
i religii.
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Zadanie 9: Znaczenie zabawy dla rezyliencji
Efekty kształcenia:
Znaczenie zabawy dla ogólnego rozwoju
PP Slajd nr: Sesja nr 2 – Zadanie 9
Czas: 20 minut

Zadanie:
Dlaczego zabawa jest ważna dla rezyliencji?
Rozważ siedem aspektów: (Lester i Russell 2008)
•
•
•
•
•
•
•

Regulacja emocjonalna
Przyjemność i radość
Systemy reagowania na stres (niepewność i ryzyko)
Zabawa i kreatywność
Zabawa i nauka
Przywiązanie i rozwój kultury rówieśniczej
Zabawa dzieci i interakcja w środowisku

Podziel grupę na mniejsze grupy i daj im kilka przykładów z listy, aby same je
przepracowały.
Daj informację zwrotną całej grupie i skompiluj listę korzyści płynących dla dzieci,
kiedy się bawią. Zmuś grupę, by pomyślała nieszablonowa i rozważyła zgłębienie
emocjonalnych reakcji, niezależności, oceny ryzyka, trudnych koncepcji i tak dalej.
Daj każdej grupie kilka minut na napisanie pewnych rzeczy na dużych kartkach,
z odniesieniem do tego jakie sżliwości rozwoju rezyliencji, gdy dzieci swobodnie się
bawią.
Rozłóż listy na podłodze przed wszystkimi i porozmawiaj o tym, co dzieje się
naturalnie, gdy dzieci się bawią.

Uwagi dla trenera:
UWAGA Wyjaśnij, że twórczość odwołuje się bardziej do kreatywnego myślenia
i wyobraźni, a nie do zdolności artystycznych.
Zasoby:
 Kartki i pisaki
 Handout - typy rezyliencji (Lester i Russell (2008))
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Zadanie 10: Podsumowanie sesji
Efekty kształcenia:
Nie dotyczy
PP Slajd nr: Sesja nr 2 – Zadanie 10
Czas: 10 minut

Zadanie:
Na koniec podsumuj lekcję z sesji
•
•
•
•

Zbadaliśmy nasze wspomnienia z zabawy
Uzgodniliśmy definicje zabawy i to, co rozumiemy przez „swobodnie wybraną"
Uznaliśmy, że zabawa jest prawem dziecka
Omówiliśmy bariery, które uniemożliwiają dzieciom swobodną zabawę

W końcu zaczęliśmy rozumieć znaczenie zabawy dla ogólnego rozwoju i dobrego
samopoczucia dzieci, a tym samym znaczenie zabawy dla rozwoju rezyliencji
i przekazywania dzieciom i młodzieży umiejętności, zarówno emocjonalnie, jak
i fizycznie, aby przygotować ich do radzenia sobie z jak największą siłą z wyzwaniami,
przed którymi staną w życiu.
MY zaczęliśmy również tworzyć powiązania pomiędzy zabawą i dramą poprzez
naturalną zdolność dzieci do opowiadania historii oraz odgrywania przedstawień
i sytuacji.
Rozważ/zastanów się, jaka może być ich rola we wspieraniu dziecięcej zabawy,
szczególnie w odniesieniu do barier, które mogą występować w przypadku
niektórych dzieci w ich miejscu pracy/szkole/otoczeniu.
Poproś ich, aby zastanowili się nad obszarami Nastawienia, Umiejętności i Wiedzy dla
dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz, aby umieścili je później
w odpowiednich torbach.

Uwagi dla trenera:
Zasoby:
 Torby A.S.K i małe kartki
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Sesja nr 3:
Wyobraźnia: światy
„Co jeśli?”
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Sesja nr 3: Wyobraźnia: światy „Co jeśli?”
„Doświadczanie siebie w sposób świadomy – czyli zdobywanie wiedzy
o sobie – jest integralną częścią nauki”.
STONE I DILEHUNT, 1978, S. 12

Efekty kształcenia:
Umiejętność używania technik otwierania i karmienia procesów wyobrażeniowych.
Używanie zabawy w celu wspierania umiejętności społecznych i interpersonalnych,
empatii i zrozumienia.

Podsumowanie sesji:
Ta sesja zbada sposoby ułatwiania interakcji społecznych, wyobraźni i uczenia się
poprzez kooperatywne gry z dramy jako narzędzia do zaangażowania w naukę.

Uczeń zrozumie:

Uczeń potrafi:

Wpływ i znaczenie pozycji
pedagogicznej

Korzystać z gier i technik empirycznych,
aby wesprzeć umiejętności społeczne,
zaangażowanie w naukę socjalizacji,
samoświadomość i empatię

Przeprowadzanie i zastosowanie
praktyki dramy, która uruchamia
umiejętności społeczne i pracę
wyobraźnią

Zastosować teorie dramy do swojej
pracy z dziećmi i młodzieżą w celu
zaangażowania i nauki.
Zastanowić się nad pedagogiczną rolą
osoby dorosłej jako facylitatora praktyki
dramy w formalnych i nieformalnych
miejscach i przestrzeniach

Zasady ARTPAD:
1. Metodologia
3. Nastawienie dorosłego
5. Wzmacnianie
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Zadanie

Czas Treść

Metoda

Zadanie 1

15
min

Prowadzenie przez trenera
wraz z informacją zwrotną od
grupy/pytaniami

Pozycja
pedagogiczna
nauczyciela
jako
uczestnika/
obserwatora

Wprowadzenie do sesji
Wykorzystanie koła do ćwiczeń:
Pozycja pedagogiczna
nauczyciela/praktyka
Wykorzystanie koła do równości i refleksji

Zadanie 2

45
Gry, aplikacje i min
rozszerzenia

Gry z imionami służą do budowania
zaufania i zaangażowania społecznego

Prowadzenie przez trenera

Rozszerzanie gier do spełniania
konkretnych wymagań

Omówienie rozszerzeń i
dzielenie się praktykami

Zadanie 3

Obiekty z pantomimy – Uczestnicy
pracują razem w sposób niewerbalny i
werbalny, aby budować fizyczną ufność
i zrozumienie oraz współpracę

Praca w grupach

Opowiadanie
historii w żywy
sposób

20
min

Zadanie grupowe

Refleksja buduje zrozumienie pracy, a
krytyka może być konstruktywna i coś
ulepszyć.
Zadanie 4
Pantomima –
żywe historie

Zasoby

20
min
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Żywe historie – pantomima

Prowadzenie przez trenera

Opowiadanie historii w sposób fizyczny

Dyskusja z grupą

Odpowiednie i szanujące zachowania
fizyczne

Miękka piłka

Zadanie

Czas Treść

Metoda

Zasoby

Prowadzenie przez trenera

Torba lub plecak z
osobistymi rzeczami
np. telefon, bilet na
pociąg, książka, list,
chusteczki, klucz,
zdjęcie itp.

Rozszerzenia zadania – pejzaże
dźwiękowe i słowne
Zadanie 5

30
Czyja to torba? min

Ćwiczenia ułatwiające zrozumienie
problemów, tworzenie ludzi i opowieści z
obiektów
Siła obiektów do tworzenia postaci i
sytuacji

Zadanie 6
Osobista
podróż

30
min

20
Podsumowanie min
i refleksja

Wspierana dyskusja o
historiach

Podróże, decyzje, wybory i strategie

Trener wprowadza

Niebieski materiał

Rejsy morskie i rejsy statkiem

Małe grupy z indywidualnymi
zadaniami

Wycięte z kartonu
lub modele: wysp/
osoby/łodzi

Grupowe opowiadanie/eksploracja

Podsumowanie sesji
Refleksja nt. ćwiczeń
Sesja plenarna A.S.K.
Torba A.S.K. o Nastawieniu,
Umiejętnościach, Wiedzy
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Informacja zwrotna i
dzielenie się z całą grupą

Ćwiczenie – Plecak

Ćwiczenie jeden na jednego, aby
zbadać możliwości i skoncentrować
potencjał
Zadanie 7

Małe grupy

Informacja zwrotna od grupy
i dyskusja

Zbiór małych
przedmiotów i
małych zabawek
Samoprzylepne
karteczki

Zadanie 1: Pozycja pedagogiczna nauczyciela jako
uczestnika/obserwatora
Efekty kształcenia:
Refleksja nad pedagogiczną rolą osoby dorosłej jako facylitatora praktyki dramy
w formalnych i nieformalnych placówkach i przestrzeniach.
PP Slajd nr: Sesja nr 3 – Zadanie 1
Czas: 15 minut

Zadanie:
Koło
W kole porozmawiaj o pedagogicznej pozycji nauczyciela praktyka.
Moc Koła:







Nauczyciel/praktyk staje się częścią klasy/grupy w roli uczestnika/lidera,
pozwalając im modelować odpowiednie reakcje na pracę.
Pozycjonowanie niehierarchiczne. Równość dla uczestnika w grupie
osiągnięta poprzez rozpoczęcie ćwiczeń ze strony nauczyciela/praktyka lub
z różnych punktów w kole.
Podczas korzystania z ćwiczeń dramy, w których uczestnicy dzielą się na grupy,
zabierasz uczestników z powrotem do koła, aby zastanowić się nad
ćwiczeniami. Staje się ono ramą do ponownego skupienia i refleksji.
Wrażliwi uczestnicy mogą zostać umiejscowieni obok nauczyciela/praktyka
lub wspierających pracowników w celu uzyskania wsparcia. Jeśli dziecko nie
szuka osoby dorosłej można to zrobić w sposób nieoczywisty,

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak

58 | S e s j a n r 3

Zadanie 2: Gry, aplikacje i rozszerzenia
Efekty kształcenia:
Refleksja nad pedagogiczną rolą osoby dorosłej jako facylitatora praktyki dramy
w formalnych i nieformalnych placówkach i przestrzeniach.
PP Slajd nr: Sesja nr 3 – Zadanie 2
Czas: 45 minut

Zadanie:
Gra w imiona 1
Grupa zostaje zebrana w koło i siada, zabawa jest im tłumaczona.
(Młodsi uczestnicy siedzą i toczą piłkę – starsi uczestnicy stoją i rzucają piłkę). Jest to
dobra gra do zabawy z nową klasą/grupą.
Każdy uczestnik wypowiada swoje imię i nawiązuje kontakt wzrokowy z innym
dzieckiem w grupie i rzuca do niego piłkę.
Uczestnik, który otrzymuje piłkę, podaje własne imię i rzuca piłkę komuś innemu,
dopóki cała grupa nie poda swoich imion.
(UWAGA Czasami uczestnicy mogą mieć problemy z nawiązaniem kontaktu
wzrokowego – zachęcaj do tego – choć może to być kulturowe. Jeśli uczestnik
mocno rzuca piłką lub próbuje przerwać grę, omów sposoby i dlaczego
dziecko/młoda osoba powinna umożliwić odbiorcy odebranie piłki).
Rozszerzenia
Kiedy imiona są znane, uczestnicy podają imię osoby, której zamierzają
potoczyć/rzucić piłkę.
Stań i rzuć piłką utrzymując kontakt wzrokowy i podając imię.
Tocz piłkę i powiedz kolor/zwierzę/numer/literę z alfabetu/jedzenie/miasto/kraj/
sport/coś, co lubisz/itp.
Budowanie słownictwa do pisania
Na przykład, jeśli grupa pisze o określonym miejscu, rzuć piłkę do innego uczestnika,
używając słowa opisowego.

59 | S e s j a n r 3

Słowami do opisu jaskini mogą być: ciemne, zimne, wilgotne, mokre, lepkie, zielone,
tajemnicze, magiczne itp.
Gra w imiona 2
(Dla uczestników jest to afirmujące, ponieważ w bezpieczny sposób stają w centrum
uwagi. Przez podanie tych informacji nauczyciel/praktyk i grupa dowiadują się
o sobie nawzajem. Nauczyciel/praktyk powinien wziąć udział w grze i ją aranżować.
Uczestnicy są zachęcani do wzajemnego pomagania sobie w sukcesywnej realizacji
gier).
Każdy uczestnik wypowiada swoje imię i pokazuje bardzo krótki gest czegoś, co lubią
robić; na przykład: czytanie, kopanie piłki, granie w grę komputerową, pływanie itp.
Następnie cała grupa powtarza imię i gest.
Ćwiczenie wykonywane jest po kolei w kole, nauczyciel/praktyk pomaga każdemu
nieśmiałemu/wrażliwemu uczestnikowi, który nie może/nie chce wykonywać
ćwiczenia.
Rozszerzenia
Używanie pantomimy do mówienia o tym, co grupa lubi robić i dlaczego – może to
być zrealizowane na dwa sposoby: uczestnicy przedstawiają swoje powody lub
nauczyciel/uczestnik o nich opowiada i zachęca do dyskusji.
Gdy grupa zna swoje imiona, nauczyciel/praktyk wydaje im polecenie zmiany
imienia. Każdy uczestnik przyjmuje imię i gest od osoby po swojej prawej stronie.

Uwagi dla trenera:
Słowa dla uczuć
Ćwiczenie to może być również wykorzystane do budowania słownictwa
emocjonalnego, tj. słów dla uczuć, ale nie zaleca się tego poprzez używanie uczuć
uczestników, bezpośrednio od uczestników, co będzie eksponujące i niebezpieczne.
W dramie bezpieczeństwo jest ustalane za pomocą postaci, która bezpiecznie
odkrywa emocje, działania i uczucia poprzez kanał doświadczenia kogoś innego.
Aby użyć tego ćwiczenia do budowania słownictwa dla emocji, nauczyciel praktyk
powinien pracować poprzez postać. Może to być postać z książki lub klasycznej
opowieści/bajki, którą badasz, lub postać telewizyjna, która pobudziła wyobraźnię
uczestników lub podczas pracy z postacią problematyczną (patrz sesja nr 4: Drama
pozycyjna).
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W przypadku uczuć jest to skuteczne, ponieważ praca nie jest bezpośrednio
związana z uczestnikami.
Na przykład możesz porozmawiać o tym, jak na początku bajki/historii czuje się
Kopciuszek. Słowami opisującymi jej uczucia mogą być: smutek z powodu utraty
ojca, wściekłość na niegodziwość macochy, ale też przerażenie, zmęczenie,
z powodu ciężkiej pracy. Jednakże później w tej historii może być podekscytowana,
pełna nadziei.
Zasoby:
 Miękka piłka
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Zadanie 3: Opowiadanie historii w żywy sposób
Efekty kształcenia:
Refleksja nad pedagogiczną rolą osoby dorosłej jako facylitatora praktyki dramy
w formalnych i nieformalnych placówkach i przestrzeniach.
PP Slajd nr: Sesja nr 3 – Zadanie 3
Czas: 20 minut

Zadanie:
Obiekty z pantomimy
Uczestnicy pracują razem w grupach i tworzą obiekty za pomocą swoich ciał. Swoimi
rękami i nogami mogą stworzyć boki pralki poprzez uformowanie kwadratu, i osobę
obracająca się wewnątrz niego, podczas gdy inna osoba tworzy drzwi, a kolejna
przewód elektryczny i wtyczkę.
Początkowo pracujcie nad tym w mniejszych grupach, aby uczestnicy zrozumieli tę
koncepcję.
Skutecznym jest informowanie każdej grupy o tym, czym mają być, bez ujawniania
tego innym grupom, aby podczas pokazywania swojego „obiektu” reszta grupy
musiała zgadnąć, co to jest. Ich opinie pomagają w refleksji i powstawaniu innych
pomysłów w grupie, wzmacniających ich pracę – wspomaganie spójności
społecznej, dzielenia się i szacunku wśród uczestników.
Ćwiczenie 1
Obiekty z kuchni
Trener prosi grupy o utworzenie tych obiektów, a następnie o pokazanie innym
grupom, które zgadują czym są np. toster, pralka, mikser, odkurzacz.
Grupy współpracują, aby stworzyć obiekt.
Zachęć uczniów do dyskusji i informacji zwrotnych na temat pracy innych grup –
modeluj pozytywne opinie.
Rozszerzenia
Pejzaże dźwiękowe – Dodaj dźwięki, aby wspomóc rozpoznawanie. Pokieruj pracę
w kierunku omówienia mocy słów/dźwięków onomatopeicznych.

62 | S e s j a n r 3

Pejzaże słowne – Jako ćwiczenie słownictwa: Niech za pomocą pantomimy zrobią
naszyjnik i dodadzą błyszczenie, mienienie się, ostrość, cięte szkło, szmaragdy, złoto
itp.
UWAGA Pejzaże słowne mogą być używane do tworzenia środowisk podczas pisania
i do wzbogacania słownictwa. Do rozbudowania słownictwa dzieci ćwiczenie
odbywa się siedząc w kole lub przy biurkach z wyrazami napisanymi na arkuszu lub
białej tablicy, które będą bankiem słów do wykorzystania.
Ćwiczenie 2
Inne obiekty
Pracuj z dużymi grupami/pełną grupą, aby tworzyć większe przedmioty: samochód,
samolot, żaglowiec, wóz strażacki.
Rozszerzenia
Zbierz dużą grupę do wykonania tego po cichu, tak aby obserwować, co jest
fizycznie oferowane i bazować na tych propozycjach. Wchodzą do przestrzeni jeden
po drugim.
Przedyskutuj, w jaki sposób budowanie czegoś bez wymiany werbalnej zmienia
ćwiczenie – czy jest łatwiejsze, czy trudniejsze. Jak komunikować się bez słów?

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Zadanie 4: Pantomima – żywe historie
Efekty kształcenia:
Refleksja nad pedagogiczną rolą osoby dorosłej jako facylitatora praktyki dramy
w formalnych i nieformalnych placówkach i przestrzeniach.
PP Slajd nr: Sesja nr 3 – Zadanie 4
Czas: 20 minut

Zadanie:
Jest to zadanie grupowe, która może być wykonane w różnych grupach wiekowych.
Założeniem jest to, że wszystko, co musisz opowiedzieć, zostanie pokazane poprzez
ciała uczestników.
Na przykład, dziecko wykonuje fotel, stojąc za innym uczestnikiem i wyciągając
ramiona w przód. Stół to plecy uczestnika lub dwóch uczestników łączących ręce.
Uczestnicy muszą ściśle ze sobą współpracować i być stosownym oraz pełnym
szacunku w kontakcie fizycznym. Praca daje ramy dla fizycznego działania
i negocjacji przestrzeni.
Metoda
Nauczyciel/praktyk opowiada historię, a uczestnicy odtwarzają ją poprzez
pantomimę.
Może to być historia, którą czytasz w klasie lub tradycyjna opowieść, którą wszyscy
dobrze znają. Może to być coś, co napisała jedna z tych klas.
Rozszerzenia
Uczestnicy są zachęcani do tworzenia historii/scenariuszy, które inni przedstawiają za
pomocą pantomimy.
Wykonane meble lub przedmioty mogą być w stanie mówić i swój mieć punkt
widzenia na historię.

Uwagi dla trenera:
Zasoby: Brak
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Zadanie 5: Czyja to torba?
Efekty kształcenia:
Refleksja nad pedagogiczną rolą osoby dorosłej jako mediatora praktyki dramy
formalnych i nieformalnych placówkach i przestrzeniach.
PP Slajd nr: Sesja nr 3 – Zadanie 5
Czas: 30 minut

Zadanie:
Plecak
Tworzenie postaci i opowiadania poprzez posiadanie – w tym przypadku plecaka.
Ten obiekt może należeć do mężczyzny lub kobiety lub być androginiczny, żeby
uczestnicy mogli sami nadać płeć.
Obiekt zawiera wskazówki dla postaci –organizuje to trener i może określić informacje
zawarte w torbie (konkretny list/obrazek) lub pozostawiać otwarte wskazówki.
W tym ćwiczeniu plecak zostaje odnaleziony na lotnisku.
Metoda











Nauczyciel/praktyk kładzie plecak na podłodze i wyjaśnia, że torba została
znaleziona na lotnisku.
Dzieli grupę na mniejsze grupy.
Uczestnicy muszą dowiedzieć się, do kogo należy torba, przeglądając jej
zawartość.
Każda grupa ma trzy lub cztery rzeczy z torby.
Muszą postarać się opowiedzieć historię właściciela torby i ustalić, kim był
podróżny, jego wiek itp. i dlaczego podróżuje.
Grupom mają określony czas, w którym muszą ułożyć swoje opowiadanie.
Grupy zbierają się, aby omówić swoje odkrycia.
Trener ułatwia dyskusję na temat stworzonych historii, np. – dyskusje o tym,
dlaczego młoda osoba opuściła dom/podróżuje do innego kraju.
Przyczynami
odejścia
mogą
być:
presja
rodzicielska/konieczność
polityczna/przygoda...
„Postać”, która powstaje z torby, może być przewodnikiem dla problemów,
z którymi borykają się uczestnicy. Mogą używać postaci do omawiania
własnych problemów.
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Rozszerzenia
Zbuduj postać szczegółowo – omawiaj jej życie, wychowującą rodzinę, aby
zbudować jej cały obraz.
Stwórz historię postaci – możesz połączyć wszystkie historie w jedną ustaloną przez
grupę (możesz pozwolić, aby grupy nadal tworzyły swoje konkretne historie).
Przedyskutuj i zmapuj wybory, które podjęli oraz czy są one dobrymi lub negatywnymi
wyborami i dlaczego.
Te historie mogą być podstawą do pracy pisemnej, która zgłębia postać i jej reakcje
na swoją sytuację.

Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 Torba lub plecak zawierający jakieś przedmioty osobiste
o Np. telefon, bilet kolejowy, książka, list, chusteczki, klucz itp.
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Zadanie 6: Osobista podróż
Efekty kształcenia:
Refleksja nad pedagogiczną rolą osoby dorosłej jako facylitatora praktyki dramy
w formalnych i nieformalnych placówkach i przestrzeniach.
PP Slajd nr: Sesja nr 3 – Zadanie 6
Czas: 30 minut

Zadanie:
Wyspy i łódki
Ten model może być wykorzystany do tworzenia opowiadań i spojrzenia na „podróż
życia” w sposób abstrakcyjny – lub jako pomoc w zrozumieniu własnej podróży
w sposób metaforyczny, wspomagający dyskusję i perspektywę.
Uczestnicy zostają podzieleni na mniejsze grupy, z których każda otrzymuje kawałek
niebieskiego materiału i kilka kartonowych części reprezentujących wyspy.
Spośród szeregu małych modeli/zasobów/zabawek/różnych części osoby wybierają
te, które coś dla nich przedstawiają np. ludzi, miejsca, przeszkody, wspomnienia.
Używając tych części i wysp, osoby tworzą dla siebie, jednocześnie objaśniając
swojej małej grupie, „osobistą podróż”, którą podjęli w swoim życiu.
UWAGA Może to obejmować szczegóły np. wybory zawodowe, rozwiązywanie
problemów lub po prostu podróż życia.
Każdy członek grupy ma swoją kolej i rozmawia z resztą grupy o swoich wyborach.
Inni członkowie grupy mogą zadawać pytania, aby doprecyzować informacje, ale
nie doradzać czy oceniać.
UWAGA Można to przeprowadzić jako indywidualne ćwiczenie dla osób
pracujących z młodzieżą, aby pomóc młodym ludziom w odkrywaniu wyborów
i dostrzeżeniu pozytywnej przyszłości.
Rozszerzenia
Spojrzenie na historie mitologiczne – ćwiczenie to może być wykorzystane do
mapowania podróży, które omawiasz – na przykład Odysei.
Mapowanie czyjejś podróży, aby pomóc przedyskutować i zrozumieć ich działania
(np. ktoś, kto jest ważny dla młodej osoby, ale której motywacji nie rozumie).
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Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 Dla każdej grupy niebieski materiał reprezentujące morze
 Kartonowe części przedstawiające wyspy
 Zbiór małych przedmiotów i małych zabawek
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Zadanie 7: Podsumowanie i refleksja
Efekty kształcenia:
Refleksja nad pedagogiczną rolą osoby dorosłej jako facylitatora praktyki dramy
w formalnych i nieformalnych placówkach i przestrzeniach.
PP Slajd nr: Sesja nr 3 – Zadanie 7
Czas: 20 minut

Zadanie:
Podsumowanie i refleksja.
Podsumowanie sesji i zadań.
UWAGA Patrz Uwagi dla trenera do sesji nr 3 do ogólnego wskazania celu sesji nr 3.
Torby A.S.K
Sesja plenarna A.S.K.
Uczestnicy zapisują notatki do toreb A.S.K. o każdym z obszarów – Nastawienie,
Umiejętności, Wiedza – które uzyskali dzięki sesji.

