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SCENARIUSZ SZKOLENIOWEJ RADY PEDAGOGICZNEJ
POD HASŁEM:
JAK SZKOLA MO ŻE PRZECIWDZIAŁA Ć AGRESJI.

Forma; warsztaty

JAK SZKOŁA MO ŻE PRZECIWDZIALA Ć AGRESJI.

Problem agresji występuje w każdej współczesnej szkole. Każda placówka powinna
przeprowadzić diagnozę skali tego zjawiska, podjąć działania profilaktyczne oraz
przeprowadzić ewaluację .W ramach szkolenia WDN humanistyczny zespół
samokształceniowy zaproponował nauczycielom przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i
rodziców. Następnie przedstawiliśmy propozycję pracy na lekcjach wychowawczych pod
tym kątem. Planujemy również przeprowadzenie ankiety pod koniec roku szkolnego, aby
sprawdzić czy podjęte starania przynoszą pozytywny skutek, czy obraliśmy odpowiedni tok
działań. Szkolenie zaplanowaliśmy w formie warsztatów. Oto ich przebieg:
Trudno zdefiniować jednoznacznie termin agresja. Często stosujemy zamiennie pojęcie:
wrogość, destruktywność. Słownik Wyrazów Obcych PWN podaje; „agresja: zachowanie
się zmierzające do wyładowania niezadowolenia lub gniewu na osobach lub rzeczach.”
Charles Narwal Cofek i Mortimer H.Appley dokonali podziału przedstawiając cztery
koncepcje agresji ze względu na jej genezę;
-agresja jest instynktem,
-agresja jest reakcja na frustrację,
-agresja to nabyty popęd,
-zachowania agresywne są działaniami wyuczonymi przez wzmacnianie.
Co to oznacza w praktyce?
Dzisiejsze warunki rozwoju dziecka są trudniejsze, niż to miało miejsce w przeszłości.
Kryzys wartości w rodzinach, wpływ mediów epatujących scenami przemocy, preferujących
styl życia bez ograniczeń, swobodę obyczajów, wszystko to powoduje, ze dziecko, które
dopiero uczy się żyć, zatraca własną tożsamość. Nauczyciele i pedagodzy są zgodni,że brak
autorytetów, wzorów do naśladowania powoduje,że dzieci i młodzież nie radzą sobie z
trudnościami, nie umieją kierować swoim rozwojem.
Przyczyny zachowań agresywnych:
-zaburzenia psychiczne,
- reakcja obronna w sytuacjach stresowych, lękowych,
- reakcja na wewnętrzny niepokój spowodowany nadpobudliwością, czy przewlekłą
chorobą.
-forma reakcji na trudno ści w nauce,
-przenoszenie wzorców zachowań ześrodowiska rodzinnego( wulgarne słownictwo,przemoc
w rodzinie).
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Jak nauczyć dziecko pokonywać agresywne uczucia?
Wymaga to długofalowych działań wszystkich nauczycieli. Nie tylko na lekcjach
wychowawczych, ale również w każdej sytuacji zachowań agresywnych bądź zagrażających
występowaniu agresji. Ważna jest tu również konsekwencja ze strony nauczycieli, która
daje dziecku poczucie poruszania się w świecie ustalonych reguł postępowania.
W pracy z dziećmi nad zachowaniami agresywnymi ważną rolę odgrywają zabawy
interakcyjne.
ZABAWY INTEGRUJ ĄCE ZESPÓŁ KLASOWY:
Zabawy te mają na celu niwelowanie negatywnych postaw niezdrowej rywalizacji,
budowaniu pozytywnych relacji w komunikowaniu się z otoczeniem.
1.POZNAJEMY SIEBIE.

*Graf z niedokończonymi stwierdzeniami:

Wypełnione grafy wrzucamy do pudełka, a później wyciągamy po jednym i po
przeczytaniu próbujemy ustalić, kto to napisał.

*Zapamiętujemy imiona:
Uczestnicy tworzą koło. Kolejno każda osoba wypowiada imię sąsiada siędzącego po prawej
stronie w różny sposób:śpiewająco,żartobliwie, romantycznie itp.
2.BUDUJEMY ZGRANĄ SPOŁECZNOŚĆ KLASOW Ą:

*Trójki:
Uczestnicy dzielą się na trzyosobowe zespoły, których zadaniem jest ustalić wspólne dwie
rzeczy, które ich łączą i jedną rzecz, która ich dzieli. Potem następuje prezentacja zespołów
przed całą grupą. Zadaniem słuchaczy jest odgadnięcie co jest prawdą a co fałszem.

