
WYKORZYSTANIE UMIEJETNO ŚCI

ASERTYWNEGO ZACHOWANIA SI Ę W RADZENIU SOBIE

Z AGRESJĄ I PRZEMOC Ą

W oparciu o własne doświadczenia w pracy z młodzieżą o obniżonej
sprawności intelektualnej można stwierdzić, że istotne jest rozwijanie
u wychowanków umiejętności rozpoznawania własnych stanów
emocjonalnych, zrozumienie potrzeb, emocji i zachowań innych osób oraz
kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych. Wybrane zagadnienia z
zakresu tej tematyki chciałabym zaprezentować na przykładzie scenariusza
zajęć wychowawczych
w internacie dla młodzieży o obniżonej sprawności intelektualnej dotyczącego
sposobu radzenia sobie ze zjawiskiem agresji przy wykorzystaniu umiejętności
asertywnych.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W INTERNACIE

I Temat zajęć : „Asertywność przeciw agresji”

II Czas trwania zajęć : 60 min

III Miejsce realizacji : świetlica grupy lub Ośrodka

IV Liczba uczestników : grupa wychowawcza

V Prowadzący zajęcia : wychowawca grupy

VI Cele wychowawcze :

- wychowankowie znają i rozumieją pojęcie asertywności
- wychowankowie potrafią zachować się asertywnie
- wychowankowie potrafią kontrolować własne zachowania
- wychowankowie potrafią radzić sobie z agresją
- wychowankowie potrafią formułować komunikaty werbalne

VII Formy wychowania :
przedmiotowe
• wychowanie przez działalność poznawczą
• wychowanie przez działalność twórczą
• wychowanie przez aktywność recepcyjną
• wychowanie przez działalność zabawowo – rozrywkową
organizacyjne
• indywidualna
• zespołowa



• zbiorowa
VIII Metody i techniki wychowawcze

• perswazja
• dostarczanie wzorców reagowania lub zachowania
• organizowanie doświadczeń wychowankom
• modelowanie zachowań
• aktywizujące: mapa pojęciowa, praca w grupach, scenki tematyczne, gry

i zabawy: „Węzeł gordyjski”, „Baloniki”, „Naburmuszonażaba”

IX Środki dydaktyczne:
• szary papier, flamastry, balony, tasiemka, plansza „mapa asertywności”,

kartki do wizytówek, plansze z opisem zachowań asertywnych,
agresywnych i uległych

• „Jak żyć z ludźmi?”- program profilaktyczny dla młodzieży
• Gry i ćwiczenia grupowe – „Zeszyty Problemowo – Metodyczne” nr 5



X Przebieg zajęć

CZYNNOŚCI
WYCHOWAWCY

CZYNNOSCI
WYCHOWANKA

UWAGI

I AUTOPREZENTACJA GRUPY
I WYCHOWAWCY

1. Wykonanie wizytówek.
2. Powitanie.
3. Zabawa wprowadzająca

„Naburmuszonażaba”

Uczestnicy wpisują swoje imię oraz
pozytywną cechę charakteru, na
wizytówkach w trzech kolorach.
Jeden uczestnik siedzi wśrodku
koła - jest „naburmuszoną żabą”,
która na wszystkie coraz
śmieszniejsze pytania /może Cię
połaskotać, czy lubisz swój
ogon.../,odpowiada zadziornym
„NIE”.W momencie gdyżaba nie
może powstrzymać się od śmiechu,
cel został osiągnięty.

około
10 min

II ZAPOZNANIE Z TEMATYK Ą
ZAJĘĆ
1. Prowadzący dzieli uczestników

na trzy grupy / wg koloru
wizytówek/ i rozdaje każdej
grupie rysunek przedstawiający
„buźkę”:

- złą
- przestraszoną
- zadowoloną
2. Prowadzący prosi o opisanie

jaka jest osoba, do której może
należeć ta „buźka”,

3. Prowadzący przedstawia trzy
plansze:

- ... to, respektowanie praw
innych, lekceważenie praw
własnych.

- ... to, respektowanie własnych
praw, lekceważenie praw
innych.

- ... to, respektowanie własnych
praw, respektowanie praw
innych.

4. Prowadzący omawia utworzoną
„MAP Ę ASERTYWNOŚCI”.

5. Zabawa ruchowa „Baloniki”

Uczestnicy w grupach wpisują na
arkuszach swoje skojarzenia
związane z przedstawionym
rysunkiem.
Wspólna analiza wykonanego
zadania i określenie typu
zachowania wyrażanego przez
„buźkę”: agresja, uległość,
asertywność.

Uczestnicy dopasowują plansze,
przedstawiające sposoby
zachowania, do odpowiedniego
rysunku, tworząc charakterystykę
danej osoby.

Wychowankowie umieszczają

plansze z „buźkami” i definicjami
wg schematu literyA /na wierzchołku
– asertywność; u podstawy – agresja i
uległość/.

Uczestnicy przywiązują tasiemką do
kostki nadmuchany balonik i stają w kole
twarzą do środka. Zadaniem jest niszczyć
balony innych osób pozostawiając swój
nietknięty. Na zakończenie – omówienie
ćwiczenia.

około
20 min



III WPROWADZENIE WE
WŁA ŚCIWE ZADANIE
WYCHOWAWCZE
1. Prowadzący przedstawia

uczestnikom historyjkę: Kolega
poprosił cię, żebyś mu pomógł
kupić buty. Właściwie chciałeś
w tym czasie pójść do kina, ale
w końcu postanowiłeś mu
pomóc. Kiedy przychodzisz w
umówione miejsce, kolegi
jeszcze tam nie ma. Czekasz
wiedząc, że do rozpoczęcia
filmu zostało niewiele czasu.
Kolega pojawia się po 20
min....

2. Prowadzący wybiera dwie pary
ochotników i prosi o odegranie
scenek, będących
zakończeniem tej historyjki, wg
instruktażu, nie informując
pozostałych o treści zadania.

3. Prowadzący prosi o podanie
propozycji asertywnego
zachowania się bohatera w tej
sytuacji, przypominając
definicję asertywności
przedstawioną na planszy.

4. Prowadzący dokonuje wspólnej
analizy propozycji, prosi o
wybranie jednego przykładu.

Uczestnicy wyobrażają sobie
siebie, w roli bohatera tej historii.

Jedna para odgrywa scenkę, w
której bohater zachowuje się ulegle
/ tzn. chcąc przypodobać się koledze,
rezygnuje z własnej przyjemności/.
Druga para odgrywa scenkę, w
której bohater zachowuje się

agresywnie/ tzn. ma pretensje do
kolegi, odmawia dalszej pomocy, wybiera
własną przyjemność/.
Pozostali uczestnicy określają jaki
sposób zachowania przedstawia
dana scenka.
Uczestnicy podają przykłady
asertywnego zachowania się, jeden
z uczestników zapisuje je na
arkuszu.
Chętni uczestnicy prezentują
wybrany przykład za pomocą
scenki.

około

25 min

IV ZAKO ŃCZENIE ZAJ ĘĆ
1. Zabawa na zakończenie

„ Węzeł gordyjski”.
2. Pożegnanie.

Uczestnicy tworzą wąskie koło,
wyciągają ramiona w kierunku
środka, zamykają oczy i chwytają
się ślepo za ręce. Jeśli osoby
stojące obok trzymają się za ręce,
węzeł jest gotowy. Teraz trzeba go
rozplątać, nie uwalniając uścisku
dłoni, tak aby na koniec wszyscy
trzymali się tworząc koło.

około

5 min
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