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Asertywne wyra˝anie opinii
Przyk∏ad
Na lekcji historii lub WOS-u uczniowie komentujà wybory prezydenckie, które
w∏aÊnie si´ odby∏y:
Uczeƒ X:
Pan Y przegra∏ z panem Z przez g∏upot´ wyborców. Teraz wiadomo, ˝e si´ nam
pogorszy. Ten Z to manipulant, a Y to uczciwy cz∏owiek i on zas∏ugiwa∏ na wygranà.
Moi rodzice oczywiÊcie g∏osowali na Y.
Nauczyciel:
◗ Wiesz co, mo˝e masz racj´. Twoi rodzice sà màdrymi ludêmi, wi´c warto ich s∏uchaç.
[uleg∏oÊç]
◗ Chyba zg∏upia∏eÊ! G∏upkiem jest ten Y i dobrze, ˝e wygra∏ Z. Twoi rodzice sà naiwni,
wierzàc temu Y. Lepiej, ˝eby takich obywateli jak ty i twoi rodzice by∏o jak najmniej
w naszym kraju. [agresja]
◗ Nie zgadzam si´ z tobà. Uwa˝nie czyta∏em programy wyborcze obu kandydatów
i przemawia do mnie program Z. Rozumiem, ˝e masz inne zdanie, ale spróbujmy
si´ do tego powa˝nie zabraç. Na nast´pnà lekcj´ przynios´ kserokopie programów
wyborczych Y i Z, przeczytamy je i podyskutujemy o tym, co przemawia za twojà,
a co za mojà opinià. Rozumiem, ˝e twoi rodzice g∏osowali na Y. To jest ich prawo.
Ka˝dy ma prawo do swoich poglàdów politycznych. [asertywnoÊç]

Asertywne wyra˝anie w∏asnej opinii polega na szanowaniu zdania innej osoby i przywo∏ywaniu racjonalnej argumentacji w obronie w∏asnej opinii.
Przyk∏ad
a) Rodzic: Pani marnuje czas uczniów na jakieÊ zabawy. Harmider i ha∏as w trakcie
tych çwiczeƒ utrudnia uczenie si´. Nic dziwnego, ˝e mój syn ma gorsze wyniki,
skoro pani go tak naprawd´ nie uczy, tylko si´ bawi!
Nauczycielka: Jestem innego zdania. Jestem przekonana, ˝e „czyste” wyk∏ady nie
pomagajà w nauce. Potrzebne jest wprowadzanie aktywnych metod nauczania,
çwiczeƒ, które mobilizujà i aktywizujà intelekt ucznia. Dlatego nie zgadzam si´ z pana
opinià. Ale widz´, ˝e jest pan zaniepokojony obni˝eniem wyników w nauce paƒskiego syna. Mo˝emy o tym porozmawiaç.
b) Wizytator: W czasie pani lekcji panuje straszny nieporzàdek i ha∏as!
Nauczycielka: Pracuj´ metodami aktywizujàcymi. Grupowa praca uczniów jest
êród∏em pewnego zamieszania.
Wizytator: Ale kole˝anko, nie mo˝na przejÊç korytarzem, taki rwetes.
Nauczycielka: To jest lekcja i nikt nie odpoczywa na korytarzu, wi´c nie przeszkadzamy.
Wizytator: Ale ja nie móg∏bym tego wytrzymaç.
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Przyk∏ad (cd.)
Nauczycielka: Rozumiem, ˝e panu bardzo przeszkadza taki ha∏as, ale ja wysoko
ceni´ aktywizujàce metody nauczania i z nich nie zrezygnuj´.
Asertywne wyra˝anie opinii przez nauczyciela uczy uczniów, ˝e:
◗ nie istnieje jeden obowiàzujàcy zestaw poglàdów (np. tych, które wyznaje w∏asna
rodzina);
◗ mo˝na si´ ró˝niç w opiniach i poglàdach z innymi ludêmi;
◗ o ró˝nicach opinii i poglàdów mo˝na mówiç, dyskutowaç;
◗ mo˝na si´ ró˝niç bez nienawiÊci;
◗ ktoÊ mo˝e byç nam bliski pod jakimÊ wzgl´dem, a pod innymi wzgl´dami nam
nie odpowiadaç (z∏o˝onoÊç relacji mi´dzyludzkich).

Nauczycielowi asertywne wyra˝anie w∏asnych opinii daje satysfakcj´ z prezentacji w∏asnego „ja” (co jest warunkiem umacniania wysokiego poczucia w∏asnej wartoÊci – podstawowej potrzeby ka˝dego cz∏owieka). Wià˝e si´ jednak z pewnymi niebezpieczeƒstwami.
Jednym z nich jest natrafienie na agresywnych „wyznawców” jakiejÊ opinii, poglàdu czy
Êwiatopoglàdu. Na asertywne wypowiedzi mogà oni reagowaç agresjà. Asertywne mo˝e
byç w takim wypadku powstrzymanie si´ od wyra˝ania w∏asnych opinii.

Asertywne stawianie i obrona swoich granic
Niektóre zachowania innych ludzi (uczniów, rodziców, wspó∏pracowników, zwierzchnika)
uderzajà w osob´ nauczyciela – naruszajà jego granice.
Poj´cie
Granice w rozumieniu psychologicznym sà to normy okreÊlajàce, co jest, a co nie
jest dopuszczalne w zachowaniach wobec kogoÊ w okreÊlonych sytuacjach (np. spotkanie towarzyskie, lekcja) ze strony ró˝nych osób (np. na co innego mo˝e pozwoliç
sobie kole˝anka nauczyciela, a na co innego uczeƒ).