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Uwagi dla trenera do sesji nr 3
Ta sesja ma na celu wprowadzenie praktycznych ćwiczeń, które mogą być
stosowane w różnych kontekstach dotyczących klasy i środowiska pracy z młodzieżą.
Craft (1984) zauważył, że istnieją dwa różne łacińskie korzenie angielskiego słowa
„edukacja”. Są to „educare”, oznaczające szkolenie lub formowanie i „educere”,
co oznacza prowadzenie. W ten sposób ukazuje się dwoistość lub napięcie
pedagogicznej pozycji wychowawcy. Drama jako narzędzie edukacyjne ułatwia
nauczycielowi poprowadzenie dziecka/młodego człowieka do odkrycia i wcielenia
ich podróży edukacyjnej. Daje narzędzia do uczenia się w sposób empiryczny.
Dorothy Heathcote, nowatorska praktyk dramy w edukacji, definiuje nauczyciela
jako:
„tego, który tworzy sytuacje uczenia się dla innych... nikt nie uczy
nauczyciela, jak uczyć. Nauczyciele tworzą się w klasie podczas
konfrontacji z ich klasami, a powstały produkt jest wynikiem ich potrzeby
przetrwania i sposobu, w jaki wymyślają, jak to zrobić”.
HEATHCOTE, 1991 S. 61
W swoich relacjach z nauczycielem/praktykami – którzy pracują, zarówno aby
zaangażować, jak i rozwinąć zdolność młodych ludzi do pełnego uczestnictwa
w oferowanych przez nich doświadczeniach edukacyjnych – konieczne jest wyraźne
wyjaśnienie korzystania z tych ćwiczeń dramy. Są one wykorzystywane jako
platforma do budowania i rozszerzania interakcji społecznych, zrozumienia
i kompetencji uczestników.
Pozycja pedagogiczna nauczyciela zaczyna być tutaj badana pod kątem
wykorzystania dramy w warunkach formalnych – daje to podstawy do głębszej
eksploracji w sesjach 8, 9 i 10, kiedy będą mieli okazję doświadczyć
i eksperymentować z pracą.
Ramy dla praktyki – tworzenie kultury dla uczenia się
Ważne jest, aby nauczyciele/praktycy pomyśleli o kulturze grupowej, którą tworzą
w swojej placówce – Ty także będziesz pracował nad stworzeniem kultury szkolenia
jako modułu:
Szacunek dla uczestników i wszystkich poziomów prac.
Słuchanie – dwukierunkowy przepływ od nauczyciela/praktyka do uczestników
i z powrotem do nauczyciela/praktyka.
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Aprobata pracy i propozycji. Wszystkie propozycje są próbą połączenia się z nauką
i procesem – nawet te negatywne. (osoba dorosła może poradzić sobie
z negatywną energią omawiając propozycję i zmieniając ją na pozytywną lub
żądając silniejszej sugestii).
Refleksja jako część procesu.
Teoria przez praktykę
Ważne jest, aby ćwiczenia te były wykonywane praktycznie jako „teoria poprzez
praktykę”, tak aby nauczyciele/praktycy doświadczali gier i omawiali je
w odniesieniu do tego, co odczuwali podczas ćwiczenia, oraz przenieśli to
doświadczenie na to, w jaki mogą ich używać z konkretnymi uczestnikami. W tych
ćwiczeniach i tam, gdzie uczenie społeczne jest rozumiane i aprobowane refleksja
jest kluczowa.
Istnieją ćwiczenia, w których możesz chcieć spędzić więcej czasu z określoną grupą
i inne, które możesz chcieć jedynie nakreślić. Ale pamiętaj, że w tym szkoleniu
warsztatowym, doświadczenie ćwiczenia pomoże uczestnikom zrozumieć ich wpływ
i siłę.
UWAGA Twoi praktykanci mogą stresować się z powodu dramy. Porozmawiaj o tym
i kulturze, którą stworzyłeś dla grupy podczas swoich sesje szkoleniowych.
Wszystkie gry są spółdzielcze i ułatwiają interakcje społeczne. Nauczyciel/praktyk
używa gier, aby ułatwić współpracę społeczną, a następnie wraz z uczestnikami
zastanowić się nad nauką.
Ćwiczenia pomagają budować w uczestnikach następujące rzeczy: poczucie
siebie, wartości i znaczenia dziecka/młodej osoby dla nauczyciela/praktyka jako
części grupy i wewnątrz grupy.
Ćwiczenia działają na różnych poziomach i wszystkie mają „rozszerzenia”.
Rozszerzenia
Gry są rozszerzane na inne obszary/wersje.
Ty:
a) Budujesz pewność u nauczyciela/praktyka, który poczuje się pewnie, aby
przeprowadzić i aranżować gry.
b) Wyjaśniasz, w jaki sposób gry mogą być rozszerzane/rozwijane, aby można je
było wykorzystywać na różne sposoby (patrz szkolenie).
c) Ważne jest, aby w odniesieniu do zasad nauczyciele/praktycy byli w stanie
zrozumieć poziom wpływu, jaki gry i odgrywanie ról ma na dzieci. Omów
dostosowanie i wyniki w całym procesie.
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Refleksja podczas uczenia daje głębsze zrozumienie treści i taki jest etos pracy
w praktyce.
Powyższe gry i metody są używane przez praktyka jako rozgrzewki i w czasie sesji
w celu budowania emocjonalnego i społecznego zrozumienia otoczenia i relacji
uczestników.
Zasoby:
 Samoprzylepne karteczki
Odniesienia:
Craft, M (1984) Education and Cultural Pluralism: Volume 14 (Routledge Library
Editions: Sociology of Education.
Heathcote, D (1991) Collected Writings on Education and Drama. Illinois:
Northwestern University Press.
Stone, K. Dilehunt. H (1978) Self - Science - The Subject is Me. New York: Goodyear
Publishing Co.

72 | S e s j a n r 3

Sesja nr 4: Drama
pozycyjna
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Sesja nr 4: Drama pozycyjna
Efekty kształcenia:
Umiejętność przeprowadzenia dramy pozycyjnej i jej elementów jako narzędzia
dydaktycznego.

Podsumowanie sesji:
Drama pozycyjna to struktura dla nauczycieli/praktyków, z której mogą korzystać,
która pozwala uczestnikom na doświadczanie sytuacji z różnych punktów widzenia,
poprzez naukę empiryczną. Jest prowadzona w sześciu łączących się ze sobą
sekcjach. Każda z tych sekcji może być używana oddzielnie lub jako część procesu.

Uczeń zrozumie:

Uczeń potrafi:

Strukturę dramy pozycyjnej i elementy
każdej sekcji.

Przeprowadzić dramę pozycyjną jaką
narzędzie dramy.

W jaki sposób nauczyciel/praktyk może
zmienić pozycje pedagogiczne, aby
najefektywniej kierować kształceniem.

Zastosować pełną technikę.
Zrozumieć elementy, które składają się
na technikę i odpowiednio je
zastosować w procesie uczenia się.
Podczas pracy wykorzystać elementy
dramy pozycyjnej jako kreatywnych
katalizatorów.

Zasady ARTPAD:
1. Metodologia
3. Nastawienie dorosłego
4. Jednostka w grupie
5. Wzmacnianie
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Zadanie

Czas Treść

Metoda

Zasoby

Zadanie 1

10
min

Wyjaśnienie dramy pozycyjnej

Prowadzenie przez trenera

Handout - struktura
dramy pozycyjnej

20
min

Początek procesu dramy pozycyjnej katalizator

Wkład trenera

Obiekty (patrz lista w
zadaniu)

Obiekt katalityczny; Wyobraźnia

Informacja zwrotna od
grupy

Wprowadzenie
do dramy
pozycyjnej
Zadanie 2
Katalizator,
początek
procesu

Struktura/Elementy/Zastosowanie

Badanie obiektów jako ćwiczenie do
odkrywania i patrzenia w inny sposób

Praca w małych grupach

Obiekt pozwoli rozwinąć postać i/lub historię
Zadanie 3
Tworzenie
postaci
Zadanie 4
Tworzenie
miejsca
Zadanie 5
Tworzenie
sytuacji
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20
min

Budowanie postaci

15
min

Budowanie miejsca/świata, w której ma
miejsce akcja

Rola-na-ścianie

Prowadzenie przez trenera
z wkładem grupy

Flipchart i pisaki

Prowadzenie przez trenera

Konkretny materiał
badawczy

Wkład grupy

Pomysły zestawione na tablicy dla
słownictwa
30
min

Negocjowanie
Dawanie informacji zwrotnych do informacji
opracowanych i stworzonych przez
uczestników

Flipchart/tablica
Prowadzenie przez trenera
z wkładem grupy i
informacją zwrotną

Flipchart
Materiał badawczy,
jeśli wymagany

Zadanie

Czas Treść
Wspomaganie sytuacji, która będzie
wspierać rozwój historii i/lub eksplorowanie
zagadnień związanych z postaciami

Metoda

Zasoby

Praca w małych grupach

Uwaga Ta sesja może się odbyć na miejscu
Zadanie 6
Wejście w
sytuację

Zadanie 7
Refleksja nad
praktyką

Zadanie 8
Zastosowanie
struktury dramy
pozycyjnej
Zadanie 9
Refleksja nad
ćwiczeniami
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60
min

Rozumienie różnych perspektyw

Prowadzenie przez trenera
z grupą

10
min

Refleksja ułatwia dyskusję i posuwa
akcję/historię naprzód

Prowadzenie przez trenera
z grupą

Zwykłe
rekwizyty/rzeczy,
które mogą
wspomóc
budowanie miejsca
lub postaci

Pozwala na głębszą dyskusję na temat
motywacji postaci i zrozumienia powodów,
dla których działania mają miejsce
40
min

Grupy pracują nad strukturą i mapują, w jaki
sposób zastosują te techniki

Wkład trenera

Kartki i pisaki

Małe grupy

Wykorzystanie
rekwizytów, jeśli
wymagane

Grupowe dzielenie się
15
min

Sprawdzenie czy praktykanci rozumieją
procesy
Torby A.S.K

Flipchart i pisaki

Zadanie 1: Wprowadzenie do dramy pozycyjnej
Efekty kształcenia:
Umiejętność przeprowadzenia dramy pozycyjnej i jej elementów jako narzędzia
dydaktycznego.
PP Slajd nr: Sesja nr 4 – Zadanie 1
Czas: 10 minut

Zadanie:
Zaprezentuj ogólny obraz i wyjaśnij, że podzielisz go na sekcje.
Drama pozycyjna działa w sekwencji 6 działań:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyzwalanie wyobraźni (katalizatory).
Budowanie postaci.
Tworzenie miejsca.
Tworzenie sytuacji.
Wejście w sytuację.
Refleksja nad procesem/tym, czego się nauczyliśmy.

Zastosowanie – dla szkół






Umiejętności społeczne – rozumienie siebie i innych poprzez doświadczenie
innych ludzi w trudnych sytuacjach. Praca oparta na problemie.
Twórcze pisanie – budowanie trójwymiarowych postaci w określonym miejscu
i sytuacji.
Wspieranie przez dyskusję i opracowanie wzbogacania słownictwa.
Historia – historyczne sytuacje i czasy badane w sposób empiryczny.
Literatura – budowanie oraz rozumienie postaci i sytuacji poprzez badanie
tekstu i wprowadzanie go w życie.

Zastosowanie – praca z młodzieżą
• Budowanie umiejętności społecznych i empatii.
• Praca oparta na problemach w rozumieniu siebie i innych, punkty widzenia.
• Rozwiązywanie konfliktu.
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Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 Handout - struktura dramy pozycyjnej

78 | S e s j a n r 4

HANDOUT – Struktura dramy pozycyjnej

1.

Katalizator
do
zaangażow
ania

2.

Postać
centralna

6.
Refleksja

Postacie
drugoplano
we

GRUPA
5.
Wejście w
sytuacje punkty
widzenia

3.
Miejsce

4.
Sytuacja

Odniesienia:
Colverd, S. i Hodgkin, B. (2011) Emotional Intelligence in the Primary School. London:
Routledge.
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Zadanie 2: Katalizator, początek procesu
Efekty kształcenia:
Umiejętność przeprowadzenia dramy pozycyjnej i jej elementów jako narzędzia
dydaktycznego.
PP Slajd nr: Sesja nr 4 – Zadanie 2
Czas: 20 minut

„Nauczyciel wspiera budowanie tej osoby, aby dzieci miały silne
poczucie jej charakteru. Osiąga się to początkowo poprzez katalizator,
który angażuje zainteresowanie i wyobraźnię dzieci”.
COLVERD I HODGKIN 2011 S.145

Zadanie:
Katalizator. (Określony lub szeroki). Zostanie wybrany, aby rozpocząć proces.
Pomoże
on
stworzyć
dzieło
i
zostanie
specjalnie
nauczyciela/praktyka. Może być konkretny lub szeroki lub:

wybrany

przez

• Historyczny: rzymski hełm. Torba na pieniądze. Staromodna tabliczka do
pisania itp.
• Twórcze pisanie: Kryształ (prowadzi do magicznej/fantastycznej historii)
• Literatura: Coś z omawianej historii, którą rozpoznają uczestnicy.
Może to być praca oparta na problemie: dawny trener, wiadomość (sms), która
zastrasza (konkretna).
1. Obiekt jest umieszczony w środku koła nauczania.
2. Każdy bada przedmiot. Praktyk używa pytań otwartych.
3. Co to jest? Skąd to pochodzi? Z jakiego okresu? Kto jest jego właścicielem?
Może to być oczywiste lub nie. Może to być para okularów do czytania, rozbita
filiżanka, rękawiczka, kryształ, chusteczka lub nieotwarte pudełko. Może być
współczesny lub z innych czasów.
4. Pozwól uczestnikom dotknąć i przytrzymać obiekt, podając go dalej – gdy go
dostaną muszą coś o nim powiedzieć grupie.
5. Omawiasz obiekt jako grupa. Zadajesz otwarte pytania, aby zbudować świat
wokół obiektu.
Lub…
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Wizualizacja – Nauczyciel/praktyk zadaje pytania na temat obiektu i prosi
uczestników, aby budowali odpowiedzi w swoich myślach. Następnie uczestnicy
przekazują swoje pomysły grupie, a nauczyciel/praktyk ułatwia uczestnikom
ustalenie świata. Wspomaga to negocjacje grupowe. Propozycje są zatwierdzane
przez nauczyciela/praktyka.
UWAGA Zadanie może zostać najpierw wykonane poprzez indywidualne prace
pisemne. W odpowiedzi na twoje pytania.

Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 Obiekty do wykorzystania, na przykład:
o list
o mapa
o worek pieniędzy
o pachnący szalik
o stary zegarek
o para okularów w etui na okulary
o zegarek
o naszyjnik
o ukochana zabawka
o pudełko
o świecznik
o łyżka
o czajnik do herbaty
o pędzel
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Zadanie 3: Tworzenie postaci
Efekty kształcenia:
Umiejętność przeprowadzenia dramy pozycyjnej i jej elementów jako narzędzia
dydaktycznego.
PP Slajd nr: Sesja nr 4 – Zadanie 3
Czas: 20 minut

Zadanie:
Ten element jest prowadzony przez trenera.
Uczestnicy zbudują postać, która będzie służyła nauczycielowi/praktykującym, aby
mogli pracować na praktycznym przykładzie.
Następujące kwestie są wyjaśniane i pokazywane:
Postać centralna
1. Nauczyciel/praktyk rysuje kontur postaci na flipcharcie i zaczyna budować
postać razem z klasą. Zadają otwarte pytania:
2. Budowanie wyglądu fizycznego – jaki kolor mają oczy/włosy? Jak jest wysoka?
Co nosi?
3. Budowanie osobistego nastawienia: czy lubią swoje ubrania? Ich
ulica/szkoła/dom? Co jest dla nich wyjątkowe/cenne? Czego chcą lub
chcieliby zmienić?
4. Informacje zewnętrzne: gdzie mieszkają/rodzice/rodzeństwo/przyjaciele?
5. Zaaprobuj pomysły, aby ułatwić zbiorowe posiadanie postaci. Ważne jest, aby
kierować budowaniem postaci, aby „miał/a on/a sens” jako osoba. Zachęć
uczestników do zadawania pytań i budowania postaci wspólnie.
6. Należy sprawić, aby każdy uczestnik miał wkład.
7. Możesz rysować i/lub zapisywać informacje na kartce, aby uczestnicy mogli
wykorzystywać informacje w zależności od ich umiejętności i stylu uczenia się
(wizualne, logiczne, językowe)
8. Opisy/rysunki na kartce mogą być wykorzystywane i rozwijane przez
uczestników – powinny być widoczne przez cały proces, aby móc się do nich
odnieść i coś dodawać.
9. Uczestnicy powinni umieć wczuć się w postacie. „Postacie stają się
bezpiecznym rozszerzeniem dziecka [Uczestnika], przez które mogą przejść
przez proces” (Tamże, s. 146).
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Postać/postacie drugoplanowe
Te postacie również mogą być zbudowane przez to ćwiczenie.
1. Zostaną one podyktowane przez niektóre scenariusze, które planujesz.
Nauczyciel/praktyk może zdecydować, które postacie są wymagane.
2. W sytuacji opartej na problemie postacie mogą być wstępnie zaplanowane
lub zbudowane na podstawie pytań zadawanych przez główną postać. (Na
przykład: rodzina, przyjaciele, osoby, które znają lub których potrzebują).
3. Mogą przebywać w środowisku postaci i być potrzebne do budowania
sytuacji.

Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 Flipchart i pisaki

83 | S e s j a n r 4

Zadanie 4: Tworzenie miejsca
Efekty kształcenia:
Umiejętność przeprowadzenia dramy pozycyjnej i jej elementów jako narzędzia
dydaktycznego.
PP Slajd nr: Sesja nr 4 – Zadanie 4
Czas: 15 minut

Zadanie:
UWAGA Pejzaże słowne i dźwiękowe (patrz Sesja nr 3: Wyobraźnia: światy „Co jeśli?”
mogą pomóc stworzyć miejsce.
Tworzenie miejsca: odniesie się do tematu:
1. Nauczyciel/praktyk może użyć miejsca jako obiektu katalitycznego.
2. Uczestnicy mogą stworzyć miejsce za pomocą obiektu/katalizatora,
a nauczyciel/praktyk wykorzysta ich pomysły.
3. W niektórych kontekstach „miejsce” może być częścią nauki oraz być
określone i zbadane. (Praca z literaturą i historią)
4. Może to być środowisko fantastyczne – ale nadal musi być konkretne
i szczegółowe, tak aby uczestnicy mogli zrozumieć, jak wygląda, brzmi,
pachnie i się je odczuwa, aby mogli używać tego materiału w swoich
pracach.
5. Jeśli omawiasz postacie z książki, miejsce może znajdować się w obrębie książki
(na przykład w Londynie w czasach wiktoriańskich, jeśli uczysz o Karolu
Dickensie). Wtedy uczestnicy będą badać książkę pod kątem informacji
o miejscu.
Techniki budowania miejsca
Aby wspomóc prace pisemne na flipcharcie rozpisz słownictwo, którego mogą
używać.

Uwagi dla trenera:
Zasoby:
 Konkretny materiał badawczy
 Flipchart i pisaki
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Zadanie 5: Tworzenie sytuacji
Efekty kształcenia:
Umiejętność przeprowadzenia dramy pozycyjnej i jej elementów jako narzędzia
dydaktycznego.
PP Slajd nr: Sesja nr 4 – Zadanie 5
Czas: 30 minut

Zadanie:
„Tworzenie sytuacji może być prowadzone przez nauczyciela lub ucznia.
Ważne jest, aby sytuacja ta miała w sobie konflikt. Pomoże to
w budowaniu sceny – wymaga napięcia pomiędzy postaciami. Zawsze
jest pożądane, aby mogła być wykorzystana sytuacja awaryjna (z góry
zaplanowana), możesz nigdy jej nie potrzebować, ale jej znajomość
uczyni Cię spokojniejszym”.
TAMŻE, S.145
Sytuacja może być wcześniej zaplanowana przez nauczyciela/praktyka:
1. Sytuacja może pochodzić od postaci, które stworzyłeś oraz omawiana
i planowana przez nauczyciela/praktyka i uczestników.
2. Sytuacja może się dziać w omawianej książce.
Przykłady sytuacji
Jeśli Twoim tematem jest prześladowanie, a stworzyłeś postacie osoby
prześladowanej i osoby, która jest prześladowcą – sytuacja może być zlokalizowana
na drodze do domu ze szkoły lub w zaułku placu zabaw i być wymianą między
prześladowcą a osobą prześladowaną.
LUB
Sytuacja może mieć miejsce w życiu rodzinnym „postaci prześladujących” i być
wymianą pomiędzy rodzicem/opiekunem/innym a „prześladowcą”, i dawać do
myślenia o ich doświadczeniach w domu w odniesieniu do problemów i presji, jakich
doświadczają oraz jak reagują na te problemy.
Możesz budować różne sytuacje, aby rozszerzyć „odkrywanie” postaci, aby
zrozumieć ich działania i motywy: na przykład w domu/szkole/na zewnątrz –
w parku/środowiskach społecznych.
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W placówce edukacyjnej możesz omawiać historię, np. pracę dzieci, więc Twoją
sytuacją może być incydent na hali produkcyjnej (zbadany i stworzony wcześniej),
gdzie zgłębiasz, jak dzieci są traktowane przez kogoś, kto wskazuje, że maszyna jest
niebezpieczna lub wydarzył się wypadek. Możesz badać siłę roboczą strajkującą
z powodu złych warunków lub nie mogącą strajkować, ponieważ nie mają żadnej
władzy.
LUB
Możesz odkrywać sytuację geologiczną, taką jak Pompeje, badając historię tego
miejsca i erupcję wulkanu w taki sposób, że zostanie to zbadane i wykorzystane
później w sposób empiryczny, aby lepiej zrozumieć, z czym postać/postacie musieli
zmierzyć w swojej sytuacji.
„Kiedy używasz dramy pozycyjnej do kreatywnego pisania, możesz
pozwolić dzieciom zaproponować możliwe sytuacje i przedyskutować
ich odmienny potencjał w zakresie możliwości opowiadania. Dzięki
temu dzieci zrozumieją, jak konflikt, czas i miejsce są kluczowe dla
twórczego pisania”.
TAMŻE, S. 147

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Zadanie 6: Wejście w sytuację
Efekty kształcenia:
Umiejętność przeprowadzenia dramy pozycyjnej i jej elementów jako narzędzia
dydaktycznego.
PP Slajd nr: Sesja nr 4 – Zadanie 6
Czas: 60 minut

Zadanie:
W zależności od sytuacji nauczyciel/praktyk i uczestnicy przygotowują się do wejścia
w sytuację. Nauczyciel/praktyk może omówić z uczestnikami (lub bez nich)
ewentualne reakcje i zostawić je uczestnikom do opracowania – zależy to od wieku
i decyzji nauczyciela/praktyka o potrzebie i skuteczności poradnictwa.
Metoda
Nauczyciel/praktyk może przewodzić wejściu w sytuację i wybrać uczestników, aby
weszli w sytuację i nawzajem wchodzili w interakcje – zatrzymaj akcję i zastanów się
nad nią w grupie. Następnie do sytuacji mogą wejść inne osoby.
LUB
Nauczyciel/praktyk może podzielić grupę na mniejsze grupy, które pracują nad
sytuacją, tworząc przedstawienie, które będzie oglądane i omawiane przez całą
grupę.
LUB
Cała grupa może zostać podzielona do pracy nad tą samą sytuacją, która może
dać różne wyniki. Cała grupa dzieli się tą pracą i docenia różne podejścia.
Zasady
1. Dzieci muszą przestrzegać zaleceń, które zostały wyznaczone przez klasę.
2. Dzieci odgrywające postaci muszą w całości zachować charakterystykę tej
postaci i być zgodne z cechami „osoby”, którą utworzyli w etapach 1 i 2
procesu.
3. Dzieci odgrywające postaci opisują, co motywuje ich działania i jak czuje się
ich postać.
4. Działania i uczucia bohaterów mogą być „śledzone myślami”* przez dzieci,
które nie są w akcji, a następnie uzgodnione jako odpowiednie dla tej postaci.
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5. Scena jest rozpisana na tablicy (lub nagrana) w celu uzyskania informacji
zwrotnej. (Tamże, s.147)
* Jest to technika, w której uczestnik zewnętrzny wyjaśnia myślenie bohatera –
pozwala to omówić motywacje postaci.

Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 Proste rekwizyty/rzeczy, które mogą wspomóc budowanie miejsca i postaci
o Np. pojedynczy element ubioru, taki jak kapelusz/torba/szalik/list lub
samoprzylepne etykiety z imionami postaci, które oznaczają, kim są
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Zadanie 7: Refleksja nad praktyką
Efekty kształcenia:
Umiejętność przeprowadzenia dramy pozycyjnej i jej elementów jako narzędzia
dydaktycznego.
PP Slajd nr: Sesja nr 4 – Zadanie 7
Czas: 10 minut

Zadanie:
Uczestnicy wraz z nauczycielem/praktykiem podają scenki lub scenę refleksji.
Refleksje będą pojawiać się w procesie akcji, która ma miejsce w poprzedniej sesji,
kiedy uczestnicy pracują w „sytuacji” i omawiają sposób, w jaki postacie się w niej
zachowują się. Jednakże – ta sekcja jest refleksją grupową poza działaniem w danej
sytuacji.
Możesz omówić zmiany, które zostały wprowadzone, i dlaczego zostały poczynione.
Potwierdzasz pozytywne wybory, które zostały dokonane i dlaczego były pozytywne.
Omawiasz i zastanawiasz się nad negatywnymi wyborami.
Nauczyciel/praktyk ułatwia co następuje:
1. Refleksję nad tym jak zareagowała postać.
2. Czy odpowiedzi były wiarygodne? Jeśli nie, to co mogło być inne?
3. Czy wybory dokonane przez postacie były właściwe/Jakie inne mogłyby
zostać podjęte?
4. Jak myśleliśmy, że czuły się różne postacie?
5. Czego więcej dowiedzieliśmy się o nich w tej sytuacji?
6. Jeżeli sytuacja była w kontekście historycznym, czy działanie było właściwe
i dopuszczalne w jej ramach? Czy była zgodna z wynikami badań?
Jeśli pracujesz w ramach kreatywnego pisania, omawiaj rozwój historii w scenie i jak
można ją było napisać.

Uwagi dla trenera:
Trener powinien być wcześniej przygotowany do przedstawienia koncepcji rezyliencji
poprzez przeglądanie sugerowanej literatury, również, ale nie tylko, specyficznej dla
jej/jego kraju.
Zasoby: Brak
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Zadanie 8: Zastosowanie struktury dramy pozycyjnej
Efekty kształcenia:
Umiejętność przeprowadzenia dramy pozycyjnej i jej elementów jako narzędzia
dydaktycznego.
PP Slajd nr: Sesja nr 4 – Zadanie 8
Czas: 40 minut

Zadanie:
To zadanie zostanie dostosowane do potrzeb uczestników, a Ty wybierzesz
odpowiedni element dramy pozycyjnej, w której będą pracować. Możesz wybrać
jedną z poniższych (ewentualnie dwie, jeśli pracujesz z nauczycielami i pracownikami
z młodzieżą) i szczegółowo nad nią pracować, aby zapewnić uczestnikom
zrozumienie technik.
Motywy dramy pozycyjnej:
1.
2.
3.
4.

Katalizator w pracy pisemnej. Daj im obiekt do pracy.
Zbuduj pracę wokół katalizatora, który jest im podany.
Zbuduj pracę wokół sytuacji historycznej, w którą są wprowadzeni.
Wybierz temat oparty na problemie.

Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 Kartki i pisaki
 Użycie rekwizytów, jeśli wymagane
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Zadanie 9: Podsumowanie i refleksja
Efekty kształcenia:
Umiejętność przeprowadzenia dramy pozycyjnej i jej elementów jako narzędzia
dydaktycznego.
PP Slajd nr: Sesja nr 4 – Zadanie 9
Czas: 15 minut

Zadanie:
Będziesz pracować z grupą/grupami i udzielać informacji zwrotnych podczas ich
pracy w trakcie sesji.
Jeśli pracujesz z grupami, przedstawiają sobie one wzajemnie elementy swojej dramy
pozycyjnej.
Informacje zwrotne od uczestników na temat procesu budowania elementu dramy
pozycyjnej.
UWAGA Patrz Uwagi dla trenera do sesji nr 4 do całej sesji
Torby A.S.K
Sesja plenarna A.S.K.
Uczestnicy zapisują notatki do toreb A.S.K. o każdym z obszarów – Nastawienie,
Umiejętności, Wiedza – które uzyskali dzięki sesji.

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Uwagi dla trenera do sesji nr 4
Drama pozycyjna działa w sekwencji, dzięki czemu uczestnicy, żeby ją zrozumieć,
mogą tworzyć własne i pracować nad sytuacją z wielu punktów widzenia.
Jednakże, gdy nauczyciel/praktyk zrozumie ogólny rozwój metody może używać
każdej sekcji lub ich kombinacji, również na różnorodne sposoby.
Powinieneś odwołać się do poprzednich sesji szkolenia, aby uczestnicy zdali sobie
sprawę z wzajemnych połączeń w ramach kursu szkoleniowego.
Twoje podeście szkoleniowe
Prowadząc warsztaty szkoleniowe, powinieneś być odpowiednio poinstruowany,
aby przygotować pracę dla uczestników w zakresie ich wymagań. Nauczyciele
i osoby pracujące z młodzieżą będą wykorzystywać dramę pozycyjną na różne
sposoby, więc przygotuj szkolenie adekwatnie do ich potrzeb.
Musisz zawsze omówić społeczną walutę pracy dla interakcji, empatię odnośnie
wchodzenia w pozycje innych postaci i punktów widzenia.
Ta praca zawsze będzie obejmować interakcję społeczną i umiejętność czytania
oraz pisania/słownictwo jako część procesu.
Wprowadzenie
Wyjaśnij, że jest to sesja dramy praktycznej, którą można dostosować do różnych
programów nauczania oraz kwestii problematycznych i wymagań.
Wyjaśnij, że podzielisz sekcje na elementy, które się wzajemnie uzupełniają. Drama
pozycyjna występuje wtedy, gdy wykorzystane są jej wszystkie elementy.
Nauczyciele/osoby pracujące z młodzieżą mogą używać jednego lub dwóch
elementów w sesji i przechodzić do następnego elementu w dalszych sesjach.
Dobrze to działa i pozwala uczestnikom na rozwijanie i budowanie tego, co tworzą.
Dla szkoleń nauczycieli opierających się na programach nauczania, w celu
poszerzenia zrozumienia i zaangażowania w konkretny temat.
Dostosujesz sesję do potrzeb nauczycieli. Mogą oni chcieć:
1. Tworzyć historie wspierające twórcze pisanie. Drama pozycyjna wspiera
wyobraźnię poprzez katalizatory, pomaga stworzyć miejsce i daje słownictwo
dzięki roli-na-ścianie i procesowi dyskusji.
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2. Spojrzeć na część historii, w której budują postacie w konkretnym czasie
i w konkretnej sytuacji, np. praca dzieci w XIX wieku a teraz.
3. Zbadać kwestie takich jak prześladowanie. W takim przypadku uczestnicy
tworzą postać i sytuację z nauczycielem, który zna historię. Zapewnia to
bezpieczeństwo, ale nadal pozwala zbadać problem.
4. Zgłębić książkę, którą omawiają. W tym przypadku użyjesz katalizatora
z opowieści (np. medalion matki na początku „Olivera Twista” Charlesa
Dickensa lub pudełko skarbów postaci Fagina – w tym przypadku cała klasa
może zasilić sekcję katalityczną prowadzoną przez nauczyciela).
Podejście ukierunkowane na pracę z młodzieżą
Drama pozwala uczestnikom na:
„wolność eksperymentowania bez ciężaru przyszłych reperkusji. Brak
<<elementu przypadku>> z prawdziwego życia”.
HEATHCOTE, 1991, S. 104
Bardziej prawdopodobne jest, że pracownicy z młodzieżą mogą chcieć użyć dramy
pozycyjnej w celu zgłębienia konkretnych problemów i związków lub rozwiązywania
konfliktów.
Korzystanie z pośrednictwa „stworzonych” postaci pozwala na przedyskutowanie
problemów i sytuacji, które odzwierciedlają doświadczenia uczestników, ale
z bezpiecznego dystansu, który pozwala uczestnikom na ich przepracowanie. Postać
staje się maską, która pozwala uczestnikom swobodnie działać i testować własne
reakcje oraz pomysły bez samoidentyfikacji.
Podczas przechodzenia przez kolejne etapy otwierają się kolejne możliwości
zastosowania.
Na przykład:
1. W pracy opartej na problemie, zgłębianie trudnych sytuacji, z którymi mogą
borykać się młodzi ludzie.
2. Możesz użyć „roli-na-ścianie”, aby stworzyć młodą osobę i porozmawiać
o wyzwaniach, jakie może ona napotkać w swoim życiu. Możesz także użyć
roli-na-ścianie, aby stworzyć osoby drugoplanowe, które znajdują się wokół
niej, aby omówić ich działania – pozytywne i negatywne oraz sposoby
radzenia sobie z nimi. Scenariusze mogą pomóc zlokalizować i skoncentrować
się na tych problemach.
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3. Następnie możesz ustalić wspólnie uzgodnione sytuacje, które mogą się
pojawić – mogą one być bliskie sytuacjom, z którymi uczestnicy mogą się
mierzyć, ale doświadczane przez oczy stworzonej postaci.
4. Kiedy umieścisz postać/postaci w sytuacji, pozwali ci to omówić podejścia
i strategie radzenia sobie z nimi, które może podjąć młoda osoba.
UWAGA Praktyk zawsze używa imienia postaci, a nie dziecka lub młodej osoby, która
odgrywa rolę.
Techniki wspierające realizację Twojej praktyki:
1.
2.
3.
4.

Pytania otwarte.
Umiejętność słuchania – czas pozwalający dzieciom się wypowiadać.
Aprobowanie propozycji od dzieci i kierowanie nimi.
Pozwól im doświadczać i omawiaj techniki, aby doświadczyły również nauki
przez empirię.

Gdy dzieci zapoznają się z etapami procesu, będziesz mógł używać pojedynczych
etapów modelu do pracy w określonym obszarze tematycznym. Model dramy
pozycyjnej jest bardzo elastyczny. Może być przeprowadzony w jedno popołudnie
lub jako model dla pracy tematycznej przez znacznie dłuższy czas. Można go
podzielić na sekcje, które możesz chcieć wyciągnąć i wykorzystać podczas pracy
w konkretnych obszarach, np. omawianie postaci historycznych lub postaci
z literatury, tworzenie postaci, patrzenie na środowiska w kontekście historycznym,
przyglądanie się, dlaczego pisarze decydują się na umieszczenie swoich dzieł
w konkretnych czasach i miejscach. Gdy dzieci to zrozumieją możesz, dosłownie,
łączyć i dopasowywać elementy do swoich potrzeb (Tamże, 114).
Proces dramy pozycyjnej ułatwia uczestnikom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doświadczenie uczenia się poprzez emocje i rozumowanie.
Uzyskanie poczucia swojego miejsca w świecie.
Poczucie się ważnym – ich opinia się liczy.
Zrozumieć swoje działania i działania innych.
W bezpieczny sposób eksperymentować z sytuacjami – testowanie granic.
Wchodzić ze sobą w interakcje społeczne w bezpiecznym środowisku.
Nauczyć się umiejętności społecznych i emocjonalnych, które wykorzystają
poza klasą.
8. Doświadczyć pozytywnych sytuacji i wzorców.
9. Zmienić percepcje i ich utrwalone reakcje poprzez empiryczne zrozumienie.
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Sesja nr 5:
Odgrywanie ról: inna
para kaloszy
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Sesja nr 5: Odgrywanie ról: inna para kaloszy
Efekty kształcenia:
Zrozumienie i używanie techniki odgrywania ról.
Ułatwianie uczenia się poprzez techniki dramy.

Podsumowanie sesji:
Sesja będzie zgłębiać techniki odgrywania ról, nauczyciela/praktyka w roli oraz
umiejętność interweniowania, aby zatrzymać akcję i zastanowić się nad nią. Strefy
komfortu pedagogiki – metody odgrywania ról w dramie. „Zatrzymanie” („The Cool
Strip”). Wrażliwe dziecko i bezpieczna praktyka.
Uczeń zrozumie:

Uczeń potrafi:

Strukturę pedagogicznej pozycji
nauczyciela/praktyka.

Pewnie przeprowadzić sesję
odgrywania ról

W jaki sposób nauczyciel/praktyk może
zmienić pozycje pedagogiczne, aby
kierować nauczaniem najbardziej
efektywnie

Zrozumieć elementy, które składają się
na technikę i odpowiednio je
wykorzystać do procesu uczenia
się/interakcji społecznych

Techniczne zastosowania odgrywania
ról w celu wzmocnienia społecznego
zrozumienia i socjalizacji

Dostosować technikę do szeregu
działań opartych na programie
nauczania i działaniach nieformalnych.

Zasady ARTPAD:
1. Metodologia
2. Środowisko
3. Nastawienie dorosłego
4. 4. Jednostka w grupie
5. 5. Wzmacnianie
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Zadanie

Czas Treść

Metoda

Zasoby

Zadanie 1

15
min

Czym jest nauczyciel/praktyk w roli?

Prowadzenie przez trenera

PowerPoint

Wyjaśnienie pozycji pedagogicznej
nauczyciela/praktyka w odgrywaniu ról.

Przepytywanie grupy w celu
wyjaśnienia nieścisłości

Rozumienie
odgrywania ról

W jaki sposób bycie w roli może wspierać
naukę różnych zagadnień
Sygnalizowanie w i poza rolą
Zadanie 2
Progi
bezpieczeństwa
Zadanie 3
Techniki
odgrywania ról

15
min

Omówienie nauczyciela/praktyka i jego
„progów bezpieczeństwa”
Strefy
komfortu:
przestrzeń,
decyzje, wielkość grupy, rejestry

15
min

Prowadzenie przez trenera

Przepytywanie grupy w celu
hałas, wyjaśnienia nieścisłości

Techniki:

Prowadzenie przez trenera

Teraz i nieuchronny czas (użycie języka)

Przepytywanie grupy w celu
wyjaśnienia nieścisłości

Negocjacje
Kontrakt

Przykłady praktyczne

Decyzje
Zadanie 4
Przywództwo
przez pytania

15
min

Typy pytań

Prowadzenie przez trenera

Pytania szukające informacji

Przepytywanie grupy w celu
wyjaśnienia nieścisłości

Pytania prezentujące informacje
Informacje do odkrycia przed lub po
dramie
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Podanie przykładów
Sprawdzenie

PowerPoint

Zadanie

Czas Treść

Metoda

Zadanie 5

10

Odwrócenie pozycji grupy

Prowadzenie przez trenera

Dzielenie się i
dawanie
informacji

min

Zadanie 6

10

Zatrzymanie w celu przemyślenia

Prowadzenie przez trenera

Zatrzymanie

min

Refleksja

40
min

Model do praktycznego zastosowania

Zasoby

(The Cool Strip)
Zadanie 7
Grupowe
odgrywanie ról i
refleksja

Praktyka
Refleksje na temat zadania grupowego z
odgrywaniem ról

Zadanie grupowe ustalone
przez trenera
Cała grupa

Identyfikacja etapów i pytania
Zadanie 8
Inna osoba w
roli
Zadanie 9
Przykłady
odgrywania ról
Zadanie 10
Podsumowanie
i refleksja
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20
min

Wykorzystanie drugiej osoby w roli

Wprowadzenie przez trenera

Praktyczny przykład i refleksja nad
zadaniem

Cała grupa

25
min

Praca grupowa nad pomysłami do
odgrywanie ról

Praca w małych grupach
Cała grupa

Dzielenie się przez całą grupę
15
min

Refleksja and zadaniem odgrywania ról
Torby A.S.K

Cała grupa

Torby A.S.K

Zadanie 1: Rozumienie odgrywania ról
Efekty kształcenia:
Zapoznanie się z elementami, które składają się na technikę i przekazanie ich
odpowiednio do procesu uczenia się/interakcji społecznych.
PP Slajd nr: Sesja nr 5 – Zadanie 1
Czas: 15 minut

Zadanie:
Nauczyciel/praktyk w roli
„W edukacji przyjmowanie roli jest tak elastyczne w zastosowaniu, że
będzie działać dla wszystkich osobowości i niezależnie od okoliczności".
HEATHCOTE, 1968
Wyjaśnij uczestnikom następujące punkty:
• Praca w roli umożliwia nauczycielom/praktykom zbadanie przedmiotów
i naukę z empirycznego punktu widzenia wraz z ich uczestnikami.
Nauczyciel/praktyk zawsze kontroluje proces uczenia się.
• Sytuacje oparte na historii, literaturze, wyobraźni, społecznym uczeniu się lub
oparte na problemach są doświadczane przez pryzmat ludzi w tej sytuacji.
• Nauczyciel/praktyk przyjmuje rolę postaci podczas odgrywanej sytuacji, ale
używa wyraźnego narzędzia do wchodzenia i wychodzenia z roli.
• Podczas sesji nauczyciel/praktyk staje się uczestnikiem/obserwatorem i działa
na dwóch poziomach: „w” i „poza” rolą. W roli nauczyciela/praktyka działa
na tym samym poziomie, co uczestnicy i podróżuje w tym procesie z nimi.
• Ostrożne dopytywanie i odpowiadanie na propozycje uczestników tworzą
arenę doświadczenia dla nauki. Nauczyciel/praktyk wychodzi „poza rolę”,
aby wraz z uczestnikami zastanowić się nad odgrywaniem ról i wynegocjować
dalsze działania w zadaniu.
• Nauczyciel/praktyk respektuje to, co dzieci proponują do odgrywania ról
i utrzymuje koncentrację uczestników na zadaniu.
• Nauczyciel/praktyk wprowadza zmiany perspektywy i zrozumienie.
Siła bycia w roli polega na tym, że gdy zostaje złożona propozycja np. „Czy to jest
dom, w którym fałszowane są pieniądze?”, uczestnicy decydują, czy dom jest
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gotowy do wejścia w akcję i czy w niego wierzą. Ta wiara pozwala, aby sytuacja
stała się dla uczestników realna (Heathcote, 1991).
Wejście w rolę może być sygnalizowane przez:
1.
2.
3.
4.

Przyjmowanie postawy, którą postacie reprezentują.
Zmianę głosu i sygnalizację. Głos tworzy napięcie, oczekiwanie i pilność.
Zmianę postawy fizycznej.
Ciszę – jasność i ciemność. (W klasie Heathcote sygnalizowała ciemność,
mówiąc, że nosi latarnię).
5. Kostium, który pomoże ci zaznaczyć, że wchodzisz w rolę, ale łatwy do zdjęcia,
aby pokazać wyjście z roli, na przykład kapelusz lub sweter itp.
Techniki są zależne od wieku uczestników i od stylu przyjmowania ról, który Ci
odpowiada.

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Zadanie 2: Progi bezpieczeństwa
Efekty kształcenia:
Zapoznanie się z elementami, które składają się na technikę i przekazanie ich
odpowiednio do procesu uczenia się/interakcji społecznych.
PP Slajd nr: Sesja nr 5 – Zadanie 2
Czas: 15 minut

Zadanie:
Omówić nauczyciela/praktyka i jego „progi bezpieczeństwa".
Zacznij od rozważenia się, jakie są strefy komfortu nauczyciela/praktyka?
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę własne strefy komfortu i pracować w nich tak,
aby nauczyciel/praktyk czuł się komfortowo i dzięki temu mógł skutecznie prowadzić
odgrywanie ról.
Zastanów się, co myślisz o następujących rzeczach:
1. Przestrzeń – przestrzeń dostępna na zadanie. Jak możesz zmienić i ustawić
przestrzeń.
2. Hałas – czy hałas jest problemem dla nauczyciela/praktyka w kwestii ich
poczucia „kontroli”.
3. Decyzje – wspólne podejmowanie decyzji z grupą.
4. Wielkość grupy – kontrola i komfort w grupie.
5. Rejestry dydaktyczne – zainteresowany, zachęcający, cichy, napięcie.
Przedyskutuj użycie tych wszystkich z grupą. (Heathcote, 1971)
Jak ważne są niektóre z nich dla osób uczących się? Ważne jest, aby wziąć pod
uwagę potrzeby grupy i poszczególnych w niej osób, tak aby móc dostosować do
nich te same strefy komfortu.

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Zadanie 3: Techniki odgrywania ról
Efekty kształcenia:
Zapoznanie się z elementami, które składają się na technikę i przekazanie ich
odpowiednio do procesu uczenia się/interakcji społecznych.
PP Slajd nr: Sesja nr 5 – Zadanie 3
Czas: 15 minut

Zadanie:
Techniki odgrywania ról
1. Teraz i nieuchronny czas
Używanie języka do przyspieszenia akcji i postawienie wysokiej poprzeczki dla
czegoś, co dzieje się teraz, np. „Strażnicy, musimy zabrać Annę Boleyn do Wieży".
To powoduje, że uczestnicy muszą podjąć natychmiastową akcję.
2. Negocjacje
W roli negocjujesz z uczestnikami wzięcie udziału i zajęcie się sytuacją. Nie
„mówisz”, że negocjujesz i/lub tworzysz sytuację w akcji, w którą uczestnicy się
włączają i angażują.
Działając poprzez akcję odgrywania roli (w roli) i czasami stając się widzem
(wychodzenie z roli), możesz dać uczestnikom władzę.
3. Umowy
Kiedy jest to wymagane zawierane są umowy – zwykle, kiedy nauczyciel/praktyk
i uczestnicy są poza rolą, żeby podjąć decyzję o sposobach rozwijania działania.
(Heathcote, 1991)
Kontrakty i decyzje najlepiej podejmować z nauczycielem/praktykiem w roli, tak
aby uczestnicy czuli, że kierunek działania pochodzi z sytuacji.

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Zadanie 4: Przywództwo przez pytania
Efekty kształcenia:
Zapoznanie się z elementami, które składają się na technikę i przekazanie ich
odpowiednio do procesu uczenia się/interakcji społecznych.
PP Slajd nr: Sesja nr 5 – Zadanie 4
Czas: 15 minut

Zadanie:
Typy pytań
Sposób, w jaki dana osoba zadaje pytania, ma kluczowe znaczenie dla postępu
akcji. Aby zaangażować uczestników stawka w tej pracy musi być wysoka. Zanim
akcja będzie mogła pójść dalej może pojawić się potrzeba dowiedzenia się czegoś,
w tym przypadku nauczyciel/praktyk może zatrzymać akcję i zastanowić się nad tym,
jakie fakty mogą być potrzebne i poprosić grupę, aby je odkryła. Po znalezieniu
można wznowić akcję.
Niektóre fakty mogą wymagać zbadania przed odgrywaniem ról lub odgrywanie ról
może wyniknąć z badań. Na przykład: możesz badać historię brytyjskiego króla
Henryka VIII, a grupą mogą być żołnierze, którzy wezmą Anne Boleyn na jej proces
lub egzekucję. Pytania mogą brzmieć: „Czy dwórki wiedzą, że idziemy?”, „Gdzie jest
król?”, „Czy kat jest już gotowy?”.
Pytania badawcze – „Czy egzekucja została wykonana mieczem lub siekierą?”, „Czy
królowa musiała zapłacić katowi?”.
W tym odgrywaniu ról mogą wystąpić postacie historyczne, strażnicy więzienni,
obsługa i ludzie obserwujący egzekucję. Nauczyciel/praktyk w roli może być
głównym żołnierzem.
Poszukiwanie informacji – pytania:
•
•
•
•

Co mamy zabrać ze sobą z wraku?
Gdzie chciałbyś, aby zabrał nas magiczny dywan?
Ile koni potrzebujemy?
Która część tej historii jest najciekawsza?