*My:
Przygotowujemy duży arkusz papieru i wspólnie rysujemy drzewo, które charakteryzuje
zespół klasowy, wieszamy je naścianie. Każdy otrzymuje kartk ę, na której jest napisane
słowo „My”….Jego zadaniem jest zbudować zdaniezaczynające się od tego słowa.

JA

W innych ludziach cenię
najbardziej ………………

Moja najlepsza
koleżanka
………………..

Moje zalety
……………………
……………………
……………………

W wolnym czasie
najczęściej
…………………
…………………
………………….

Moja rodzina
………………………
………………………
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Następnie łączymy się w czwórki- z czterech propozycji budujemyzdanie. Łączymy się w
ósemki- wypracowujemyhasło.Etap ostatni to tworzeniemotta klasy z dwóch zdań
opracowanych przez grupy i powieszenie go obok drzewa. Każde zajęcie dobrze jest
zakończyć wystawieniem „SKRZYNKI PRAWDY”, do której wrzuca si ę informacje, które
bulwersują, pytania i inne. Ze skrzynki korzystać może także wychowawca, przedstawiając
to, co jemu utrudnia pracę z klasą.

*Budujemy mur:
Rozdajemy klasie cegiełki, na których każda z osób wypisuje to, co potrafi najlepiej, na
czym się zna najbardziej.
Cegiełki przyczepiamy na tablicy lub naścianie komentując – „Zobaczcie, jaki solidny mur
zbudowaliśmy, jak dużo potrafimy razem zrobić.”

*Grupowy obrazek:
Zespół dzielimy na pięcioosobowe grupy. Każdy otrzymuje kartk ę rysunkową. Prowadzący
podaje temat pracy np.: „Czarodziejski las”. Po krótkim czasie, na umówiony sygnał
uczestnicy pokazują kartki swoim sąsiadom, którzy dorysowują kolejne elementy rysunku.
Na kolejny sygnał prace przekazywane są dalej aż powrócą do osoby, która rozpoczęła
rysunek. Podsumowujemy pytaniami: „Czy każdy pracował zgodnie z tematem, tak aby
powstał grupowy obrazek? Czy jest to zadanie łatwe czy trudne?”

*Moja klasa:
Uczestnicy dzielą się na trzy grupy. Ka żda grupa wykonuje na dużym arkuszu szarego
arkuszu plakat obrazujący klasę, do której uczęszcza. Plakaty zostają zawieszone zostają na
ścianie.
3.DOSTRZEGANIE AGRESYWNYCH UCZU Ć I WYRA ŻANIE ICH W
SPOSÓB KONTROLOWANY .

*Mowa ciała;
Każdy uczestnik otrzymuje karteczkę, na której narysowany został symbol stanu
emocjonalnego

np.: strach, gniew, smutek…Przy pomocy gestów, mimiki, trzeba pokazać ów stan.
Po każdej demonstracji pozostali uczestnicy odgadują, jakie uczucie zostało wyrażone.
Na koniec dyskutujemy, po czym można zidentyfikować różne stany emocjonalne.

*Dziura w murze:
Dzielimy uczestników na małe grupy. Troje lub czworo tworzy mur, piąty próbuje
przedostać się przez przeszkodę, tj. wybi ć dziurę w murze. Po upływie czasu ustalonego
następuje zamiana ról.
ROZWIJANIE I ĆWICZENIE UMIEJ ĘTNOŚCI AKTYWNEGO
SŁUCHANIA

*Komunikat:
Uczestnicy dobierają się parami. W parach osoba opisuje osobie B po kolei
przedstawione na rysunku figury, a osoba B stara się je odtworzyć. Osoba A może
zadawać pytania. Następnie porównujemy rysunki osób B z pierwowzorami.

*Nadawanie komunikatów:
W parach jedna osoba opisuje coś drugiej, druga aktywnie słucha. Aby sprawdzić, czy
komunikat został właściwie odebrany, po krótkim czasie słuchający relacjonuje co
usłyszał, po czym następuje zmiana ról.
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Tematy do wykorzystania: Moja droga ze szkoły do domu, Mój pokój, Przepis na
ulubione danie.