Ka˝dy cz∏owiek ma troch´ inaczej ustalone granice. Jednà osob´ ∏atwiej uraziç, zraniç,
obraziç, inna jest bardziej „odporna”. Granice narusza te˝ wywieranie presji, która ogranicza swobod´ wyboru i decydowania cz∏owieka. Jako nauczyciel wyznaczasz te˝ granice
sytuacji, wprowadzajàc na przyk∏ad zasady, normy zachowania i pracy na lekcji. W zale˝noÊci od rozwoju sytuacji na naruszanie tych norm i przekraczanie granic mo˝esz zareagowaç asertywnie.
Stawianie i obrona granic
1) ProÊba. Wyraê oczekiwanie, np.:
◗ Prosz´, nie przerywaj mi, bo chc´ skoƒczyç.
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Za∏àcznik nr 1

Diagnoza klasy/ucznia
Po dokonaniu obserwacji klasy/ucznia uzupe∏nij tabel´.
Jak klasa/uczeƒ funkcjonuje w sytuacjach:
interpersonalnych
spo∏ecznych
zadaniowych
stresogennych
ewaluacji osiàgni´ç
Jakie problemy pojawi∏y si´:
wewnàtrz klasy/u ucznia
w relacji klasa/uczeƒ–
wychowawca/nauczyciele
Jaki jest potencja∏ klasy/ucznia w nast´pujàcych obszarach:
wiedza/edukacja
umiej´tnoÊci
motywacja
relacje
Jakie trudnoÊci ma klasa/uczeƒ w nast´pujàcych obszarach:
wiedza/edukacja
umiej´tnoÊci
motywacja
relacje
Jakie dzia∏ania podejm´, aby wspieraç klas´/ucznia w:
rozwijaniu pozytywnych cech,
umiej´tnoÊci
przezwyci´˝aniu trudnoÊci
Jakà pomoc mog´ uzyskaç od:
nauczycieli przedmiotowych
pedagoga szkolnego
rodziców uczniów
5

Ten sam arkusz mo˝esz wykorzystaç do diagnozowania pojedynczych uczniów.
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◗ Grupa ma inne cele ni˝ wychowawca ◗ Konflikty wskazujà obszary, w któi pozostaje w opozycji do jego prorych strony powinny dokonaç zmian
pozycji
◗ Ujawnienie trudnoÊci, konfliktu mo˝e
◗ Komunikacja mi´dzy klasà a wychozapoczàtkowaç pozytywne zmiany
wawcà jest zablokowana
◗ Konflikty utrudniajà lub uniemo˝liwiajà wspó∏prac´

◗ Klasa jest podzielona na grupki lub ◗ Pozytywny i charyzmatyczny lider
◗ Cz∏onkowie klasy sà bierni i niezainca∏kowicie rozbita
teresowani wspó∏pracà
mo˝e wykorzystaç potencja∏ poszcze◗ Komunikacja jest zablokowana
◗ Wchodzà w konflikty
gólnych grup
◗ Brakuje wspólnych celów
◗ Rozbijajà inicjatywy wychowawcy
◗ Uczniowie majà du˝à iloÊç niewy◗ Uczniowie dbajà o swoje indywidualne
korzystanej energii
interesy, nie identyfikujà si´ z grupà
◗ AktywnoÊç spo∏eczna klasy zostaje
zatrzymana

Zespó∏ zintegrowany,
przeciw wychowawcy
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Zespó∏ niezintegrowany/podzielony

◗ Niech´ç przeradza si´ we wrogoÊç
◗ Strony naruszajà normy
◗ Uczniowie bojkotujà dzia∏ania
wychowawcy
◗ Wychowawca nie pomaga
podopiecznym lub dzia∏a na ich
szkod´

Page 5

◗ Klasa jest aktywna i ch´tna do wspó∏- ◗ Klasa mo˝e si´ staç grupà zadaniowà i straciç spontanicznoÊç
pracy na ró˝nych p∏aszczyznach
◗ Poziom stresu wewnàtrz klasy jest
◗ Motywacja do rozwoju i nauki jest
wy˝szy
wysoka
◗ Uczniowie biorà odpowiedzialnoÊç ◗ Uczniowie biorà zbyt du˝o na swoje
barki
za siebie i swoje dzia∏ania

◗ Uczniowie dobrze czujà si´ ze sobà
nawzajem
◗ Majà wspólne cele jako grupa
spo∏eczna
◗ Majà pozytywne nastawienie do
wychowawcy

Zespó∏ wychowawczo
zintegrowany, zorientowany na wspó∏prac´

Zagro˝enia

◗ Uczniowie dobrze si´ czujà ze sobà ◗ Zaufanie i poczucie bezpieczeƒstwa ◗ Grupa wykazuje s∏abà aktywnoÊç
nawzajem
spo∏ecznà
sprzyjajà otwartoÊci
◗ Majà wspólne cele towarzyskie
◗ Jest bierna wobec propozycji
◗ W klasie jest niewiele konfliktów
◗ Grupa jest zamkni´ta – nie udziela ◗ Cz∏onkowie wspierajà si´ wzajemnie
wychowawcy innych ni˝ towarzyskie
si´ w spo∏ecznoÊci szkolnej
(np. wycieczki)
◗ Kontakt z wychowawcà jest formalny
◗ Uczniowie nie zawsze respektujà
normy
◗ Zainteresowanie naukà jest os∏abione

Potencja∏

Zespó∏ zintegrowany
do wewnàtrz

Charakterystyka
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Rodzaj grupy klasowej

Tab. 1. Typy klas
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