Informacje aktualne – pytania:
• Czy mamy teraz spakować nasze plecaki?
• Jaka jest pogoda?
• Jak się ubieramy?
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•
•
•
•

Informacje do odkrycia przed lub po dramie
Jak wyglądały autokary w tamtych czasach?
Zastanawiam się, skąd Londyn ma dostawę wody?
Gdzie piecze kobieta z Navajo? (Wagner, 1999, s. 56-60)

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Zadanie 5: Dzielenie się i dawanie informacji
Efekty kształcenia:
Zapoznanie się z elementami, które składają się na technikę i przekazanie ich
odpowiednio do procesu uczenia się/interakcji społecznych.
PP Slajd nr: Sesja nr 5 – Zadanie 5
Czas: 10 minut

Zadanie:
Informacje są przekazywane za pośrednictwem działania. Tworzysz sytuację poprzez
pytania i odpowiedzi oraz budujesz miejsce i wiarę w nie dzięki Twojemu
angażowaniu w tę rolę. (Heathcote, 1999)
Odwrócenie pozycji grupy
Poprzez przyjęcie roli nauczyciel/praktyk proponuje innym nie tylko punkt widzenia,
ale także umieszcza ich w pozycji, z której zakłada się, że oni również odnajdą punkt
widzenia.
Działanie z odgrywaniem ról daje klasie prawo do sprzeciwiania się roli. Znajduje się
w na tyle bezpiecznej pozycji, aby się z nią nie zgodzić i egzekwować prawo do
sprzeciwienia się. Ale najlepszą rzeczą jest to, że może zareagować rola, a nie
nauczyciel/praktyk.
W ten sposób mogą być budowane dobre i pewne relacje. (Heathcote, 1999)

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Zadanie 6: Zatrzymanie (The Cool Strip)
Efekty kształcenia:
Zapoznanie się z elementami, które składają się na technikę i przekazanie ich
odpowiednio do procesu uczenia się/interakcji społecznych.
PP Slajd nr: Sesja nr 5 – Zadanie 6
Czas: 10 minut

Zadanie:
Zatrzymanie w celu rozważenia i refleksja
Heathcote zatrzymuje akcję, aby rozważyć, co się dzieje i dlaczego i jakie nowe
działania mogą być potrzebne: „... zastanawiają się nad tym, co zmienia się w ich
postrzeganiu innych i samych siebie” (Heathcote, 1991).
Ma to zasadnicze znaczenie dla odgrywania ról, ponieważ w jej trakcie ma miejsce
proces uczenia się, a uczestnicy zastanawiają się nad akcją i wydarzeniami oraz tym
co się następnie wydarzy.

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Zadanie 7: Grupowe odgrywanie ról i refleksja
Efekty kształcenia:
Zapoznanie się z elementami, które składają się na technikę i przekazanie ich
odpowiednio do procesu uczenia się/interakcji społecznych.
PP Slajd nr: Sesja nr 5 – Zadanie 7
Czas: 40 minut

Zadanie:
Przygotuj praktyczny przykład nauczyciela w roli, wykorzystując wszystkie opisane
wcześniej techniki:
•
•
•
•

kryteria ustalania, kiedy wchodzić i wychodzić z roli,
wykorzystanie pytań,
badania (jeśli dotyczy),
refleksja.

Zapytaj grupę o czym zrobić przedstawienie i przygotuj pierwsze sceny
z działaniem. Znajdź w nim dla siebie rolę, która może rzucić wyzwanie lub
zakwestionować działanie grupy.
Ustal, kiedy jesteś w roli lub poza nią, tak aby grupa to wiedziała.
Na koniec wraz z grupą zastanów się nad procesem.
Jeśli chcesz się wcześniej przygotować, zaprezentuj materiały badawcze dotyczące
wydarzenia historycznego lub lokalnej opowieści, a nawet książki, która jest obecnie
omawiana.

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Zadanie 8: Inna osoba w roli
Efekty kształcenia:
Zapoznanie się z elementami, które składają się na technikę i przekazanie ich
odpowiednio do procesu uczenia się/interakcji społecznych.
PP Slajd nr: Sesja nr 5 – Zadanie 8
Czas: 20 minut

Zadanie:
Jako katalizator do pracy zwłaszcza z małymi dziećmi i dziećmi z trudnościami
w nauce, inna osoba może przyjąć rolę i zostać wykorzystana w odgrywaniu ról.
Dzięki temu powstaje możliwość pracy ze stałym katalizatorem, w przeciwieństwie do
ruchomego.
Na przykład: nauczyciel/praktyk pracuje z postacią pochodzącą z innego świata,
ale która nie może się skomunikować, a klasa/grupa musi rozwiązać problem
komunikacji, znajdując inne sposoby porozumienia się z daną osobą i dowiadywania
się, skąd pochodzą? Jak żyją? Jak nazywa się ich rodzina itp. (Heathcote, 1991).
Jeśli przychodzi moment, kiedy trzeba podjąć decyzję akcja zostaje po prostu
przerwana – nauczyciel/praktyk może „wyjść z roli” i przedyskutować odpowiednie
działania z grupą, która „wychodzi z roli”.

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Zadanie 9: Przykłady odgrywania ról
Efekty kształcenia:
Zapoznanie się z elementami, które składają się na technikę i przekazanie ich
odpowiednio do procesu uczenia się/interakcji społecznych.
PP Slajd nr: Sesja nr 5 – Zadanie 9
Czas: 25 minut

Zadanie:
Grupa dzieli się na mniejsze grupy i omawia obszary, w których odgrywanie ról byłoby
przydatne, a trener opracowuje pomysły wraz z nimi.
Grupa pracuje przez 25 minut, a następnie dzieli się nimi z resztą grupy.

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak

109 | S e s j a n r 5

Zadanie 10: Podsumowanie i refleksja
Efekty kształcenia:
Zapoznanie się z elementami, które składają się na technikę i przekazanie ich
odpowiednio do procesu uczenia się/interakcji społecznych.
PP Slajd nr: Sesja nr 5 – Zadanie 10
Czas: 15 minut

Zadanie:
Sesja plenarna w celu omówienia podejść i omówienia modeli odgrywania ról.
Torby A.S.K
SESJA PLENARNA A.S.K
Uczestnicy zapisują notatki do toreb A.S.K. o każdym z obszarów – Nastawienie,
Umiejętności, Wiedza – które uzyskali dzięki sesji.
UWAGA Patrz Uwagi dla trenera do sesji nr 5 do całej sesji

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Uwagi dla trenera do sesji nr 5
Wprowadzenie
Proces i założenie odgrywania ról uznaje, że „myślenie w ramach sytuacji wytwarza
inny rodzaj myślenia” (Heathcote i Bolton 1985, s. 7).
Może być ono kształtowane do różnych zastosowań w celu wspierania nauki
w różnych dziedzinach.
Wyjaśnij, że odgrywanie ról nie wymaga od nauczyciela/praktyka grania, co jest
powszechnym błędem. Nie chodzi o występ, ale o prowadzenie uczestników
poprzez wspólne, ukierunkowane, empiryczne uczenie się. Nauczyciel przejmuje
„nastawienie” roli, jaką przyjmuje.
Podczas pracy w roli z młodszymi dziećmi dobrze jest używać większego sygnału –
kapelusza, który jest zakładany lub zdejmowany, lub rekwizytu, który można podnieść
i położyć. Jednakże, bycie w roli może być pokazane przez zmianę tonu lub postawy
fizycznej.
Dostosujesz sesję do potrzeb nauczycieli. Stosują oni odgrywanie ról w różnych
sytuacjach uczenia się i w różnych grupach wiekowych.
a) Aby zachęcić grupę do przyjrzenia się rozwiązywaniu problemów – do
ustalenia problemu, który należy zbadać.
b) Spojrzenie na fragment historii, który omawiają, lub epokę, którą
odwiedzają.
c) Aby zbadać opowieść wchodząc w sytuację w opowieści.
d) Aby wspomóc kreatywne myślenie.
Twoje podejście szkoleniowe
Odgrywanie ról opiera się na tym, że nauczyciele nie polegają na pozycji
pedagogicznej w klasie. Wejście w rolę może być wyzwaniem dla nauczycieli, którzy
czują, że tracą swoją w ten sposób władzę i pozycję pedagogiczną. Musisz
wytłumaczyć im, że ta rola może wzmocnić ich nauczanie oraz relację z klasą. Nie
oznacza to utraty kontroli lub przekazania jej klasie – nauczyciel/praktyk zawsze
kontroluje i kieruje doświadczeniem uczenia się w i poza pozycją „roli”.
Zachęć swoich praktykantów do:
• autorefleksji nad swoim podejściem do realizowania pracy w swojej grupie
odbiorców
• doświadczania podejść, z których będą korzystać ich uczestnicy
• czucia się pewnie podczas nauki nowej praktyki
• używania technik przepytywań, aby posuwać akcję
• rozwinięcia umiejętności słuchania i jasnego wyrażenia grupie, że słuchają
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• dawania czasu, który pozwoli dzieciom się wypowiadać
• aprobowania propozycji od dzieci i kierowania nimi
• pozwolenia im doświadczać i omówienia techniki, aby oni również uzyskali
empiryczne doświadczenie w uczeniu się.
Przykłady nauczyciela/praktyka w roli
3 przykłady
Przykłady nauczyciela/praktyka w roli wraz z pomocnikiem w roli
Osoba pełniąca rolę nauczyciela/praktyka musi z jakiegoś powodu potrzebować
grupy. To angażuje i wzmacnia grupę.
Annie (może być mężczyzną lub kobietą z dowolnych czasów lub postacią z książki)
Kobieta wchodzi do klasy i siada – jest przedstawiana jako „Annie” i mówi do
nauczyciela/praktyka, „nie powiedziałeś im nic, prawda?”. Nauczyciel/praktyk
określa grupę jako archiwistów, którzy mają dowiedzieć się o jej „bogatej
przeszłości”. Annie daje im wskazówki i pokazuje im trzy rzeczy ze swojej torebki. Te
rzeczy mogą być nowoczesne, bardzo stare, albo Annie może pochodzić
z przeszłości.
Grupa zaczyna budować jej historię i zadawać pytania (Wagner, 1999, s.138).
Bop (dla młodszych dzieci)
Bop jest obcym z kosmosu i nie mówi po angielsku. Dzieci muszą znaleźć sposoby
komunikowania się z Bopem, aby czegoś się o nim dowiedzieć. Bop może
potrzebować pomocy dzieci w powrocie do domu lub Bop może chcieć wiedzieć,
jak w ich kulturze robić się rzeczy, które w jego/jej kulturze robi się inaczej. Dzieci mogą
nauczyć Bopa pewnych słów lub mogą dowiedzieć się, co Bop lubi jeść i zrobić coś
do jedzenia. Cel postaci może być wykorzystany do wsparcia różnorodnej nauki – jak
to jest być obcym dla wszystkich i jak sprawić, by poczuli się mile widziani – ma to
szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających nową szkołę lub przechodzących
do szkoły z przedszkola itp.
Zasoby:
 Torby A.S.K
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Sesja nr 6: Płaszcz
eksperta
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Sesja nr 6: Płaszcz eksperta
Efekty kształcenia:
Identyfikacja struktur pedagogicznych i elementów dramy w metodzie płaszcz
eksperta która promuje budowanie rezyliencji.
„Kwestią nauczania, jeśli przyjmiemy podejście płaszcza eksperta, staje
się nie to, jak kontrolować to, co się dzieje, ale jak uważnie uczestniczyć
w rozwijaniu możliwości”1.
DAVIS B. 2008

Podsumowanie sesji:
Sesja ta oferuje wskazówki i doświadczenie metody płaszcza eksperta (Mantle of
Expert – MoE), łącząc ją z zabawą i dramą na rzecz rezyliencji. Skoncentruje się na
integracji pedagogicznych i dramowych elementów MoE, które pozwolą dzieciom
zdecydować się działać tak, jakby posiadały autorytet, będąc w ten sposób w roli
eksperta.

Uczeń zrozumie:

Uczeń potrafi:

Pochodzenie i dobre praktyki płaszcza
eksperta (Mantle of Expert – MoE)

Wyjaśnić istotę metody MoE

3 moduły nauczania: uczenie oparte
na dociekaniach; drama do uczenia
się i kształtowania eksperta,
angażowanie dzieci w pozycji
dorosłych ekspertów
Podstawowe elementy dramy, które
wpływają na budowanie rezyliencji:
podwójna świadomość zarówno
fikcyjnego, jak i rzeczywistego świata
(metaksa); kształtowanie
(przedsięwzięcie) jako wspólne
poczucie misji, wartości i moralności;
publiczność, która daje poczucie
obowiązku (względem fikcyjnego
1

Zgodzić się na wspólne działanie w
fikcyjnym kontekście, używając
wyobraźni, aby „zgodzić się na” lub
„udawać” razem
Przybrać zbiorową tożsamość jako
członków wspólnego przedsięwzięcia
Zwiększyć lub zmniejszyć intensywność
doświadczenia i eksplorować z
określonej perspektywy (odległość
struktury)
Zaprojektować i wykorzystać zlecenie
jako wspólny cel, autentyczne
ograniczone zapytanie

Davis, B., Sumara, D., & Luce-Kapler, R. (2008). 2nd ed. Engaging minds: changing teaching in
complex Czass. London & New York: Routledge. s. 226
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odbiorcy/autorytetu); silne
repozycjonowanie, napięcia i krytyczna
refleksja

Planować przeszkody, intrygi, zmagania
i trudności, które uczą rezyliencji
Rozpoznać wskazówki od dzieci i
nauczycieli dotyczące inicjowania i
przejmowania kontroli nad działaniami
Wybrać techniki dramy, aby ułatwić
refleksję

Zasady ARTPAD:
1. Metodologia
2. Środowisko
3. Nastawienie dorosłego
4. Jednostka w grupie
5. Wzmacnianie
6. Dostosowanie
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Zadanie

Czas Treść

Metoda

Zasoby

Zadanie 1

30
min

Elementy pedagogiczne i dramowe oraz
dobra praktyka płaszcza eksperta
Dorothy Heathcote

Odwrócona klasa

www.mantleoftheexpert.com

15
min

Gry o pozycjach władzy na rozgrzewkę

Wkład trenera

Wprowadzenie
Zadanie 2
Gry na
rozgrzewkę
Zadanie 3
Zadanie z
płaszczem
eksperta

Zadanie 4
Wkład
teoretyczny

1,5 h Sesja MoE z uczniami oparta na
wybranym materiale z improwizacji z
poprzednich sesji

Cała grupa

Konkretne zasoby/badanie

30
min

Prezentacja w PowerPoint o głównych
zasadach i wytycznych dla nauczycieli

Prowadzenie przez
trenera

PowerPoint

Podsumowanie sesji

Torby A.S.K

Refleksja

Prowadzenie przez
trenera

Torby A.S.K

Dyskusja grupowa

Zadanie 5

15
Podsumowanie min

Zadanie
indywidualne
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Kartki i pisaki

Zadanie 1: Wprowadzenie do płaszcza eksperta
Efekty kształcenia:
Uczniowie opisują metodę MoE, jej pochodzenie oraz zasadnicze elementy
pedagogiczne i dramowe. Są chętni i zdolni do zaprojektowania przedsięwzięcia,
zlecenia i jego zobowiązań wobec fikcyjnego odbiorcy i napięć, które rzucają
wyzwanie uczestnikom. Mogą wybierać techniki dramy do refleksji i krytycznej oceny
ich nauki i rozwoju rezyliencji poprzez doświadczenie MoE.
PP Slajd nr: Sesja nr 6 – Zadanie 1
Czas: 30 minut
Badanie indywidualne przed sesją:
UWAGA Przed rozpoczęciem sesji (w ramach odwróconej klasy) uczniowie
indywidualnie oglądają wybrane filmy, wywiady z Dorothy Heathcote, czytają
raporty nauczycieli na www.mantleoftheexpert.com. Zapoznają się z podstawowymi
komponentami
pedagogicznymi
i
dramowymi
MoE
na
http://www.mantleoftheexpert.com/wp-content/uploads/2008/03/MOTE-Chapter3_Aitken_Pages-from-Connecting-Curriculum-Fraser-v3-220213.pdf.

Zadanie:
Dyskusja grupowa w celu wyjaśnienia zrozumienia.
Instruktor przywołuje wcześniejsze doświadczenie ucznia z nauką opartą na
dociekaniu i pomaga im odnieść się do nowych koncepcji.
Uczniowie pracują w grupach, aby dzielić się fragmentami tekstów lub filmów w celu
wyjaśnienia następujących pojęć: metaksa, kształtowanie, przedsięwzięcie,
zlecenie, odbiorca, pozycje władzy, napięcia, refleksja.
Instruktor weryfikuje etapy planowania sesji MoE.
Kryteria oceny:
Jak dobrze uczniowie wyjaśniają:
a) pochodzenie płaszcza eksperta
b) koncepcje napięć i negocjowania pozycji władzy w kontekście budowania
rezyliencji
c) działania i postawy nauczycieli wspierające uczniów do inicjatywy
i doświadczania poczucia kontroli i autorytetu
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d) dlaczego MoE zmniejsza lęk przed porażką.

Uwagi dla trenera:
Płaszcz eksperta mówi o nauczycielach i dzieciach przyjmujących role ekspertów
w wyimaginowanym przedsięwzięciu (może to być w pełni rozwinięta „firma” lub po
prostu „odpowiedzialny zespół”). Firma lub zespół jest skonfigurowany w taki sposób,
aby badany problem został sformułowany z pewnego punktu widzenia. W tym
fikcyjnym kontekście dzieci pracują razem jako odpowiedzialny zespół, aby wykonać
ważną pracę lub zlecenie dla znaczącego odbiorcy. Po drodze napotykają
problemy lub napięcia (naturalnie powstające lub zaplanowane i wprowadzone
przez nauczyciela). Element napięcia ma zasadnicze znaczenie dla każdej dramy,
a w doświadczeniu płaszcza eksperta sprawia, że napięcia zwiększają złożoność
zlecenia, podtrzymują zainteresowanie i promują nowe zadania dla uczenia się.
W tym samym czasie, poprzez epizody dramy, uczniowie są zachęcani do
odkrywania wielu perspektyw na temat dostępnych zagadnień i głębokiego
zastanowienia się nad ich uczeniem się oraz nad samym procesem uczenia się.
Sesja bada „system”, który pomimo swojej złożoności zapewnia jasne struktury
i praktyki, które zachęcają do zmian w tradycyjnych postawach klasowych wobec
nauczania, uczenia się i programu nauczania w celu zwiększenia rezyliencji uczniów.
Nauka nauczycieli w jaki sposób używać płaszcza eksperta jest podejmowana przez
instruktorów sesji w taki sam sposób, jak dzieci angażują się w fikcyjne
przedsięwzięcia. Uczestnicy zostaną poprowadzeni w celu odkrycia wykorzystania
roli „eksperta” jako prawdziwego odwrócenia władzy i pozycjonowania poprzez
inwestowanie czasu w budowanie wiary w przedsięwzięcie. Nauczą się rozumieć
i projektować napięcia, aby skonfrontować wartości i wspólną historię stworzoną
w ramach tożsamości przedsięwzięcia.
Sesja skoncentruje się na integracji pedagogicznych i dramowych elementów MoE,
które pozwolą dzieciom zdecydować się działać tak, jakby miały władzę pozbyć się
strachu lub poczucia braku kontroli, zrozumieć fakty związane z posiadaniem
autorytetu oraz „sprecyzować sytuację i pogodzić się z nią, aby uczynić ją częścią
siebie”2.
Zasoby:
 www.mantleoftheexpert.com
 Kartki i pisaki do pracy grupowej

2

D. Heathcote, (1990) Collected writings on education and drama, Cheltenham: Stanley Thorns, s. 82.
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Zadanie 2: Gry o pozycjach władzy na rozgrzewkę
Efekty kształcenia:
Uczniowie oceniają gry z dramy i twórczo je rozwijają, aby przygotować dzieci do
odgrywania ról o różnym statusie, w tym roli eksperta, zabawy wysokim statusem,
odpowiedzialności za wysokie poprzeczki itp.
PP Slajd nr: Sesja nr 6 – Zadanie 2
Czas: 15 minut

Zadanie:
Morderstwo (wszystkie poziomy)
Nauczyciel potrzebuje kilku kart do gry. Pokazuje uczniom, która karta oznacza
mordercę, tasuje je i rozdaje pośród graczy. Uczniowie zaczynają chodzić
wypełniając całą przestrzeń. Morderca próbuje zabić ludzi mrugając. Jeśli do kogoś
zamrugano, musi on/ona wydać dźwięk umierania i zacząć upadać. Inni uczniowie
muszą szybko zareagować i go/ją złapać. Powinni także spróbować zidentyfikować
mordercę, zanim zabije wszystkich w grupie.
Granie w gry z zaufaniem jest dobrym etapem do przejścia do pracy w parach. Do
tej pory uczniowie powinni czuć się ze sobą swobodnie, a praca indywidualna
z różnymi partnerami nie powinna być zbyt onieśmielająca. Praca w parach na
lekcjach opartych na dramie jest bardzo ważna, ponieważ jest to pierwszy poziom
dzielenia się pomysłami uczniów, kreatywny proces uczenia się i dalsza praktyka. Tak
zwana niewidoma seria oferuje przydatne ćwiczenia zaufania dla pracy w parach.
Zamiana niewidomych partnerów (wszystkie poziomy)
Uczniowie dobierają się w pary. Jedna z nich ma zawiązane oczy lub po prostu
zamyka oczy. Osoba niewidoma dotyka dłoni partnera palcami w taki sposób, aby
oprowadzać swojego partnera po całej przestrzeni, idąc powoli w milczeniu. Partner
upewnia się, że osoba niewidoma nie wpada na żadne przedmioty w klasie ani na
inne osoby. Na sygnał nauczyciela uczniowie zaczynają wymieniać się partnerami.
Muszą robić to tak delikatnie, aby ci z zawiązanymi oczami nie odczuli momentu
zamiany. To ćwiczenie rozwija poczucie odpowiedzialności za inną osobę. Na
lekcjach językowych jest to wspólna odpowiedzialność za postęp w nauce
umiejętności językowych.
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Głośny przewodnik (wszystkie poziomy)
W parach jedna osoba ma zawiązane oczy, a druga jest przewodnikiem. Wspólnie
decydują o odgłosie, który wyda przewodnik, aby bezpiecznie zabrać swojego
partnera na drugi koniec pokoju. Ćwiczenie to dotyczy selektywnego
funkcjonowania ucha.
Wyimaginowana podróż*3 (niższy średniozaawansowany)
Odbywa się w parach, a osoba niewidoma musi zostać przeprowadzona przez serię
rzeczywistych lub wyimaginowanych przeszkód znalezionych lub wymyślonych przez
przewodnika, tak jakby obaj znajdowali się w środku lasu. Mówienie jest zabronione;
wszystkie informacje muszą być przekazywane przez kontakt fizyczny. Kiedy to tylko
możliwe, przewodnik powinien wykonywać te same ruchy, co osoba niewidoma,
wyobrażając sobie własną historię. Przewodnicy powinni wybierać przeszkody
z całego pokoju – krzesła, stoły, wszystko, co jest dostępne, aby przeszkody były
czasami prawdziwe, czasami wymyślone. Niewidomy musi spróbować wyobrazić
sobie, gdzie jest. Na przykład na rzece? Czy są tu krokodyle, lwy, skały? I tak dalej.
Przewodnik może używać kontaktu fizycznego lub oddechu albo dźwięku, jako
sposobu prowadzenia, ale niewidomi nie mogą wykonywać żadnych ruchów, do
których nie zostali poinstruowani. Po kilku minutach ćwiczenie zostaje zatrzymane,
a osoba niewidoma musi opowiedzieć przewodnikowi, gdzie jest w pokoju, kto jest
obok niej itd. Następnie przewodnik opowiada swoją historię i porównują
spostrzeżenia.
Zanim uczniowie zaczną improwizować w parach, muszą rozwinąć umiejętności
takie jak koncentracja, szybkość reakcji, obserwacja i znów współpraca.
Zapałka (wszystkie poziomy)
W parach, zwróceni do partnera, uczniowie trzymają zapałkę między dwoma
palcami wskazującymi i stopniowo przesuwają dłonie, a następnie ręce tak
swobodnie, jak to możliwe, nie upuszczając zapałki. Następnie zamieniają się rękami.
Hipnoza kolumbijska * (wszystkie poziomy)
Jeden uczeń trzyma dłoń w przód kilka centymetrów od twarzy kogoś, kto musi cały
czas trzymać ją w tej samej odległości od ręki hipnotyzera. Hipnotyzer musi zmusić
swojego partnera do różnych absurdalnych, groteskowych, niewygodnych pozycji.
Jej/jego partner uruchomi w ten sposób serię struktur mięśniowych, które nigdy nie
są aktywowane lub są aktywowane rzadko. Ćwiczenie można wykonać w trójkę

3Augusto

Boal, Games for Actors and Non-Actors, London: Routledge, 1992 s. 109.
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z hipnotyzerem zmuszającym dwóch uczniów do przejścia pod sobą bez
zatrzymywania się.
Lustrzane ręce *4 (wszystkie poziomy)
Uczniowie stoją naprzeciwko siebie w parach z podniesionymi rękami na wysokości
ramion, dłońmi skierowanymi na zewnątrz i jak najbliżej swoich partnerów, bez
dotykania. Jeden uczeń jest przywódcą i zaczyna poruszać obiema rękami
w płaszczyźnie, to jest zawsze trzymając dłonie skierowane na zewnątrz, bez względu
na to, w którym kierunku są poruszane ręce. Jej/jego partner musi postępować tak
precyzyjnie, jak to tylko możliwe, tak jak w lustrze. Obaj uczniowie powinni mieć
szansę zostać przywódcą. To ćwiczenie wymaga bardzo dużego stopnia
koncentracji. Konieczność antycypowania czyjegoś ruchu ciała jest analogiczna do
antycypacji wymaganej w wymianie słownej.
Naciskanie na siebie *5 (wszystkie poziomy)
Uczniowie dobierają się w pary, stają naprzeciwko siebie i trzymają się za ramiona.
Pomiędzy nimi jest linia (wyobrażona lub realna). Zaczynają pchać z całej siły. Kiedy
jedna osoba czuje, że jego przeciwnik jest słabszy, uspokaja się, aby nie przekroczyć
linii, aby nie wygrać. Jeśli druga osoba zwiększa swoje pchnięcie, pierwszy robi to
samo, tak, że oboje używają całej siły, jaką potrafią zgromadzić. Tak właśnie
powinno się stać w improwizacji: nie ustępujcie pomysłom partnera ani nie
przytłaczajcie go, lecz raczej pomóżcie mu wykorzystać całą jego siłę.