*Labirynty:
W każdej parze osobaA zakłada osobieB opaskę na oczy. Zadaniem osobyB jest
poprowadzenie długopisu przez narysowany na kartce labirynt. OsobaA udziela za
pomocą słów osobieB wskazówek, nie dotykając jej.

*Rysunek;
Prowadzący opisuje za pomocą słów grupie wykonany przez siebie rysunek. Uczestnicy
starają się wykonać taki sam rysunek na kartkach. Na koniec porównanie wykonanych
rysunków z oryginałem.
UMIEJ ĘTNOŚĆ DZIELENIA SI Ę SWOIMI UCZUCIAMI

*Ekspresja emocji;
Uczestnicy próbują wyrazić każdą z podanych poniżej emocji, ustawiając się w
charakterystycznej pozie, jako pomnik lub w ruchu:
-ból, uciecha, zagrożenie, przyjemność, niezadowolenie, przerażenie, pogarda,
zdziwienie, poniżenie, zmęczenie, obojętność, trwoga, triumf, osamotnienie, zmartwienie,
wstręt wstyd, ulga.

*Baloniki:
Każdy uczestnik otrzymuje balonik i gumkę. Uczestnicy przymocowują baloniki do
kostki prawej nogi. Wszyscy ustawiają się w kole twarzą do środka. Maj ą niszczyć
baloniki innych osób pozostawiając swój nietknięty

*Punkty zwrotne
Każdy poproszony jest o przypomnienie sobie decydującego wydarzenia ze swojego
życia.
Ważne jest,żeby odtworzyć jak najwi ęcej szczegółów. Prowadzący może określić czas,
na przykład coś co zdarzyło się pięć lat temu albo miejsce akcji: z rodziną, z
przyjaciółmi w szkole.

*O dziecku które pokonało złość
Prowadzący opowiada historię o dziecku, które pokonało złość. Może to być historia
wymyślona lub ubarwiona autentyczna sytuacja. Po kilku zdaniach prosi, aby
uczestniczyćwiczenia kontynuowali dalszy ciąg opowieści, aby złość została pokonana.
W końcowej rozmowie należy dokonać analizy czy rzeczywiście osiągnięty został cel
zabawy- pokonano złość.

JAK RADZI Ć SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH
Wzmacnianie poczucia kontroli nad otoczeniem i swoimżyciem.

*Mdlej ę
Pary uczniów swobodnie stoją w klasie jedna osoba z pary z zamkniętymi oczyma
„mdleje” lub sztywno pada do tyłu a druga j ą ratuje. Zamiana ról
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Krótkie omówienie:
-jak czuliście się w roli mdlej ącego?
-jak czuliście się w roli ratownika? (podczas omówienia należy dojść do pojęcia trudne
sytuacje)
Dzieci wypisują sytuacje w których czują się źle na przykład:kiedy ktoś je przezywa,
bije, zaczepia. Odczytanie kartek. Omówienie możliwych rozwiązań:

SYTUACJA TRUDNA

ZRELAKSUJ SI Ę
-muzyka
-ulubiona zabawa
-ulubione zajęcie
-pomyśl o czymś
przyjemnym (ulubiony
przysmak)

Zabawy interakcyjne są jedną z wielu propozycji do pracy nad rozwiązaniem problemu
agresji w szkole. Niezbędna jest również współpraca z rodzicami podczas spotkań
klasowych, jak również indywidualna praca z uczniami i rodzicami sprawiającymi
największe problemy wychowawcze. Często uczniowie ci wymagają objęcia odpowiednią
terapią psychologiczno-pedagogiczną

Opracowanie:
Humanistyczny Zespół Samokształceniowy

. przy Szkole Podstawowej nr 3
w Zgorzelcu

Marzanna Bartczak, Alicja Furmaniak
Jolanta Płatek,Agnieszka Olszewska
Dorota Wilczyńska

WYSZUKAJ
MOŻLIWYCH
ROZWI ĄZAŃ
1…………….
2…………….
3…………….

POPROŚ O
POMOC
INNYCH
Rodzina, koledzy,
nauczyciele,
pedagog