Uwagi dla trenera:
http://www.mantleoftheexpert.com/wp-content/uploads/2008/03/MOTE-Chapter3_Aitken_Pages-from-Connecting-Curriculum-Fraser-v3-220213.pdf
(element zasadniczy nr 7)

Zasoby: Brak

4Alan

Maley i Alan Duff, Drama Techniques in Language Learning, Cambridge University Press 1992 s. 40.
Boal, Games for Actors and Non-Actors, London: Routledge, 1992 s. 66.
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Zadanie 3: Rozpoczęcie procesu
Efekty kształcenia:
Uczniowie są w stanie wprowadzić w życie podstawowe pedagogiczne i dramowe
elementy metody MoE, zaangażować i ocenić ich oraz przewidzieć naukę uczniów
i budowanie rezyliencji poprzez doświadczenie.
PP Slajd nr: Sesja nr 6 – Zadanie 3
Czas: 1.5 godziny

Zadanie:
Uczniowie wcielają się w role pracowników i interesariuszy szkoły podstawowej, której
funkcjonowanie jest zagrożone. Rada gminy zleca przekształcenie jej
w przedsięwzięcie społeczne. Oczekują większego napływu dzieci i ich silniejszej
rezyliencji, gdy muszą zostać przeniesione do gimnazjów w pobliskich miastach.
Instruktor upewnia się, że uczniowie identyfikują różne konflikty interesów lub
kulturowe znaczenia jako nieuniknione źródła napięć. Uczniowie są zachęcani do
odkrywania interakcji ukazujących przesunięcia sił i procesów decyzyjnych zarówno
jako laboratorium społecznego i odzwierciedlania, jak i wyjątkowe doświadczenie
dialogu w ramach zainteresowanej społeczności. Technika roli-na-ścianie i zapisy
z poprzednich sesji służą do zebrania wglądów w specyficzne dorosłe przejawy
postaw ujawnionych podczas sesji, które potencjalnie służą rozwojowi rezyliencji
u dzieci.

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Zadanie 4: Wkład teoretyczny
Efekty kształcenia:
Studenci są w stanie wykorzystać tableaux i elementy socjometrii do ewaluacji
uczenia się i budowania rezyliencji.
PP Slajd nr: Sesja nr 6 – Zadanie 4
Czas: 30 minut

Zadanie:
Instruktor przywołuje chwile głębokiej refleksji podczas zadania 3.
Wybrane punkty szczytowe są reprezentowane przez tableaux lub techniki
socjometryczne.
Wkład trenera na temat teorii i podejścia płaszcza eksperta podsumowujące
główne punkty i dające przykłady ćwiczeń.
Uczestnicy omawiają różne przykłady i sposoby, w jakie mogą wykorzystać to
podejście w swojej pracy i dzielą się pomysłami z grupą.

Uwagi dla trenera:
Wyjaśnij, że płaszcz eksperta jest krzyżowym podejściem do nauczania i może zabrać
więcej czasu na pełne zbadanie procesu niż trwa ta sesja, ale zasadniczo dzieci
i młodzi ludzie kontrolują swoje uczenie się, zatem prowadzą badania dzięki
wskazówkom od moderatora/pedagoga/nauczyciela, który włącza wyzwania lub
problemy w proces.

Zasoby:
 Kartki i pisaki
 PowerPoint
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Zadanie 5: Podsumowanie i refleksja
Efekty kształcenia:

PP Slajd nr: Sesja nr 6 – Zadanie 5
Czas: 15 minut

Zadanie:
Trener podsumowuje sesję, a uczestnicy zastanawiają się nad swoją nauką
i rozumieniem procesu.
Torby A.S.K
SESJA PLENARNA A.S.K
Trener wprowadza torby A.S.K, a uczestnicy je wypełniają
Uczestnicy zapisują notatki do toreb A.S.K. o każdym z obszarów – Nastawienie,
Umiejętności, Wiedza, dla późniejszej refleksji.
Podziękuj im za ich wkład i zakończ sesję.

Uwagi dla trenera:
Zasoby:
 Torby A.S.K
 Kartki i pisaki
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Sesja nr 7:
Uwzględnianie
środowiska
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Sesja nr 7: Uwzględnianie środowiska
Efekty kształcenia:

Podsumowanie sesji:
Ta sesja koncentruje się na środowisku, zarówno pod względem osobistych przestrzeni
roboczych, jak i tych, które wspierają naukę nieformalną, formalną lub
pozaformalną, a także w kategoriach przestrzeni, które wspierają, zachęcają
i promują bawienie się.

Uczeń zrozumie:

Uczeń potrafi:

Typy przestrzeni do zabawy i wpływ
przestrzeni afektywnych na zabawę i
dramę

Zidentyfikować 4 typy przestrzeni do
zabawy

Pojęcie afordancji
Rolę osoby dorosłej w tworzeniu i
wyposażaniu przestrzeni w luźne części
Jak korzystać z programu nauczania
Animacji zabawy jako sposobu
kontrolowania przestrzeni do zabawy, a
także do dramy
Korzystanie z trampolin

Wyjaśnić pojęcie afordancji w
odniesieniu do przestrzeni
Zrozumieć swoją rolę we wspieraniu i
wyposażaniu przestrzeni oraz
koncepcję teorii luźnych części
Zidentyfikować elementy programu
nauczania Animacji zabawy
Przeprowadzić kontrolę przestrzeni do
zabawy
Zidentyfikować sposoby wykorzystania
trampolin w dramie i zabawie

Zasady ARTPAD:
1. Metodologia
2. Środowisko
3. Nastawienie dorosłego
4. Jednostka w grupie
5. Wzmacnianie
6. Dostosowanie

127 | S e s j a n r 7

Zadanie

Czas

Treść

Metoda

Zadanie 1

15
min

Wprowadzenie do sesji

Prowadzenie przez
trenera

Wprowadzenie i
przełamanie
lodów
Zadanie 2
Stwórz mapę

Zadanie 3
Tworzenie
afektywnych
przestrzeni do
zabawy
Zadanie 4
Program
nauczania
Animacji
zabawy lub
Menu zabawy
Zadanie 5

Zagraj w łamacz lodów: 1, 2, 3, Małpa!

Zasoby

Gra grupowa
20
min

30
min

30
min

Poproś uczestników o narysowanie mapy ich
przestrzeni dla 1) Dramy 2) Zabawy

Zadanie indywidualne

Duże kartki

Dyskusja grupowa

Wkład trenera w typy przestrzeni

Wkład trenera

Kolorowe pisaki, kredki i
ołówki

Przedstaw koncepcję przestrzeni
afektywnych

Prowadzenie przez
trenera

Buduj nory z trzciny

Praktyczna praca grupy

W grupie stwórz sfery afektywne w norach

Dyskusja grupowa

Pojęcie afordancji

Wkład trenera

Przedstaw 17 aspektów programu
nauczania Animacji zabawy (King i Hughes)

Dyskusja grupowa
Wkład trenera

Zadanie grupowe do identyfikacji
zasobów/symboli

15
min
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Teoria luźnych części (Nicholson)
4 ćwiczenia dziecięce

Nory z trzciny i różne
zasoby w tym światełka,
materiały, itp.
(patrz lista Zadanie 3:
Tworzenie afektywnych
przestrzeni do zabawy)
17 aspektów programu
nauczania Animacji
zabawy
(patrz Zadanie 4:
Program nauczania
Animacji zabawy lub
Menu Zabawy)

Wkład trenera

Imiona dzieci na kartach
Pudełko gier

Zadanie

Czas

Wprowadzenie
do teorii
luźnych części

Treść

Odnieś się do zadania z tworzeniem mapy

Metoda

Zasoby

Zadanie indywidualne

Torba luźnych części
(kartonowe pudełko,
siatka, itp.)

Dyskusja grupowa

Zadanie 5a

Mapy

Kontrola
przestrzeni
Zadanie 6
Trampoliny do
zabawy i dramy

15
min

Trampoliny i afordancje

Wkład trenera

Podziel grupę na mniejsze grupy

Praca w małych
grupach

Poznaj trampoliny jako pomysły na
a) dramę
b) zabawę (odwołaj się do typów zabawy)

Zadanie 7
Znaczenie
przestrzeni do
zabawy:
zabawa na
zewnątrz

30
min

Zadanie 8

10
Kompensacyjne min
przestrzenie do
zabawy
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Przestrzenie do zabawy na zewnątrz
Zasoby do zabawy na zewnątrz

Wyjaśnianie kompensacyjnych przestrzeni do
zabawy

Małe rekwizyty

Informacja zwrotna i
dyskusja grupowa

Zadanie grupowe na
zewnątrz

Pik, siatka, lina, cegły

Wkład trenera

PowerPoint

I naturalne zasoby
zewnętrzne np. błoto,
liście, patyki itp.

Zadanie

Czas

Treść

Metoda

Zasoby

Zadanie 9

15
min

Jak to wszystko wpływa na nasze
przestrzenie?

Dyskusja prowadzona
przez trenera

Kartki i pisaki

Podsumowanie
i refleksja

Co możesz zmienić? Jaką wagę teraz
przywiązujesz do przestrzeni otwartych i
zasobów do zabawy?
Przemyślenia do Torby A.S.K
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Mapy

Zadanie 1: Wprowadzenie i przełamanie lodów
Efekty kształcenia:
Nie dotyczy
PP Slajd nr: Sesja nr 7 – Zadanie 1
Czas: 15 minut

Zadanie:
Powitaj uczestników sesji i wyjaśnij, że będą eksplorować swoje przestrzenie robocze
w celu wspierania zabawy i dramy.
Przełamanie lodów: 1, 2, 3, Małpa!
•
•
•
•
•

Wszyscy znajdują partnera i stają z nim twarzą w twarz.
W parach i po kolei w kółko liczą do trzech.
Zastąp słowo numer jeden słowem klaszcz tj. klaszcz, 2, 3 i kontynuuj w parach.
Następnie zastąp słowo 2 słowem stempel, np. klaszcz, stempel, 3.
Na koniec zastąp słowo 3 słowem „małpa!".

Jest to gra koordynacyjna, która jest również śmieszna, ale podkreśla niezgodność
i nieregularność zabawy.

Uwagi dla trenera:
Pamiętaj, że nie chodzi o „poprawność”, ale o to, w jaki sposób możemy bawić się
regularnymi wzorami i mierzeniem czasu.
Zasoby: Brak
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Zadanie 2: Stwórz mapę
Efekty kształcenia:
Typy przestrzeni do zabawy
PP Slajd nr: Sesja nr 7 – Zadanie 2
Czas: 20 minut

Zadanie:
Odwołaj się do ich wspomnień z zabawy i poproś ich, aby przypomnieli sobie niektóre
przestrzenie, w których się bawili. Zapytaj, co takiego było w tych przestrzeniach, że
tam przebywali i zapisz to na tablicy/flipcharcie
Poproś wszystkich, aby na dużej kartce narysowali swoją zewnętrzną przestrzeń
w miejscu pracy, która jest dostępna dla dzieci i młodzieży do zabawy oraz ich
wewnętrzną przestrzeń pracy na dramę i/lub zabawę.
Pozwól uczestnikom spędzić dużo czasu na narysowanie tych map, a następnie
omówienie ich z innymi w grupie, aby wyjaśnić to, co narysowali.
Daj informację zwrotną, uczestnicy opowiadają o tych przestrzeniach. Poproś ich,
aby w skali 1-10 ocenili, jak dobre są te przestrzenie dla dramy i dla zabawy.
Przedstaw typy przestrzeni do zabawy (patrz Uwagi dla trenera)

Uwagi dla trenera:
Typy przestrzeni do zabawy:
Trener przedstawia 4 różne typy przestrzeni do zabawy:
1. Stałe miejsce do zabawy: Przestrzenie, które są stałe i nie mogą się poruszać,
np. pewne struktury, kuchnia itp., ale te przestrzenie w różnym czasie mogą
zawierać przejściowe przestrzenie do zabawy.
2. Fizyczna przestrzeń do zabawy: Przestrzenie, które w dowolny sposób wspierają
dzieci i młodzież w zabawie fizycznej, na przykład w ruchu, bieganiu, skakaniu,
wspinaniu się, bujaniu się, tańcu, zapaśnictwie, ślizganiu się, pościgu, a także
we wszystkich zdolnościach motorycznych.
3. Przejściowa przestrzeń do zabawy: Przestrzenie, które zmieniają się lub ulegają
modyfikacjom, adaptowane lub dekonstruowane przy użyciu szerokiego
zakresu ruchomych zasobów, rekwizytów, materiałów i konstrukcji – dzieląc
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szerszą przestrzeń fizyczną na różne mniejsze przestrzenie dla różnych rodzajów
zabawy w różnym czasie; przykłady mogą obejmować: tworzenie nor
i kryjówek; używanie tkanin i luźnych części do tworzenia wymyślonych miejsc,
takich jak szpital lub las; przesuwanie mebli do tyłu lub wokoło w celu
dostosowania do konkretnych gier; przejściowa przestrzeń do zabawy może
być kilkoma metrami sześciennych za meblem, całym pomieszczeniem lub
polem; można ją stworzyć spontanicznie lub zaplanować wcześniej.
4. Afektywna przestrzeń do zabawy: Przestrzeń, która zwraca uwagę i wspiera
różnorodność uczuć i nastrojów, które dzieci i młodzież przynoszą ze sobą lub
odczuwają podczas zabawy. Przestrzeń ma określone obszary, materiały i/lub
rekwizyty, które w różnym czasie stymulują lub zachęcają do wyrażania,
doświadczania lub eksperymentowania z szeregiem emocji; i dąży do rozwoju
poprzez różnorodne środki, ogólną atmosferę powitania, akceptację, wolność
i radość.
Następnie poproś grupę, aby oceniła swoje mapy/rysunki swoich przestrzeni do
zabawy, aby zobaczyć, które z powyższych stworzyła. Daj informację zwrotną na
temat ich ocen.
Podkreśl znaczenie zewnętrznej przestrzeni do zabawy, ale także tego, w jaki sposób
przestrzeń wewnętrzna może być zmieniana i dostosowywana również przez dzieci
i animatorów. Przypomnij grupie, że zabawa jest swobodnie wybierana, aby dzieci
mogły dostosować przestrzenie do swoich potrzeb zabawy, a jako animatorzy
zabawy musimy zastanowić się nad naszymi interwencjami we wspieraniu tych
potrzeb.
5 Zasada Animacji Zabawy
„Rolą animatora zabawy jest wspieranie dzieci i młodzieży w tworzeniu
przestrzeni, w której mogą się bawić”.
PLAYWORK PRINCIPLES SCRUTINY GROUP, CARDIFF 2005

Zasoby:
 Duże kartki
 Kolorowe pisaki, kredki i ołówki
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Zadanie 3: Tworzenie afektywnych przestrzeni do
zabawy
Efekty kształcenia:
Wpływ przestrzeni afektywnych na zabawę i dramę.
PP Slajd nr: Sesja nr 7 – Zadanie 3
Czas: 30 minut

Zadanie:
Przedstaw koncepcję przestrzeni wpływających na emocje lub afektywne
przestrzenie do zabawy, omówione w czterech typach przestrzeni do zabawy.
1. Poproś grupę, aby przypomniała sobie przestrzenie, do których chodziła
i omówiła zabawę w ciemności; zabawę w przestrzeniach z echo; zabawę
w deszczu lub innej pogodzie; koncepcję plaży jako przestrzeni do zabawy.
W jaki sposób te przestrzenie sprawiają, że się czujemy?
2. Zademonstruj grupie, jak zrobić norę z trzciny.
3. W grupach daj im trzcinę do budowania własnych i zasoby, aby tworzyć różne
rodzaje przestrzeni, które mogą być afektywne, to znaczy pobudzać zmysły.
Różne zasoby mogą zawierać:
•
•
•
•
•
•
•
•

Czarne worki na śmieci, aby stworzyć ciemną przestrzeń
Światełka, pochodnie
Materiał Sari, spadochron, siatkowe zasłony
Peleryny foliowe
Naturalne zasoby
Sieci
Plastikowe pająki i owady
Balony

4. Daj grupom około dwadzieścia minut na zbudowanie i stworzenie przestrzeni,
która w jakiś sposób wpłynie na dzieci.
5. Odwiedzajcie się nawzajem i zastanawiajcie się nad tym, co zbudowali.
6. Porozmawiaj o naturalnych afordancjach, które niektóre przestrzenie dają
dzieciom np. zjeżdżanie ze wzgórza, ponieważ zaprasza cię do tego,
wspinanie się na drzewo lub pluskanie w kałuży. Aby bawić się na krawężniku,
musi być dostępny krawężnik!
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7. Omów, co mogą zrobić, aby stworzyć lub zmienić przestrzeń, w której bawią
się dzieci lub jak mogą wprowadzać zmiany w klasie lub przestrzeni
edukacyjnej – np. oświetlenie, siedzenia, obrazy itp.

Uwagi dla trenera:
Czym jest afektywna przestrzeń do zabawy?
Często myślimy o przestrzeni do zabawy w kategoriach fizycznych – jej układzie oraz
sprzęcie i materiałach, które pozwalają dzieciom bawić się fizycznie
(tj. wykorzystywać dowolną część ich ciał) w każdy możliwy sposób – na przykład
biegać, skakać wspinać się, ślizgać się, huśtać się, walczyć, balansować... Ale
środowisko, które naprawdę stymuluje zabawę, musi również odnosić się do tego, jak
dzieci się czują, aby mogły także bawić się emocjonalnie w każdy możliwy sposób w
jaki potrzebują.
Innymi słowy, afektywna przestrzeń do zabawy to taka, w której dzieci mogą:
• Wyrażać to, co czują – bez względu na to, czy jest to bagaż z tego dnia, czy
z ich życia, czy też jest to reakcja na wydarzenia i ludzi podczas zabawy
• Eksperymentować z uczuciami
• Doświadczać nowych uczuć za pomocą konkretnych bodźców
Jakie uczucia wystąpiły w naszych własnych wspomnieniach zabawy i co
spowodowało/wywołało te uczucia? Jakie czynniki środowiskowe odegrały rolę
w naszym odczuwaniu lub wyrażaniu tych uczuć? Jakie środowisko wywołuje
określone uczucia i jak – i dlaczego? Pomyśl o strachu, złości, zdumieniu, radości,
smutku, zaskoczeniu, dezorientacji, obrzydzeniu, pokoju…
Animatorzy zabawy w takiej przestrzeni muszą spróbować upewnić się, że:
1. Istnieją neofiliczne i niezwyczajne doświadczenia od czasu do czasu dostępne
dla dzieci.
2. Istnieją emocjonalnie sugestywne przestrzenie i luźne części, materiały
i wydarzenia.
3. Istnieje ogólna atmosfera powitania, akceptacji, wolności i radości.
4. Są świadomi nastrojów dzieci i bagażu emocjonalnego.
5. Nie są pod wpływem silnych uczuć dzieci i mają wspomagający repertuar
zarówno pozytywnych, jak i radosnych reakcji, gdy jest to wymagane.
6. Czują się komfortowo w autentycznym wyrażaniu i mówieniu o własnych
uczuciach.
Jak może wyglądać afektywna przestrzeń do zabawy i jak można ją stworzyć? Należy
regularnie rozważać następujące czynniki i powiązania między nimi a uczuciami.
W jaki sposób każdy z nich wywołuje lub prowokuje jakie emocje?
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Oświetlenie – neon, światełka, lampa, świeca, pochodnia, ciemność, miganie,
kolorowe/przezroczyste
Kolory ścian/tkanin/obrazów/urządzeń – kolory podstawowe, pastele, mieszaniny,
neutralne
Muzyka – style, na żywo, stworzona, wywołująca nastrój, tło, głośność
Obrazy – abstrakcyjne, rzeczywiste, sceniczne, ludzie, pozytywne
Aromat – przyjemny lub nie, gotowanie, aromatyczny, chemiczny, przywołujący
wspomnienia
Układ – różne poziomy, wysokości, nachylenia, przestrzeń na różnorodność,
elastyczna
Przestrzenie (wewnętrzne i zewnętrzne) – otwarte, duże, małe, naturalne, prywatne
Znajomość – ograniczona ilość zmian, ale wciąż oferująca bodźce neofilne
Poziom hałasu/dźwięku – różnorodność w całym spektrum (i cisza)
Czynniki komfortu – temperatura, poduszki, jedzenie/napoje itp.
Rzeczy zmysłowe – różnorodność faktur, dźwięków, smaków, widoków
Żywioły – sposoby włączenia ziemi, powietrza, ognia i wody
Zasoby i luźne części – szczególnie do wymyślonego użytku
Postawy – uczucia są w porządku, uczciwość, akceptacja, empatia, wsparcie
Zachowanie – reguły i niepisane reguły, które nie blokują ekspresji emocjonalnej –
zachowanie animatorów zabawy ma kluczowe znaczenie dla stworzenia
odpowiedniego klimatu do zabawy afektywnej.
Przykłady możliwych rekwizytów:
• lampki, światełka, lampy, latarki, kolorowe filtry/żarówki, lampy lawowe
• tkaniny o różnych kolorach, rozmiarach, fakturach i grubościach, np. ciężkie
aksamity, szorstkie koce, miękkie koszulki, świecący woal, śliski nylon, cienka
bawełna
• duże kartki/karton/tworzywa sztuczne, np. arkusze polietylenowe, plandeki,
bańki mydlane, ponadwymiarowe pudełka, podszewka, folia
• farby – wszystkie rodzaje i kolory, w tym brokat, świecące, emulsje, farby do
tkanin
• aparaty fotograficzne, lustra, farby do twarzy, makijaż, maski, biżuteria,
przybory do przebierania się, w tym peruki, czapki, paski, szaliki
• kadzidełka i olejki, perfumy, zwykłe gotowanie
• odtwarzacze CD i gramofony, mikrofony, słuchawki, różnorodna kolekcja
muzyki, instrumenty, instrumenty wykonane samodzielnie
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• szereg różnych marionetek, figurek, broni zabawkowej
• dostęp wszędzie tam, gdzie to możliwe, na zewnątrz, niezależnie od czasu
i pogody, przyrody, ognia, ziemi, powietrza i wody
Afordancje: naturalne zaproszenie do zabawy6
Afordancje są związane z tym, jakie możliwości zabawy zapewniają fizyczne
środowiska dzieci. Afordancje do zabawy można traktować jako zaproszenia do
zabawy, które powstają, gdy dziecko spotyka się z jakimkolwiek środowiskiem
fizycznym. Naturalne środowiska zewnętrzne zapewniają różnorodne i żywe
zaproszenia do zabawy, ale przestrzeń wewnętrzna może również zapewnić
różnorodność afordancji, jeśli poświęcimy czas na zastanowienie się, co przestrzeń
lub otoczenie może zaoferować dzieciom.
„Afordancje są funkcjonalnie znaczącymi właściwościami środowiska,
które są odbierane poprzez aktywne wykrywanie informacji. Afordancje
obejmują właściwości zarówno ze środowiska, jak i działającej osoby.
Afordancje są zawsze wyjątkowe i różne dla każdej osoby i każdej
konkretnej grupy ludzi”.

KYTTA, M. (2002) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY (22:109-123)
Patrząc na potencjał środowiska do wspierania dziecięcej zabawy, posługując się
pojęciem afordancji, możemy zauważyć, że dzieci badają otoczenie, jednocześnie
będąc świadomym siebie działającego w środowisku. Ta perspektywa pomaga
zachować skupienie na dziecku, jak podkreślono w Zasadach Animacji Zabawy,
spełniając indywidualne potrzeby dzieci, ich osobowość, zainteresowania,
motywacje itp. Afordancje sugerują również bardzo dynamiczny system – różne
elementy dające różne doświadczenia w zabawie dla różnych osób w różnych
okazjach.
Możliwości afordancji w zabawie są związane z jakością i różnorodnością środowiska
do zabawy. W każdej złożonej, interaktywnej przestrzeni możliwości bawienia się
w nich lub nimi (afordancjami) nigdy się nie kończą. Pojęcie afordancji obejmuje
ideę „luźnych części" do zabawy.
Zasoby:
 Trzcina do budowania nor lub sznury do wieszania bielizny i kołki
 Sznurek, nożyczki i taśma
 Szereg materiałów i rekwizytów do tworzenia przestrzeni afektywnych
6

Maudesley, M. (2007) Children’s Play in Natural Environments: CPIS factsheet.
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Zadanie 4: Program nauczania animacji zabawy lub
menu zabawy
Efekty kształcenia:
Zrozumienie ja korzystać z programu nauczania animacji zabawy w celu
zapewnienia możliwości zabawy.
PP Slajd nr: Sesja nr 7 – Zadanie 4
Czas: 30 minut

Zadanie:
1. Przedstaw program nauczania Animacji zabawy zgodnie z propozycją
Hughesa i Kinga, korzystając z szeregu rekwizytów, aby zaprezentować
17 różnych aspektów, które powinno zapewniać jakościowe środowisko
zabawy.
2. Podkreśl, że to są nie same „rekwizyty”, ale to, co sobą reprezentują, więc
czasem muszą myśleć nieszablonowo!
3. Podziel grupę na mniejsze grupy i sprawdź, czy potrafią zgadnąć, co
reprezentuje każdy rekwizyt.
4. Daj informację zwrotną, gdy jedna grupa uważa, że zgadła je wszystkie
i przejdź z nimi po reszcie grup rozwijając to, co każdy reprezentuje.

Uwagi dla trenera:
Do tego ćwiczenia spójrz na następną stronę po zasoby, które będą potrzebne do
reprezentowania menu zabawy. Mogą być to duże przedmioty lub mniejsze
w pudełkach lub torebkach dla każdej grupy.
Jasno wyjaśnij, że są to reprezentacje i zachęć grupę do myślenia o swoich własnych
przestrzeniach do zabawy i możliwościach, jakie dzieci i młodzi ludzie mają, aby
uzyskać dostęp do elementów menu gry. Bądź realistą, że nie każde otoczenie
zawsze będzie miało wszystkie 17 aspektów z menu zabawy, ale po pewnym czasie
powinny one być dostępne dla dzieci i młodzieży.
Zasoby:
 Lista zasobów na kolejnej stronie
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Program nauczania animacji zabawy – zasoby
Ziemia:

Gleba, nasiona, kompost

Powietrze:

Balony, latawce, spadochron, bańka

Ogień:

Świece, grill, zapałki, zimne ognie

Woda:

Pistolet na wodę, butelka wody, worki na lód

Koncepty:

Pistolet, usługa weselna/pogrzebowa

Materiały:

Różne tekstury, tkaniny, tworzywa sztuczne, syntetyki

Budynek:

Cegły, klocki

Tożsamość:

Lustro, makijaż, farby do twarzy, peruki

Zmysły:

Wzrok: kolorowe okulary, soczewki

Dotyk:

Miękki, spiczasty

Smak:

Mięta, lukrecja

Dźwięk:

Muzyka, dzwonki

Zapach:

Kadzidło, pot pouri

Różne krajobrazy: Pejzaże i obrazy
Narzędzia:

Młotek, śrubokręt, piła

Ryzyko:

Szczudła, rolki

Wybór:

Lista menu

Alternatywy:

Wegetariańskie jedzenie, camping, drewniane chodaki!

Zmień:

Luźna zmiana (symboliczna)

Koncentracja:

Szkło powiększające

Luźne części:

Kolekcja luźnych części

UWAGA W Wielkiej Brytanii odnieś grupę do aktualnego „Ofsted Guidance” 7 ,
w którym stwierdza się, że „animatorzy zabawy nie powinni jej planować”, ale
w środowiskach, w których mogą występować dobrej jakości możliwości zabawy.
Jeśli pokazujesz je jako duże przedmioty, możesz skorzystać z prawdziwych rzeczy,
poza symboliczną reprezentacją na małą skalę. Przydatne może być zestawianie
rzeczy w duże torby lub pliki pudełkowe, aby każda grupa mogła mieć jedną.

7

http://www.ofsted.gov.uk/Zasoby/factsheet-childcare-regulating-play-based-provision
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Zadanie 5: Wprowadzenie do “Teorii luźnych części”
Efekty kształcenia:
Rola osoby dorosłej w tworzeniu i wyposażaniu przestrzeni luźnymi częściami.
PP Slajd nr: Sesja nr 7 – Zadanie 5
Czas: 15 minut

Zadanie:
Rozbudowując zasoby z programu nauczania Animacji zabawy wprowadź teorię
luźnych części przedstawioną przez Simona Nicholsona 8 w jego artykule „Jak nie
oszukiwać dzieci – teoria luźnych części”.
1. Przedstaw grupie 4 dzieci za pomocą kart z imionami:
a. Matty, który ma 10 lat i naprawdę jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen
b. Alice, która ma 8 lat i ma zespół Downa oraz lubi cokolwiek fizycznego
c. Toby w wieku 6 lat, który jest naprawdę aktywny i lubi cokolwiek fizycznego
d. Rosie, która ma 4 lata i lubi się przebierać
2. Przedstaw zbiór gier, które kupiłeś jako użyteczne zasoby dla „twojego placu
zabaw”, np. scrabble, kompendium gier, Cop-pit, Zgadnij kto to itd. Zapytaj
uczniów, z czym będzie się bawiło każde z czworga dzieci i czy spełnią one
indywidualne wymagania? Ich znaczenie okaże się znikome, ponieważ gry
wymagają siadania, umiejętności czytania, małej liczb osób do grania itd.
Dlatego możesz stwierdzić, że nie są one tak dobre.
3. Usuń gry i przynieś wiele luźnych części (np. siatki, materiał, tekturowe rurki
i pudełka, wstążki, papierowe kubki itp.). Czy te lepiej spełniają wymagania
dzieci?
4. Wyjaśnij teorię luźnych części.
5. Zapytaj także, jakie mogą być potrzeby zabawy dla tych dzieci, jeśli mają one
pewien zakres niepełnosprawności? Na przykład: Matty – niedosłyszący, Alice
– potrzeby edukacyjne, Toby – zespół Downa, Rosie – użytkownik wózka
inwalidzkiego.

Uwagi dla trenera:
Powinno być to oczywiste, że zakres luźnych części ma spełnia potrzeby dzieci
w szerokim przedziale wiekowym. Jednakże podkreśl, że będą one musiały się
Nicholson, S. (1971) How not to cheat children: the theory of loose parts, Landscape Architecture Quarterly,
62(1):30-4.
8
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regularnie zmieniać, aby utrzymać zaangażowanie dzieci, a także zastępować
rzeczy, które ulegają zużyciu lub zniszczeniu itp.
Teoria luźnych części9
W swoim artykule w Landscape Architecture (październik 1971 r.) zatytułowanym
„Jak nie oszukiwać dzieci: teoria luźnych części” Simon Nicholson stwierdza, co
następuje.
„W
każdym
środowisku
zarówno
stopień
wynalazczości
i kreatywności, jak i możliwość odkrywania są wprost proporcjonalne
do liczby i rodzaju zmiennych w nim”.
Aby to wyjaśnić, Nicholson używa plaży jako przykładu skutecznego środowiska do
zabawy, ponieważ, jak mówi, z powodu:
•
•
•
•
•
•
•

Jej stopnia zaburzeń
Dostępności elementów ruchomych lub luźnych części
Dużej różnorodności zarówno obiektów żywych, jak i nieożywionych
Błota: dzieci spędzają niemal cały swój czas na łączeniu wody i piasku
Niekończącego się i zmieniającego się szumu fal
Dużego otwartego obszaru oświetlenia
Obecności niebieskiego światła (o którym mówi się, że działa uspokajająco).

To świetny opis idealnej przestrzeni do zabawy. Duże, różnorodne, zmienne,
naturalne, plastyczne, ekspansywne i bliskie pierwotnym echom. Warto również
wspomnieć, że plaża jest tak potężna jako środek stymulujący zabawę, że często
stymuluje żartobliwe zachowanie u powściągliwych w innych sytuacjach dorosłych.
Wymowa fragmentu Nicholsona jest taka, że jakościowy plac zabaw to miejsce,
w którym dzieci stają się embrionalnym „artystą, naukowcem, filmowcem,
mechanikiem, planistą i architektem”. Nie są stale nadzorowani przez dorosłych, ale
odkrywają pierwsze zasady, rozwijają percepcję i procesy oraz popełniają błędy, po
prostu dlatego, że robienie tego jest fascynujące.
Jakie mogą być te luźne części? Wszystko – od książek i gazet po młoty, nory,
gwoździe, liny i drewno, od pożarów i garnków do gotowania do... im więcej tym
weselej.
Zasoby:
 Imiona dzieci na kartach
 Pudełko z grami planszowymi
 Pudełko z luźnymi częściami np.: kartonowe pudełko, siatka itp.

9 Z Hughes, B. (1996) “Play Environments A Question of Quality “ Play Education.
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Zadanie 5a: Ocena przestrzeni
Efekty kształcenia:
Jak korzystać z programu nauczania Animacji zabawy jako sposobu oceniania
przestrzeni do zabawy i dramy.
PP Slajd nr: Sesja nr 7 – Zadanie 5a
Czas: 10 minut

Zadanie:
Powróć do map, które narysowali na początku sesji i poproś ich, aby zastanowili się,
które aspekty programu nauczania Animacji zabawy są dostępne. Co mogliby
ulepszyć zarówno w wewnątrz, jak i na zewnątrz?
Zastanów się nad ich pomysłami i podziel przykładami dobrych praktyk, dobrymi
pomysłami, opłacalnymi zmianami itp., które można wprowadzić, a także zmieniać
podejścia do wykorzystania przestrzeni.
Przykład: deszczowa pogoda często uniemożliwia zabawę na trawie w szkole
podczas zimy, podczas gdy jeśli dziecko przyniesie lub dostanie odpowiednią odzież
i kalosze, przestrzeń ta będzie dostępna przez cały rok.

Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 Mapy z Zadania 2
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Zadanie 6: Trampoliny dla zabawy i dramy
Efekty kształcenia:
Wykorzystanie trampolin.
PP Slajd nr: Sesja nr 7 – Zadanie 6
Czas: 15 minut.

Zadanie:
Przedstaw uczniom koncept trampolin:
• Wyjaśnij, że większość czasu dzieci bawią się instynktownie zarówno w domu,
jak i na dworze, i po prostu potrzebuje przestrzeni, czasu, elastycznych
zasobów i uprawnień. Czasami zorganizowane lub kierowane możliwości
umożliwiają
dzieciom
konstruktywne
początkowe
doświadczenia,
zapewniając jednocześnie punkty wyjścia, a następnie rozwijają własne
pełne zabawy interakcje z elementami naturalnymi.
• Zorganizowane zajęcia, gry, opowieści, wyzwania lub sprzęt, które zachęcają
dzieci do odkrywania, wyczuwania i łączenia się z otoczeniem, mogą
zapewnić motywacyjne punkty startowe – trampoliny – do swobodnej
zabawy, a także do dramy.
• Trampoliny do zabawy opisane w tej sekcji powinny zostać użyte w sposób
wystarczająco otwarty i elastyczny, aby umożliwić osobiście ukierunkowanej,
swobodnie wybranej zabawie naturalnie się rozwijać. Może to wymagać
adaptacji, a nawet porzucenia początkowych pomysłów, ponieważ umysły
i ciała dzieci wchodzą w interakcję z przestrzenią i jej elementami dla siebie.
• Mogą one jednak być również wykorzystywane do angażowania dzieci
i młodzieży w podejściu do dramy, a zatem mogą być stosowane przez
praktyka w szerokim zakresie tematów, pomysłów i nauki.
• Podziel grupę na mniejsze grupy za pomocą gry lub kart.
• Poproś każdą grupę, aby wybrała jedno z poniższych i rozszerzyła sposób,
w jaki wykorzystałaby to, by rozpocząć sesję z dziećmi/młodzieżą i na czym
koncentrowałaby się nauka?
o Kostium
o Obiekt naturalny – np. kamień, kij, liście
o Runy
o Mapa, wiadomość (wiadomość w butelce) lub Księga czarów
o Cytat: „Pewnego razu Ziemia była pełna magii”
o Historia, scenariusz lub wyzwanie
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Daj informację zwrotną i podziel się z innymi grupami. Przypomnij uczestnikom typy
zabaw z wcześniejszej sesji i jak niektóre z tych trampolin mogą zachęcić dzieci do
zabawy w naturalny sposób.

Uwagi dla trenera:
Magia i Tajemnica: Zabawa fantasy na zewnątrz
„Dawno temu – w dzieciństwie świata – kraina była pełna magii “.
Swobodna zabawa dziecięca na świeżym powietrzu często spontanicznie
przekształca się w zabawę fantasy, a im bogatsze jest środowisko naturalne, tym
łatwiej, ponieważ naturalne przestrzenie, cechy lub zdarzenia mogą być osobliwe
i tajemnicze same w sobie, np. pokręcone korzenie starego drzewa lub nagła burza
lub śnieg!
Starożytna sztuka misji!
Misje są pełnymi zabawy, pomysłowymi wyzwaniami, które dotyczą fantastycznych
postaci i fabuł powiązanych z otoczeniem zewnętrznym. Bajki, legendy i mity (spróbuj
znaleźć lokalne, specyficzne dla obszaru) zapewniają płodne źródła motywów do
zabawy w misje i/lub ich adaptacji. Niektóre typy scenariuszy obejmują:
•
•
•
•
•
•
•

Odzyskiwanie utraconego przedmiotu (np. Miecza)
Odkrywanie skarbu (np. Skarbu smoka)
Ratowanie/odzyskanie osoby (np. Więzień ludzki)
Szukanie mądrego lub zaklętego stworzenia (np. Jednorożca)
Obalenie tyrana (np. Olbrzyma)
Zakończenie zadania (np. Ucieczka z labiryntu)
Misje mogą wymagać przygotowania przez dorosłych (np. Ustawienia szlaku
skarbów) lub przygoda może po prostu rozwijać się naturalnie poprzez
zabawę dzieci.

Przygotowanie do przygody
Zabawnym punktem wyjścia, który pozwoli poczuć ducha podejmowanej misji
i w tym samym czasie zainspirować twórczą zabawę, jest przygotowanie się do
magicznej przygody. Na przykład:
•
•
•
•
•

Kostium i kamuflaż
Amulety i zaklęcia ochronne
Pancerz i broń
Mapy, wiadomości i księgi czarów
Naturalne materiały dostarczą wielu inspiracji i zasobów.
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Kontynuacja przygody
Sekretne wiadomości mogą zostać wykorzystane do przeniesienia misji do następnej
przestrzeni, wyzwania lub scenariusza.
Trampolina do zabawy: sekretne wiadomości
Tajne pisanie, kody, znaki i zagadki są użytecznymi składnikami magicznych misji,
a także świetną zabawą przez samo tworzenie. Ogólna zasada polega na ukrywaniu
znaczenia wiadomości w jakiś sposób przed dokonaniem odkrycia. Przykłady mogą
obejmować:
• Runy – starożytne (np. wiking) i magiczne pismo używające tylko prostych linii,
które nadają się do wyrytowania na drewnie lub kamieniu.
• Hieroglify – symbole obrazkowe, używane przez starożytnych Egipcjan, ale
łatwo przystosowalne i dostosowane.
• Niewidoczne pisanie – do pisania na kartce używaj soku z cytryny
i szpiczastego patyczka, który staje się niewidoczny po wyschnięciu.
Wiadomość zostaje ujawniona poprzez ostrożne trzymanie płomienia ognia
lub świecy.
• Wiadomości na piasku – strzałki, symbole lub wiadomości można tworzyć
na piasku na plaży. Spróbuj też pisać na papierze lub karteczce klejem
w sztyfcie, a następnie przykryć piaskiem – kiedy nadmiar zostanie
wytrząśnięty, magicznie pojawia się wiadomość!
• Symbole kierunku – układaj gałązki i inne naturalne materiały w kształty na
ziemi, aby przedstawiać kierunki lub wskazówki dla tych, którzy je później
znajdą.
Tworzenie mitów z kretowiska

Trampolina do zabawy: przygotowanie opowieści
• Prostym sposobem na rozpoczęcie tworzenia opowieści jest poproszenie
każdego uczestnika o znalezienie naturalnego obiektu i wyobrażenie sobie
jakie magiczne właściwości lub moc superbohatera daje.
• Alternatywnie, każda osoba może nadać sobie imię do misji na podstawie
cech naturalnych, np. Korzeń, Zaklinacz Wiatru lub Orle-oczy.
• Stwórz opowiadanie grupowe chodząc dookoła na dworze i dodając
postacie lub wydarzenia, podpowiadane przez to, co można zobaczyć lub
usłyszeć na różnych przystankach.
• Ułatwianie tworzenia historii wymaga pewności, ale praktyka to ułatwia...
I żyli długo i szczęśliwie…
Każda historia wymaga końca, a dobra misja wymaga dobrego zakończenia. To
może być okazja do świętowania i śmiesznych ceremonii na świeżym powietrzu.
145 | S e s j a n r 7

Osiągnięcia tego dnia mogą być ogłoszone słowami, piosenką, dramą lub tańcem,
podczas gdy nagrody, tytuły i dekoracje są przyznawane zwycięskim
poszukiwaczom przygód. Do grupowego świętowania, opowiadania historii
i jedzenia odpowiednie są ogniska. Nory, leśne zagłębienia lub stare drzewa
zapewniają tajne miejsca na bardziej tajne ceremonie. Każda przestrzeń zewnętrzna
zawsze ma charakterystyczną magię i tajemnicę, którą można odkryć...
Zasoby:
 Małe rekwizyty
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Zadanie 7: Znaczenie zewnętrznych przestrzeni do
zabawy: Zabawy na dworze
Efekty kształcenia:
Typy przestrzeni do zabawy i rola osoby dorosłej w tworzeniu i wyposażaniu
przestrzeni.
PP Slajd nr: Sesja nr 7 – Zadanie 7
Czas: 30 minut

Zadanie:
Wyjaśnij grupie, że teraz wychodzą na zewnątrz, aby bawić się niektórymi zasobami,
które posiadają wysoką wartość zabawy. Dwór jest naprawdę ważną przestrzenią
dla wszystkich dzieci, a zwłaszcza starszych, ponieważ zapewnia im większe
przestrzenie i możliwości uzyskania większej niezależności i prywatności.
1. Podziel grupę na mniejsze grupy, a następnie daj każdej z grup jedną
z następujących rzeczy do zabrania i zabawy: Duża lina/stos cegieł/duża
łopata/sieć/duże prześcieradło lub tkanina/opona.
2. Poproś grupy, aby wymyśliły jak najwięcej pomysłów na „zabawę” ze swoim
wyposażeniem.
3. Daj dużo czasu i obserwuj grupy, udzielając wsparcia lub sugestii, jeśli tego
potrzebują, ale pozwól im znaleźć ich „wewnętrzną zabawę”.
4. Połącz grupy, aby podzieliły się swoimi pomysłami i zastanowiły się, co zrobiły
i jak dzieci i młodzież mogą korzystać z zasobów.

Uwagi dla trenera:
Może być konieczne poddanie się ocenie korzyści z ryzyka dla tego zadania
w zależności od wiedzy uczestników oraz zrozumienia ryzyka i środowiska, w którym
odbywa się szkolenie.
Są też możliwości zabawy z naturalnymi elementami na zewnątrz, jeśli sprzyja temu
przestrzeń.
UWAGA Jeśli nie ma miejsca na zewnątrz, zadanie może być opcjonalne, ale rozważ
jakiś wkład lub film lub zdjęcia, aby omówić zabawę na świeżym powietrzu.
Zasoby:
 Duża lina/cegły/łopata/sieć
 Elementy naturalne: błoto, patyki, liście, drzewa!
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Zadanie 8: Kompensujące przestrzenie do zabawy
Efekty kształcenia:
Typy przestrzeni do zabawy i rola osoby dorosłej w tworzeniu i wyposażaniu
przestrzeni.
PP Slajd nr: Sesja nr 7 – Zadanie 8
Czas: 10 minut

Zadanie:
Przestrzeń kompensacyjna to przestrzeń do zabawy, która uwzględnia to, co jest
dostępne dla dzieci w innych częściach ich okolicy, i ma na celu nadrobienie
niedoborów w zakresie możliwości, oferując alternatywne środowisko.
1. Podziel grupę na mniejsze grupy.
2. Poproś ich, aby omówili w swoich grupach następujące pytania o przestrzenie,
w których pracują lub wiedzą, gdzie bawią się dzieci.
a. W jaki sposób te przestrzenie mogą zrekompensować braki w tym, co już
mają dzieci?
b. Zastanowili się nad przestrzeniami, w których bawili się jako dziecko i gdzie
chodzili się bawić
3. Co przyciągnęło ich do tych przestrzeni?
4. Informacje zwrotne i dyskusja jako grupa.

Uwagi dla trenera:
Kompensacyjne środowiska
W obszarze śródmieścia z wysokimi blokami, prostymi drogami i zielonymi obszarami
przypominającymi znaczki pocztowe, z ostrymi narożnikami i ostrymi zakrętami
oraz betonem, środowisko kompensujące może oferować płynącą wodę. Może
oferować zakrzywione zielone linie i miękkie kształty, które zachęcają do dotyku, są
spokojne i ożywiają umysł.
Kompensacyjna przestrzeń do zabawy może zaproponować drzewa do wspinania
się w sąsiedztwie „farb przeciwwspinaczkowych”, kwiaty wśród asfaltu lub
migoczące światełka i dzwonki zwisające z góry, w krajobrazie zdominowanym przez
kamery CCTV i reflektory. Dzięki zapewnieniu przemyślanej alternatywy, środowisko
do zabawy kompensacyjnej daje więcej, niż to co oferowane jest dzieciom, a czego
wcześniej brakowało. Pokazują, że możliwe jest alternatywne środowisko.
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Środowiska kompensujące mogą być również dotyczyć postaw, pozwalając
dzieciom bawić się poprzez sztuczne granice wieku lub zdolności, postrzegać
dorosłych jako zabawnych lub po prostu angażować się w zachowania, takie jak
wspinanie się, które jest zabronione w innych miejscach. Dając zabawie fizyczną
i kulturalną przestrzeń, w której można się rozwijać, udowadniamy dzieciom, że
zabawa, a przez to potrzeby i przyjemności dzieciństwa są wartościowe. Wszystkie
dzieci potrzebują zabawy, a miejsca do zabawy zaprojektowane z myślą
o niepełnosprawnych dzieciach stanowią doskonałą rozrywkę dla wszystkich. Szeroki
zakres rozważań, które przynoszą elementy wielozmysłowe, takie jak dzwonki, gongi,
jadalne rośliny i zmienność tekstury zwiększają możliwości zabawy dla wszystkich
dzieci, szanując i przewidując ich indywidualne różnice oraz celebrując
„dziwaczność” ponad „fajnością”.
Zasoby: Brak
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Zadanie 9: Podsumowanie i refleksja
Efekty kształcenia:
Nie dotyczy
PP Slajd nr: Sesja nr 7 – Zadanie 9
Czas: 15 minut

Zadanie:
Podsumuj główne elementy sesji i poproś ich, aby zastanowili się nad tym, co było
najbardziej przydatne w odniesieniu do zrozumienia przestrzeni dla a) zabawy,
a także dla b) dramy.
Poproś uczestników, aby zapisali na swoich mapach co najmniej jedną niewielką
zmianę lub uzupełnienie ich przestrzeni, które przeprowadzą.
Powinni rozważyć:
•
•
•
•

Fizyczne
Afektywne
Przejściowe
Afordancje i trampoliny

Przywołaj także poszczególne dzieci i młodzież, z którą pracują.
Porozmawiaj w parach/małych grupach i daj informacje zwrotne dla całej grupy.
Uczestnicy zapisują notatki do toreb A.S.K. o każdym z obszarów – Nastawienie,
Umiejętności, Wiedza, dla późniejszej refleksji.
Podziękuj im za ich wkład i zakończ sesję.

Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 Kartki i pisaki
 Torby A.S.K
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Sesja nr 8: Rola
dorosłego:
wychowawca jako
facylitator
(perspektywa
pedagogiczna)
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Sesja nr 8: Rola dorosłego: wychowawca jako
facylitator (perspektywa pedagogiczna)
Efekty kształcenia:

Podsumowanie sesji:
Ten moduł bada, w jaki sposób nauczyciele mogą ułatwić uczenie się dzieci
i młodzieży. Można się tego nauczyć poprzez doświadczanie, jaka jest różnica
między byciem wspieranym, a byciem poinstruowanym i ukierunkowanym. W tym
module poprzez ćwiczenia instruktażowe (które zawierają ucieleśnione/fizyczne
elementy) uczestnicy na miejscu doświadczą tej różnicy. Poznając narzędzia
komunikacji, które usprawniają lub utrudniają komunikację, będą mogli lepiej
organizować swoje relacje z uczniami i zastanowić się nad własnym nastawieniem.

Uczeń zrozumie:

Uczeń potrafi:

Rolę wspomagającego facylitatora i
odróżnią go od roli dyrygującego
instruktora

Uczestnicy będą mieli osobiste
doświadczenie w byciu kierowanym i
wspieranym w różnych otoczeniach

Które narzędzia komunikacyjne
podnoszą poziom wspólnego
zrozumienia, a które stanowią bariery.

Uczestnicy będą mieli większą
świadomość na temat różnych
sposobów myślenia wspierających
dorosłych, a także ich osobistych
czynników wyzwalających.

Zasady ARTPAD:
1. Metodologia
3. Nastawienie dorosłego
4. Jednostka w grupie
6. Dostosowanie
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Zadanie

Czas

Treść

Metoda

Zasoby

Zadanie 1

15
min

Gra Akrobacje piłki

Ćwiczenie pobudzające

Ożywanie uczestników

Grupowa gra prowadzona
przez trenera

10-15 małych
kolorowych
gąbkowych piłeczek

Gra Akrobacje
piłki
Zadanie 2
Wspieranie
zabawy dzieci

Doświadczanie wymagającej zabawy
1.15 Postawa osobista
godz Rola osoby dorosłej we wspieraniu
zabawy i osobistych wyzwalaczy

Praca w grupie

Rekwizyt-mikrofon

Dyskusja

Znaki
szczęśliwy/nieszczęśliwy

Ćwiczenie fizyczne (gra w
zaufanie)

Otwarta przestrzeń

Zrozumienie osobistych wyzwalaczy i
nastawienia
Kontinuum
Zadanie 3
Gra Tuk-Tuk

30
min

Gra Tuk-Tuk
Doświadczanie prowadzenia i bycia
prowadzonym
Zrozumienie różnych stylów
przywództwa

Zadanie 4
Wykład o
komunikacji
wspierającej i
aktywnym
słuchaniu
Zadanie 5
Laboratoria
empatii

Opaski na oczy

Grupowa gra prowadzona
przez trenera

15
min

Zrozumienie barier komunikacyjnych i
narzędzi wspierania komunikacji

Wykład

Handout o
narzędziach i
barierach
komunikacyjnych

45
min

Przećwiczenie narzędzi
wspomagających komunikację

Laboratoria empatii

Handout o
narzędziach i
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Aktywne słuchanie i wsparcie

Praca w grupie

Zadanie

Czas

Treść

Metoda

Zasoby
barierach
komunikacyjnych

Zadanie 6

15
Podsumowanie min
i refleksja
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Wkład w torby A.S.K

Dyskusja prowadzona przez
trenera
Informacja zwrotna grupy

Kartki i pisaki
Torby A.S.K

Zadanie 1: Akrobacje piłki
Efekty kształcenia:
Ożywanie uczestników.
Osobiste doświadczanie wymagającej zabawy.
PP Slajd nr: Sesja nr 8 – Zadanie 1
Czas: 10-15 minut

Zadanie:
1. Uczestnicy proszeni są o ustawienie się w kole (bez stołu między nimi).
2. Muszą przekazywać sobie piłkę, która musi wylądować u osoby, u której jej
jeszcze nie było, i skończyć u osoby rozpoczynającej. Muszą pamiętać od kogo
ją dostali i komu przekazać.
3. Mogą ćwiczyć przekazywanie piłki, celem jest bycie tak szybkim, jak tylko
możliwe.
4. Gdy zyskają potwierdzone doświadczenie (po 3-4 rundach) podawania, trener
wprowadza jeszcze jedną piłkę, która ma być przekazywana w taki sam sposób.
5. Trener dodaje dodatkowe piłki do gry, dopóki grupa przestanie radzić sobie
z sytuacją.
6. Bardzo krótkie omówienie tego, co czuli.

Uwagi dla trenera:
Uczestnicy zazwyczaj bardzo lubią to ćwiczenie. Jest dużo śmiechu. Chociaż nie w tym
kontekście, ćwiczenie to jest również użyteczne, aby pokazać system w grupie/
organizacji i jak to się dzieje, że wydaje się, że jest on wypełniony niewysłanymi kulkami
(aka niewykonanymi zadaniami), ale w rzeczywistości nie jest to jego lub jej osobisty
brak umiejętności, ale kontekstu.
Zasoby:
 10-15 małych kolorowych gąbkowych piłeczek
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Zadanie 2: Wpieranie zabawy dzieci
Efekty kształcenia:
Uczestnicy dowiadują się o osobistych wyzwalaczach.
PP Slajd nr: Sesja nr 8 – Zadanie 2
Czas: 75 minut

Zadanie:
Wszyscy będziemy mieć „osobiste wyzwalacze” w odniesieniu do aspektów obecności
dzieci w szkole/otoczeniach z młodzieżą, w zależności od naszych własnych
wspomnień, doświadczeń, wiedzy i przekonań – być może jest to coś, co powiedzieli
nam inni dorośli!
Zapytaj grupę czy jest świadoma swoich „osobistych wyzwalaczy”?
Wyjaśnij, że mogą to być:
•
•
•
•
•

Chęć przejęcia
Nauczenie dzieci czegoś
Chęć kontrolowania zachowania
Ocenianie na podstawie np. płci lub wieku
Ochrona

Kontinuum
Powiedz grupie, aby wstała, a po przeciwnych stronach pokoju umieść dwa znaki.
Jeden, który mówi: SZCZĘŚLIWY i drugi, który mówi NIESZCZĘŚLIWY.
Podaj im kilka przykładów do rozważenia, na przykład: dzieci są zbyt głośne i przeklinają,
wstają podczas lekcji, jedzą podczas lekcji, są ofensywne wobec nauki itd. (Zobacz
przykładowe stwierdzenia poniżej).
Poproś grupę, aby ustawiła się wzdłuż linii w zależności od tego, jak się czują
w odniesieniu do tego rodzaju zachowań. Zapytaj osoby z wzdłuż linii używając
rekwizytu-mikrofonu, prosząc ich o podanie powodów. Pomoże im to zidentyfikować
ich własne „osobiste wyzwalacze”.
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Przykładowe stwierdzenia do Kontinuum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dziecko stuka ołówkiem po stole lub kołysze się na krześle
Dziecko cały czas sprzeciwianiu się napisaniu swoją pracę
Chłopiec przychodzi do szkoły ubrany w dziewczęce ubrania
Dziecko werbalnie dominuje nad grupą
Dzieci mówią z podnieceniem i przeklinają
Dzieci chlapią się nawzajem wodą (podczas przerwy)
Dwoje dzieci toczy się po ziemi bawiąc się w walkę (podczas przerwy)
Dziecko staje na biurku (podczas przerwy)
Dzieci rzucają w siebie jabłkami/jedzeniem (podczas przerwy)
Dzieci jedzą podczas lekcji
Dziewczyny wchodzą do łazienki chłopców/chłopcy wchodzą do łazienki dla
dziewcząt
Dziecko jest śpiące i chce spać podczas lekcji/sesji
Dziecko werbalnie wyraża, że uczenie się/chodzenie do szkoły jest bezcelowe
Młode dziewczyny noszą makijaż
Dzieci zadają dorosłym osobiste pytania
Dzieci obgadują się za plecami
Dzieci żartują z siebie nawzajem

Dla wszystkich tych rzeczy należy wziąć pod uwagę wiek dzieci; ich zdolność; ich
otoczenie; ich prawo do tego, kim chcą być; przestrzeń, w której się znajdują itp.
Pytaj osoby, dlaczego są one SZCZĘŚLIWE lub NIESZCZĘSLIWE. Nie ma tu żadnej dobrej
lub złej odpowiedzi, ale muszą oni być świadomi swoich wyzwalaczy, własnej
moralności i własnych agend związanych z przebywaniem w pobliżu dzieci.

Uwagi dla trenera:
Jest to okazja, aby wyjaśnić wszelkie określone kwestie, które mogą się pojawiać lub
porozmawiać o konkretnych wymagających zachowaniach poszczególnych dzieci.
Poproś, aby zastanowili się nad własnymi wyzwalaczami i wpływem, jaki mają one na
doświadczenia dzieci i młodzieży w szkole, a może także na ich zachowanie. Być może,
aby zrozumieć zachowanie dzieci, wychowawca musi rozpoznać swój własny wpływ.
Czy jest coś, co mogliby zrobić inaczej?
Zasoby:
 Rekwizyt-mikrofon
 Znaki SZCZĘŚLIWY/NIESZCZĘŚLIWY
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Zadanie 3: Gra Tuk-Tuk
Efekty kształcenia:
Uczestnicy będą mieli osobiste „ucieleśnione” doświadczenie zarówno bycia
przywódcą, jak i bycia prowadzonym.
Uczestnicy będą mieli wiedzę na temat tego, jak budować związek pełen zaufania, co
jest potrzebne, aby czuć się bezpiecznie w sytuacji bez kontroli.
PP Slajd nr: Sesja nr 8 – Zadanie 3
Czas: 30 minut (10 minut gry i 20 minut omówienia)

Zadanie:
1. Grupa stoi w kole na większej otwartej przestrzeni (meble na około nie są
problemem, ale powinno być wystarczająco dużo miejsca do poruszania się).
2. Każdy wybiera parę, z którą rozpoczyna ćwiczenie. Jedna z nich będzie miała
zawiązane oczy.
3. Trener przedstawia instrukcję:
a. Jest to ćwiczenie niewerbalne, w trakcie gry obowiązuje zakaz komunikacji
werbalnej (w tym dźwięków).
b. Jedna z osób będzie przywódcą: jest on kierowcą „tuk-tuka” (riksza),
podczas gdy druga osoba będzie „tuk-tukiem”.
c. Jedna osoba poprowadzi drugich z zawiązanymi oczami w następujący
sposób: on/ona stoi za drugą osobą i kładzie jego/jej ręce na ramieniu tej
osoby.
d. Mogą omówić, w jaki sposób pierwsza osoba poprowadzi drugą, ale nie
jest to konieczne.
e. Po około 1-1,5 minucie trener wykrzyknie „zmiana” i wszystkie pary się
zatrzymają. Kierowcy zmienią „tuk-tuki” w ciszy (tak, aby nowa wybrana
osoba nie wiedziała, kto jest za nią i doświadcza utraty kontroli nad
sytuacją). Będą dwie zmiany, więc wszyscy będą prowadzeni przez trzy
różne osoby, w tym dwie, których nie będą znać.
f. Po trzeciej rundzie pary się zatrzymują i odbywa się omówienie.
4. Instruktorzy prowadzą ćwiczenie zgodnie z instrukcjami. Po trzeciej rundzie
odbędzie się omówienie. Najpierw „tuk-tuki” będą pytani o swoje
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doświadczenia, następnie kierowcy. Po podzieleniu się osobistymi odczuciami
następuje uogólnienie nauki.
5. Po zakończeniu pierwszej rundy, osoby zmieniają zasady i odbywa się druga
runda (z tymi, którzy byli kierowcami, stając się tuk-tukami), również
z omówieniem.
6. Uogólnione odkrycia należy umieścić na ścianie.

Uwagi dla trenera:
Przed ćwiczeniem zapytaj uczestników, jak czuli się zawiązanymi oczami. Nigdy nie
zmuszajcie nikogo do bycia z zawiązanymi oczami, mogą oni także być obserwatorami
i dzielić się obserwacją podczas omówienia lub osobistą refleksją nad tym, dlaczego
czują się źle z zasłoniętymi oczami. Jest również opcja do grania w tę grę z zamkniętymi,
zamiast z zawiązanymi oczami.
Ćwiczenie jest łatwiejsze dzięki dwóm facylitatorom, z tego względu, że jest nieparzysta
liczba uczestników, jeden z facylitatorów może dołączyć do gry jako uczestnik.
Celem podsumowania sesji jest umożliwienie uczestnikom uświadomić sobie ich
doświadczenia podczas gry, a poprzez dzielenie się osobistymi doświadczeniami
uogólnić, jak to jest być w sytuacji bez kontroli i co jest potrzebne, aby czuć się w takich
sytuacjach bezpiecznie. Niektóre z możliwych uogólnień, które mogą się pojawić są
następujące:
• przywódca powinien być pewny siebie
• instrukcje (nawet niewerbalne) powinny być jasne i proste
• przywódca powinien reagować na potrzeby prowadzonej osoby (np.
dostosować szybkość chodzenia do potrzeby prowadzonej osoby, a nie
podążać za własnym rytmem)
Pytania do zadania:
1. Jak się czułeś na stanowisku przywódcy/prowadzonego?
2. Co sprawia, że czujesz się dobrze na tych pozycjach?
3. Co możemy uogólnić w kwestiach osobistych relacji mentorskich i postawy
wspierającej w imieniu dorosłego?
Zasoby:
 Skrawki na opaski do zawiązywania oczu
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Zadanie 4: Komunikacja wspierająca i aktywne słuchanie
Efekty kształcenia:
Uczestnicy będą mieli rozumieli, w jaki sposób różne narzędzia komunikacyjne mogą
wzmacniać lub blokować zaufanie.
Uczestnicy będą mieli większą świadomość i doświadczenie w zakresie barier i metod
komunikacyjnych.
PP Slajd nr: Sesja nr 8 – Zadanie 4
Czas: 15 minut

Zadanie:
Facylitator opisuje uczestnikom przykłady asertywnej komunikacji za pomocą
przykładów. Po wykładzie facylitator upewnia się, że uczestnicy zrozumieli różne
koncepcje. Facylitator rozdaje również wydrukowaną wersję koncepcji jako
przypomnienie.
Mówiąc o emocjach i uczuciach, kluczem jest styl komunikacji. Obowiązkiem
wychowawców jest stworzenie atmosfery, w której uczestnicy czują się wystarczająco
bezpiecznie, aby swobodnie się wypowiadać, nie obawiając się osądzania lub bycia
atakowanym przez innych. Ta atmosfera jest niezbędna, gdy naszym celem jest zmiana
postaw uczestników.
Użytecznym narzędziem jest podejście pomagania w komunikacji autorstwa Thomasa
Gordona. Podstawą jego modelu jest to, że powinniśmy zwracać uwagę na uczucia
własne i innych oraz utrzymywać otwartą komunikację. W tym celu musimy unikać
barier komunikacyjnych, które mogą powstrzymać drugą osobę, gdy dzieli się
emocjami, i wykorzystywać techniki aktywnego słuchania, które zachęcają drugą
osobę do dalszego dzielenia się.
Niektóre z najczęstszych barier komunikacyjnych to:
Polecenia

Grożenie

Argumenty logiczne

Dawanie wykładu

Doradztwo Własne historie

Zachęta

Żartowanie Etykietowanie

Krytyka

Chociaż ważne jest, aby omijać powyższe bariery, istnieją narzędzia do pokazania, że
jesteśmy zainteresowani tym, co mówi druga osoba i słuchamy.
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Są to:
Odzwierciedlanie

Otwarte pytania

Parafrazowanie

Samoodkrywanie

Podsumowanie

Informowanie

Uwagi dla trenera:
Ta zadanie jest wykładem, który prowadzi do następnego zadania, gdzie uczestnicy
mogą przećwiczyć to, czego się tutaj nauczyli. Dlatego po wykładzie powinna odbyć
się jedynie krótka dyskusja nad pojęciami, aby upewnić się, że uczestnicy je zrozumieli.
Wyjaśnij grupie, że kiedy pracujemy z grupami dzieci i młodzieży, powinniśmy ustanowić
podstawowe zasady komunikacji, aby wszyscy się do nich stosowali, i w tym samym
czasie powinniśmy również przestrzegać tych zasad samemu, aby stanowić wzór do
naśladowania. Początkowo może to być trudne, jeśli nie jesteśmy przyzwyczajeni do
tego sposobu komunikacji – zwłaszcza jako wychowawcy nasza rola implikuje bycie
bardziej pouczającym.
Możesz tworzyć własne przykłady, jeśli uważasz, że byłyby bardziej adekwatne. Możesz
także poprosić uczestników, aby wymyślili własne.

Zasoby:
 Handout o narzędziach komunikacyjnych
 Handout o barierach komunikacyjnych
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HANDOUT – Bariery komunikacyjne
Polecenia: Kiedy wydajemy innym polecenia, demonstrujemy naszą władzę nad nimi.
Może to doprowadzić do tego, że druga osoba spróbuje „oddać”, co może skutkować
kłótnią.
Grożenie: Podobnie jest z grożeniem drugiej osobie – sprawia, że czuje się atakowana
i wywołuje strach. Może zmienić zachowanie, ale w dłuższej perspektywie strategia ta
zakłóca relacje między ludźmi.
Dawanie wykładu: Kiedy zaczynamy dawać komuś wykład, gdy mówi o swoich
uczuciach, można łatwo stworzyć poczucie poniżenia u drugiej osoby.
Doradztwo: Kiedy dajemy radę innym, gdy znajdują się w trudnym stanie
emocjonalnym, może to wywoływać podobne efekty, co dawanie wykładu. Druga
osoba może czuć się „głupia”, ponieważ sama nie znajdzie odpowiedniego
rozwiązania.
Własne historie: Jeśli ktoś mówi o swoich uczuciach, a w odpowiedzi zaczynamy mówić
o tym, co się nam przydarzyło, pokazuje to tej osobie, że tak naprawdę nie jesteśmy
zainteresowani tym, jaki jest jej stan – raczej przesuwamy uwagę na siebie.
Argumenty logiczne: W tego rodzaju sytuacjach argumenty logiczne są podobne do
porad, ponieważ osoba, która jest przytłoczona swoimi emocjami, zwykle nie jest
w stanie wysłuchać uzasadnienia, dlatego nie pomagają one rozwiązać sytuacji.
Zachęcanie: Zachęta może być przydatna w pewnych sytuacjach, ale gdy na przykład
ktoś mówi nam, że jest smutny, a nasza odpowiedź brzmi „rozchmurz się”, druga osoba
może czuć, że nie ma prawa odczuwać tego, co czuje.
Krytykowanie: „Ty też popełniłeś błędy w tej sytuacji” – krytykowanie drugiej osoby
w ten sposób sprawia, że druga osoba broni się zamiast dalej się zwierzać.
Żartowanie: Jeśli zaczniemy żartować z powodu czyichś emocji, może ich to łatwo
zranić i powstrzymać od dalszego zwierzania się.
Etykietowanie: Jeśli umieścimy etykietki na drugiej osobie, może ona poczuć, że nie jest
rozumiana jako osoba i nie będzie czuła się zachęcona do dalszego zwierzania się.
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HANDOUT – Narzędzia komunikacyjne
Odzwierciedlanie („Widzę, że byłeś strapiony, gdy nie mogłeś zakończyć w czasie.”):
Kiedy używamy odzwierciedlania, staramy się wyrazić słowami to, co widzimy/słyszymy
od drugiej osoby. Nie interpretujemy, ale opisujemy to, co rozumieliśmy. Nie ma
znaczenia, czy w naszych obserwacjach jesteśmy dokładni, ponieważ drugi może nas
poprawić i kontynuować dzielenie się.
Otwarte pytania („Jak czuliście się w związku ze zmianą planów?”): Jeśli chcemy
wiedzieć więcej, powinniśmy sformułować nasze pytania w sposób otwarty, aby inni
czuli, że mogą dzielić się swoimi uczuciami. Jeśli mogą odpowiedzieć tylko za pomocą
„tak” lub „nie”, mogą nie wdawać się w szczegóły.
Parafrazowanie („Więc mówisz, że byłeś znudzony podczas gry.”): Parafrazowanie
komentarzy innych służy upewnianiu się, że dobrze jego/ją rozumiemy, a także daje
szansę, aby inni opisali swoje uczucia bardziej szczegółowo.
Samodkrywanie („Ja też się gniewam, gdy ktoś nie słucha moich pomysłów.”): Możemy
podzielić się trochę o sobie, aby ułatwić dyskusję na temat uczuć. Ważne jest, aby nie
koncentrować się na nas (jak przy opowiadaniu własnej historii), ale pokazać, że często
czujemy to samo.
Podsumowanie: Podsumowanie tego, co usłyszeliśmy podczas dyskusji, może pomóc
ludziom uświadomić sobie, co się wydarzyło i w ten sposób dowiedzieć się więcej
o sytuacji.
Informowanie: W przypadku, gdy możemy pomóc drugiej osobie, dzieląc się
konkretnymi informacjami na niepokojący temat. To często ułatwia rozwiązanie sytuacji.
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Zadanie 5: Laboratoria empatii
Efekty kształcenia:
Uczestnicy będą mieli wiedzę na temat tego, w jaki sposób różne narzędzia
komunikacyjne mogą wzmacniać lub blokować zaufanie.
Uczestnicy będą mieli większą świadomość i doświadczenie w zakresie barier i metod
komunikacyjnych.
Uczestnicy będą mieli wyższy poziom empatii względem siebie.
PP Slajd nr: Sesja nr 8 – Zadanie 5
Czas: 45 minut

Zadanie:
1. Po wykładzie o aktywnym słuchaniu i komunikacji wspierającej zostaną
stworzone trzyosobowe grupy.
2. Pomocnik opisuje ćwiczenie:
a. Spośród tych trzech osób jeden będzie doradcą, jeden będzie opisywał
swój przypadek i jeden będzie obserwatorem.
b. Osoba opisująca swój przypadek przedstawi swój problem (na przykład
sytuację szkolną).
c. Rolą doradcy jest słuchanie i wspieranie komunikacji za pomocą
aktywnych narzędzi do słuchania.
d. Obserwator nie bierze udziału w dyskusji. Jego rolą jest obserwowanie
wykorzystania narzędzi komunikacyjnych, a także poziomu relacji między
dwoma pozostałymi.
7. Małe grupy ustawiają swoje krzesła w taki sposób, że dwa krzesła stoją
naprzeciwko siebie, a trzecie jest w pozycji obserwatora.
8. Grupy decydują o rolach.
9. Będzie 25 minut na udzielenie porady, a kolejne 5 minut na podsumowanie
w ramach małej grupy.
10. Omówienie na posiedzeniu plenarnym.
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Uwagi dla trenera:
Opisz uczestnikom, że powodem do przećwiczenia tych narzędzi komunikacyjnych ze
sobą jest to, że powinni być biegli w posługiwaniu się nimi oraz powinni posługiwać się
nimi także w kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Odwołaj się do poprzedniego zadania
i wskaż, że ten sposób komunikacji prawdopodobnie różni się od tego, do czego są
przyzwyczajeni, ponieważ rola nauczyciela zazwyczaj oznacza bycie bardziej
pouczającym.
Grupowe podsumowanie
1. Jak uczestnicy czuli się w roli osoby opisującej swój przypadek, doradcy
i obserwatora (zacznij od osoby opisującej swój przypadek).
2. Jak bardzo mogli wykorzystać narzędzia do aktywnego słuchania i uniknąć
barier komunikacyjnych?
3. Jaka relacja została zbudowana pomiędzy doradcą, a osobą opisującą swój
przypadek?
Zasoby:
 Handout o narzędziach komunikacyjnych
 Handout o barierach komunikacyjnych
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Zadanie 6: Podsumowanie i refleksja
Efekty kształcenia:
Nie dotyczy
PP Slajd nr: Sesja nr 8 – Zadanie 6
Czas: 15 minut

Zadanie:
Podsumuj główne elementy sesji i poproś ich, aby zastanowili się nad tym, co było
najbardziej przydatne w zrozumieniu roli dorosłego.
Przywołaj także poszczególne dzieci i młodzież, z którą pracują.
Porozmawiaj w parach/małych grupach i daj informacje zwrotne dla całej grupy.
Torby A.S.K
SESJA PLENARNA A.S.K
Uczestnicy zapisują notatki do toreb A.S.K. o każdym z obszarów – Nastawienie,
Umiejętności, Wiedza, dla późniejszej refleksji.
Podziękuj im za ich wkład i zakończ sesję.

Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 Kartki i pisaki
 Torby A.S.K
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Sesja nr 9: Zabawa
i drama dla
wspierania rezyliencji
– rewizja, refleksja
i wykorzystanie
w praktyce
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Sesja nr 9: Zabawa i drama dla wpierania rezyliencji –
rewizja, refleksja i wykorzystanie w praktyce
Efekty kształcenia:
Podsumowanie sesji:
Sesja ta podsumowuje wkład z całego szkolenia i koncentruje się na wykorzystaniu
teorii w praktyce. Stymulowane są refleksje nad sesjami, aby pokazać szkolenie jako
zgodne z zasadami ARTPAD i zdefiniować własną rolę jako facylitatora.

Uczeń zrozumie:

Uczeń potrafi:

Rolę dorosłego we wspieraniu
rezyliencji poprzez zabawę i
dramę, zgodnie z zasadami
ARTPAD

Rozpoznać cechy (umiejętności, zdolności i
wiedzę) facylitatora pracującego na rzecz
wpierania rezyliencji w zabawie i dramie

Wizję w zarządzaniu projektem
Kim są główne postacie zmiany
społecznej i dlaczego ważne
jest, aby je uznawać
Znaczenie określania zasobów i
ryzyka projektu oraz możliwych
sposobów zarządzania nimi.

Zrozumieć, w jaki sposób cechy facylitatora
mogą być przydatne w tworzeniu i zarządzaniu
własnymi projektami
Zaplanować i scharakteryzować projekt
zabawy i dramy dla rezyliencji
Rozpoznać grupę docelową, liderów,
sponsorów i zwolenników projektu
Rozpoznać zasoby i czynniki ryzyka zmiany
Znaleźć zasoby pomocne w dalszej edukacji z
zakresu zabawy, dramy i rezyliencji, a także
zarządzania zmianą społeczną

Zasady ARTPAD:
1. Metodologia
2. Środowisko
3. Nastawienie dorosłego
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4. Jednostka w grupie
5. Wzmacnianie
6. Dostosowanie

Zadanie

Czas Treść

Metoda

Zasoby

Zadanie 1

20

Przygotuj nagłówki przed sesją

Przegląd
zawartości
kursu

min

Przedstaw cele sesji

Prowadzenie przez
trenera

Torby A.S.K z
notatkami z
poprzednich sesji

Rola-na-ścianie – ZABAWA i DRAMA

Cała grupa

Podziel w grupy na głowę/ serca/
kończyny

Małe grupy

Odkrywaj

Informacja zwrotna
od wszystkich

Nagłówki:
UMIEJĘTNOŚCI,
WIEDZA,
NASTAWIENIE
Postacie z roli-naścianie

Zadanie 2
Dyskusja o
dorosłym jako
facylitatorze

15
min

Podsumowanie – jak wspierać rezyliencję Dyskusja
przez zabawę i dramę
prowadzona przez
trenera
Dyskusja – jak widzą siebie jako
facylitatorzy tego
Zastanów się nad podobieństwami
Które są najważniejsze?

Zadanie 3

15

Przypomnienie zasad ARTPAD

Zasady
ARTPAD

min

Jak wdrożyć je w praktyce wraz z ASK

Zadanie 4
Studia
przypadku z

Coś innego do dodania?
20
min
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Wdrożenie treści szkolenia

Prowadzenie przez
trenera

Wielkie Zasady na
osobnych kartkach

Grupowa dyskusja I
informacja zwrotna

LUB

Wkład trenera

Flipchart i pisaki

Zadanie grupowe

Handout z Zasadami

Zadanie

Czas Treść

własnego
miejsca pracy

Metoda

Zasoby

Prowadzenie przez
trenera

Prezentacja
PowerPoint

Zadanie planistyczne dla uczestników z
wykorzystaniem wiedzy i umiejętności
oraz nastawienia z kursu
Tworzenie studium przypadku

Zadanie 5
Jak
zaplanować i
przeprowadzić
projekt –
wprowadzenie
Zadanie 6
Praca nad
planowaniem
grupowego
projektu

10
min

Etapy planowania projektu
Cele; wyniki; zajęcia; zasoby;
Interesariusze

Handout – model
projektu
30
min

Grupy pracują nad etapami planowania
swojego projektu

Prowadzenie przez
trenera

Grupy pracują nad działaniami,
zasobami i starają się uwzględnić
głównych interesariuszy

Praca w małych
grupach

Flipchart i pisaki

Przygotowanie prezentacji
Zadanie 7
Rozgrzewka:
choroby
Zadanie 8
Prezentacje
grupowe

15
min

Gra Choroby

Prowadzenie przez
trenera
Gra grupowa

30
min
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Każda grupa prezentuje swój projekt
przez 5 minut

Prezentacja w
małych grupach

Zapałki

Zadanie

Czas Treść

Zadanie 9

25
Podsumowanie min
i refleksja

Rozwiązania, zagrożenia, którymi należy
się zająć itp.

Informacja zwrotna
od całej grupy

Osobiste refleksje

Informacja zwrotna
od całej grupy i
osobiste refleksje

Dzielenie się w grupie
Ustalenie zadania
Uzgodnienie daty sesji nr 10
Certyfikaty uczestnictwa w kursie
Podziękowania
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Metoda

Wkład tutora w
zadanie

Zasoby

Certyfikaty
Informacje
kontaktowe

Zadanie 1: Refleksja nad torbami A.S.K
Efekty kształcenia:
Rola dorosłego we wspieraniu rezyliencji poprzez zabawę i dramę, zgodnie z zasadami
ARTPAD.
PP Slajd nr: Sesja nr 9 – Zadanie 1
Czas: 20 minut (z wcześniejszym czasem na przygotowanie)

Zadanie:
Zadanie przed sesją:
Przed rozpoczęciem tej sesji trener wyjmuje zawartość toreb A.S.K i umieszcza je na
ścianie pod konkretnym, odpowiednim nagłówkiem (NASTAWIENIE, UMIEJĘTNOŚCI,
WIEDZA). Każdy nagłówek jest w innej części pokoju.
Do sesji przygotuj także arkusze roli-na-ścianie – jedna zabawa i jedna drama.
Przedstaw uczniom sesję.
Wszyscy uczestnicy i trenerzy siedzą w kole przed „idealnym dorosłym dla wspierania
rezyliencji poprzez zabawę i dramę” (rola-na-ścianie); jeden z trenerów przypomina im
o koncepcji roli-na-ścianie jako metodzie oceny i refleksji.
Trener przypomina uczestnikom o kartkach zebranych po Sesja nrch w torbach A.S.K.
Grupa ogląda rolę-na-ścianie – portret idealnego facylitatora dla dramy (rysunek 1),
zabawy (rysunek 2) i ich wspólnej części (nakładanie się).
Omówcie to, co już na nich jest (w ich głowach – wiedza, w ich sercach – nastawienie,
w nogach/ramionach – umiejętności).
Grupa jest podzielona na 3 mniejsze grupy (np. poprzez wybranie z kosza obrazka głowy
(wiedza), serca (nastawienie) lub rąk (umiejętności)); osoby z obrazkami głowy
podchodzą z kartkami do nagłówka wiedzy, z obrazkami serca – do nagłówka postawy
i osoby z rękami – do nagłówka umiejętności.
W swoich grupach analizują informacje na kartkach i próbują znaleźć wspólne
przemyślenia. Przypinają kartki do postaci roli-na-ścianie, które uważają za ważne,
a które nie figurują jeszcze na rysunku.
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Po kilku częściach może nastąpić krótka dyskusja, np. co może oznaczać ten wniosek,
a uczestnicy mogą dopytać innych, aby wyjaśnić, jeśli nie jest to jasne.

Uwagi dla trenera:

Zasoby:





Kartki i pisaki
Torby A.S.K
Samoprzylepne karteczki
Duża kartka z obrazkami roli-na-ścianie
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Zadanie 2: Dyskusja o dorosłym jako facylitatorze
Efekty kształcenia:
Rola dorosłego we wspieraniu rezyliencji poprzez zabawę i dramę, zgodnie z zasadami
ARTPAD.
PP Slajd nr: Sesja nr 9 – Zadanie 2
Czas: 15 minut

Zadanie:
Uczestnicy są również proszeni o zastanowienie się nad tym, co jest wspólne między tymi
dwoma – to, co jest wspólne dla zabawy i dramy. Czy wspólne cechy są najważniejsze?
Kiedy zadanie zostanie ukończone, trener prosi grupę: w oparciu o poprzednie zadanie
rola-na-ścianie, aby podsumować, w jaki sposób uznają, że mogą wesprzeć rezyliencję
poprzez zabawę i dramę oraz jak postrzegają siebie w rolach facylitatorów.
Trener prowadzi dyskusję.
Jeśli uczestnicy chcą dodać coś innego do roli-na-ścianie po dyskusji, również mogą to
zrobić.

Uwagi dla trenera:

Zasoby:
 Zasady ARTPAD
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Zadanie 3: Zasady ARTPAD
Efekty kształcenia:
Rola dorosłego we wspieraniu rezyliencji poprzez zabawę i dramę, zgodnie z zasadami
ARTPAD.
PP Slajd nr: Sesja nr 9 – Zadanie 3
Czas: 15 minut

Zadanie:
Zasady ARTPAD powinny być umieszczone na ścianie – lub uczestnicy dostają kopie
materiałów.
Zostają przypomniane zasady ARTPAD.
Trener pyta, w jaki sposób opisana wiedza, nastawienie i umiejętności na roli-na-ścianie
pozwalają na wdrożenie zasad w praktyce.
Dyskusja grupowa na temat ich doświadczeń lub przyszłych działań.
Czy jest coś ważnego w odniesieniu do zasad, które należy dodać do roli na ścianie?
Co jeszcze było ważne w szkoleniu, ale nie pojawiło się podczas zadania rola-naścianie.

Uwagi dla trenera:
Zasoby:
 Zasady ARTPAD
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Zadanie 4: Studia przypadku z własnego miejsca pracy
Efekty kształcenia:
PP Slajd nr: Sesja nr 9 – Zadanie 4
Czas: 20 minut

Zadanie:
Trener wprowadza drugą część sesji – wdrażanie treści szkolenia. Zostaną przekazane
uczestnikom narzędzia, aby mogli stworzyć projekt, który wdroży metody poznane
podczas szkolenia w ich własnym środowisku pracy.
Trener krótko przedstawia ostatnie zadanie dla uczestników – planowanie i wdrażanie
niewielkiej praktyki wykorzystującej wiedzę i umiejętności oraz nastawienie z tego
szkolenia.
Reszta tej sesji będzie przygotowaniem do tego zadania.
Uczestnicy są podzieleni na grupy cztero- lub pięcioosobowe.
Każda osoba w grupie myśli o swoim środowisku pracy w kontekście rezyliencji (brak
rezyliencji lub potrzeba wspierania rezyliencji) i myśli o przykładzie – może to być
przypadek systemowy (cała szkoła), grupowy lub indywidualny.
Każdy dzieli się z resztą grupy swoim przykładem, a grupa wybiera jeden przykład, nad
którym będą pracować przez resztę sesji – próbując wdrożyć treść szkolenia.
Uczestnicy charakteryzują wybraną grupę docelową (kim jest grupa/osoba, którą
chcieliby wspierać) i opisali ją na flipcharcie z możliwie wieloma szczegółami (może to
być metoda roli-na-ścianie)
Omawiają powody nierezylientnych zachowań/potrzeby wspierania rezyliencji w swojej
grupie/osobie docelowej.

Uwagi dla trenera:
Zasoby: Brak
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Zadanie 5: Jak zaplanować i przeprowadzić projekt –
wprowadzenie
Efekty kształcenia:
Wizja w zarządzaniu projektem.
PP Slajd nr: Sesja nr 9 – Zadanie 5
Czas: 10 minut

Zadanie:
Trener wprowadza etapy planowania projektu – cele, wyniki, działania, zasoby
i interesariusze (szczegóły znajdują się w uwagach dla trenera).

Uwagi dla trenera:
Etapy planowania projektu:
1. Grupa docelowa: opisz grupę docelową tak precyzyjnie, jak tylko potrafisz (np.
wiek, płeć, skąd pochodzą, jakie jest ich otoczenie).
2. Cele: które cele chciałbym osiągnąć dla mojej grupy docelowej – wszystkie cele
powinny odnosić się do grupy docelowej + być sprytne (np. aby uczynić dzieci
bardziej pewnymi siebie, gdy rozmawiają z nauczycielem lub kolegami).
3. Wyniki: (lub rezultaty) – co należy zrealizować, aby moje cele się spełniły; jak
mogę osiągnąć te cele – musi to być konkretne – jak będzie wyglądać
ostateczna akcja, która będzie wspierać rezyliencję (w tym czas, miejsce, liczba
uczestników itp.).
4. Działania: plan działania: jakie zadania muszę wykonać, aby osiągnąć moje
rezultaty i wyniki; w tym planowanie czasu: wykres Gantta.
5. Zasoby: jakich zasobów potrzebuję, aby zrealizować wszystkie kroki
(przygotowanie, planowanie, realizacja, przyjęcie, ocena): czas, pieniądze,
miejsce, rekwizyty.
6. Interesariusze: jakich interesariuszy muszę zaangażować, aby otrzymać moje
zasoby.
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Trener wprowadza główne role ważne dla projektu; sponsorem jest osoba, która ma
władzę lub pieniądze na realizację projektu – bez „TAK” tej osoby projekt nie zostanie
zrealizowany; zwolennik to osoba, która nie ma władzy sponsora, ale ma
pozycję/wagę/szacunek, który wspiera realizację projektu – uwierzytelnia i zatwierdza.
Ważnym elementem procesu zarządzania zmianą jest również rozpoznanie osób/grup,
które będą popierały projekt i tych, którzy będą przeciw, w celu poradzenia sobie z tymi
przeciwnymi (np. spotkać się z nimi i omówić projekt).
Zasoby:
 Handout – model projektu
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HANDOUT – Model projektu

Grupa docelowa

Cele/Zadania

Rezultaty/Produkty

Zadania

Zasoby

Partnerzy
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Zadanie 6: Praca and planowaniem projektu
Efekty kształcenia:
Kim są główne postacie zmiany społecznej i dlaczego ważne jest, aby je rozpoznać.
PP Slajd nr: Sesja nr 9 – Zadanie 6
Czas: 30 minut

Zadanie:
Każda grupa pracuje nad etapami planowania swojego projektu; Trener przechodzi
z jednej grupy do drugiej i pomaga wypracować cele, wyniki itd.
Po utworzeniu celów i rezultatów, grupy pracują nad działaniami, zasobami i próbują
rozpoznać głównych interesariuszy; Czas pozwala tylko na stworzenie wstępnego, a nie
szczegółowego modelu projektu.
Wszystkie kroki powinny zostać zapisane.
Uczestnicy powinni także wiedzieć, że pod koniec sesji będą mieli 5 minut na
zaprezentowanie swoich projektów – musi więc być związany z grupą docelową i jak
najbardziej konkretny w tym bardzo krótkim czasie.
Ostatnie 5 minut powinno zostać poświęcone na przygotowanie prezentacji – kto
będzie mówił, jak zaprezentują projekt, itp.

Uwagi dla trenera:
Wskaż znaczenie zasad ARTPAD w tworzeniu projektów. Pokaż użyteczność przykładów
przedstawionych w Poradniku Dobrych Praktyk. Wskaż potrzebę zrozumienia ich ról
i środowiska, w którym działają uczestnicy – wpływów kierunkowych, możliwości
i ograniczeń w facylitowaniu i środowisku projektu.
Patrz: użyteczne odniesienia do literatury w TTC.
Zasoby:
 Kartki i pisaki
 Zasady ARTPAD
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Zadanie 7: Gra – Choroby!
Efekty kształcenia:
PP Slajd nr: Sesja nr 9 – Zadanie 7
Czas: 15 minut

Zadanie:
Przed prezentacją każdej grupy odnośnie ich zabawy i dramy do projektu rezyliencji:
cała grupa siedzi w kole;
• Trener rozdaje uczestnikom zapałki – każdy uczestnik otrzymuje jedną lub dwie
zapałki; każdy uczestnik musi skrócić zapałkę – koniec z siarką zostaje usunięty
i wyrzucony;
• Następnie każdy uczestnik myśli o zwierzęciu i chorobie, ale nie wypowiada ich
głośno; trener upewnia się, że każdy wymyślił nazwę zwierzęcia i choroby;
wówczas trener prosi uczestników o wyszeptanie nazwy zwierzęcia osobie
siedzącej po jego lewej stronie i nazwę choroby osobie siedzącej po jego prawej
stronie;
• Kiedy każdy otrzymał te dwie nazwy, jeden po drugim wkładają zapałki
pomiędzy szczęki i głośno mówią: Jestem... (zwierzę) cierpiącym na... (chorobę).
Zadaniem jest powiedzieć to tak wyraźnie, jak to możliwe, aby grupa mogła odgadnąć
kim jest dana osoba. Im bardziej dziwne/śmieszne nazwy chorób i zwierząt, tym lepiej im więcej śmiechu, tym lepiej.

Uwagi dla trenera:
Zasoby:
 Zapałki
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Zadanie 8: Prezentacje grupowe
Efekty kształcenia:
Znaczenie określania zasobów i ryzyka projektu oraz możliwych sposobów zarządzania
nimi.
PP Slajd nr: Sesja nr 9 – Zadanie 8
Czas: 30 minut

Zadanie:
Każda grupa prezentuje swój projekt przez 5 minut.
Po każdej prezentacji uczestnicy nienależący do grupy prezentującej mogą
komentować, zadawać pytania, proponować inne rozwiązania, określać zagrożenia,
którymi należy się zająć itp.

Uwagi dla trenera:

Zasoby: Brak
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Zadanie 9: Podsumowanie i refleksja
Efekty kształcenia:
Rola dorosłego we wspieraniu rezyliencji poprzez zabawę i dramę, zgodnie z zasadami
ARTPAD.
PP Slajd nr: Sesja nr 9 – Zadanie 9
Czas: 25 minut

Zadanie:
Wszyscy uczestnicy siedzą w dużym kole.
Są proszeni o podzielenie się z innymi swoją osobistą refleksją.
Zadania domowe i sesja nr 10 zostały przedstawione i omówione + sposób wysyłania
szablonów do zadania domowego.
Zostają rozdane certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu (certyfikaty ukończenia szkolenia
rozdawane są po sesji nr 10).
Uzgodniona zostaje ostateczna data sesji nr 10, dzięki czemu uczestnicy mają czas iść
i wprowadzić plany w życie oraz zastanowić się nad zmianami lub postępem.

Uwagi dla trenera:
Upewnij się, że uczestnicy mają szczegółowe informacje kontaktowe.

Zasoby:
 Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu
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Sesja nr 10:
Wdrożenie i refleksja
and praktyką
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Sesja nr 10: Wdrożenie i refleksja nad praktyką
Samodzielna nauka uczestników
Sesja ta jest przeprowadzana po szkoleniu, ponieważ każdy uczestnik postępuje zgodnie
z etapami modelu projektu i przygotowuje projekt, który chciałby wdrożyć w swoim
środowisku pracy.
Ważne jest, aby uczestnicy wdrożyli część lub cały projekt, a następnie dokonali
ewaluacji.
Przygotowują dokument, który zawiera wszystkie aspekty projektu i ewaluację
wdrożonej części (szablon jest dostarczany przez trenera po sesji nr 9).
W ciągu maks. 6-8 tygodni od sesji nr 9 szkolenia uczestnicy szkolenia planują:
• spotkanie z trenerem na Skype i omówienie ich projektu oraz jego wdrożenia. Co
najmniej 4 dni przed spotkaniem uczestnicy przesyłają trenerowi projekt i jego
ewaluację.
• Sesję grupową, podczas której projekty są prezentowane i omawiane.
Na zakończenie sesji uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia i zostaną
zaprezentowane kolejne zasoby lub plakaty z zakresu zabawy i dramy.

Uczeń zrozumie:

Uczeń potrafi:

Jak ocenić wykonalność projektów w
kontekście wspierania rezyliencji

Rozpoznać zalety i wady projektu w
odniesieniu do zasad ARTPAD
Zrozumieć rolę facylitatora w praktyce
Zaplanować projekt (wizja, treść, plan
działania) w praktyce
Wdrożyć część lub całość projektu
Ocenić projekt
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Zadanie

Czas

Treść

Metoda

Zadanie 1

N/D

Zadaniem domowym uczestników jest burza
mózgów na temat czynników, które zauważają w
swoim środowisku pracy, które skutkują niższym
wsparciem rozwoju rezyliencji dzieci i młodzieży (od
systemowego problemu szkoły po trudności
pojedynczego dziecka/młodzieży).

Samodzielna nauka

Burza mózgów na
temat trudności
związanych z
rezyliencją we
własnych
środowiskach pracy

Zadanie 2

Po refleksji każdy uczestnik wybiera jeden problem,
który chciałby przeanalizować bardziej
szczegółowo i stworzyć projekt, który byłby
całkowitym lub częściowym rozwiązaniem
problemu.
N/D

Tworzenie modelu
własnego projektu
wspierającego
rezyliencję

Wdrożenie projektu

Ewaluacja
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Samodzielna nauka

Musi zostać on zapisany i przedstawiony jako jeden
z rezultatów szkolenia. Trener zapewnia szablon do
wypełnienia.

Zadanie 3

Zadanie 4

Uczestnicy postępują zgodnie z etapami modelu
projektu i tworzą swój projekt – zabawę i dramę we
wspieraniu rezyliencji konkretnego dziecka/grupy
dzieci z mojego środowiska pracy.

N/D

Uczestnicy realizują wszystkie lub część
zaplanowanych działań projektowych.

Samodzielna nauka

W formie pisemnej uczestnicy przygotowują ocenę
wdrożonej części projektu – co zadziałało, co
należy robić inaczej, kto powinien być
zaangażowany w realizację projektu; Z czego

Samodzielna nauka

Zadanie

Czas

Treść

Metoda

jestem zadowolony: co zmieniło się w wyniku
projektu: co zrobiłbym inaczej następnym razem
(szablon jest dostarczany przez trenera).
Bardzo ważna jest także autorefleksja dotycząca
uczenia się podczas wdrażania studium przypadku.
Zadanie 5

N/D

Dokumentacja

Przesłanie pisemnego projektu i raportu z ewaluacji
trenerowi i zorganizowanie spotkania na Skype (co
najmniej 4 dni przed spotkaniem na Skype).

Samodzielna nauka

Projekt powinien mieć nie więcej niż dwie strony,
wysłany na e-mail trenera; sprawozdanie z
ewaluacji powinno mieć maksymalnie jedną stronę.
Zadanie 6
Spotkanie z
trenerem na Skype
LUB sesja grupowa
Zadanie trenera
Certyfikaty
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45-60
min

Dyskusja nad projektem i jego oceną.
Pytania, trudności napotkane przez uczestnika.

Dzielenie się w grupie i
indywidualnie

Dalsze plany związane ze wsparciem rezyliencji.
Certyfikaty ukończenia szkolenia i zasoby na dalszy
rozwój zabawy i dramy dla rezyliencji.

Zadanie trenera

Uwagi dla trenera
Pozwól wszystkim uczestnikom podzielić się swoimi pomysłami, nadziejami i obawami
odnośnie swoich projektów w odniesieniu do zasad ARTPAD. Przypomnij uczestnikom
cechy Idealnego Facylitatora.
Szablon projektu i raport z ewaluacji – do przygotowania.
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facebook.com/ARTPADProjectEu

twitter.com/ARTPADproject

artpad.epraxis.co.uk
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