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Konflikty w szkole

Projekt „Dzieciaki przeciwko przemocy” realizowany był
w 2012 roku przez Polskie Forum Migracy jne w szkole
podstawowej nr 58. im Tadeusza Gajcego w Warszawie.

Cele projektu to:
Odkąd człowiek stanowił grupę społeczną
pojawiały się konflikty. Dlatego też
nieporozumienia wśród dzieci są rzeczą
naturalną. Zadaniem nas dorosłych
jest uczenie ich, aby sprawy wrażliwe
rozwiązywać bez przemocy.
Nie zawsze dzieci radzą sobie
w trudnych sytuacjach.
Często też brakuje im pozytywnych
wzorców wyniesionych z domu. Wsparcie
dorosłych w kształtowaniu postaw
i umiejętności w porozumiewaniu się stanowi
matrycę nawyków, które później przeniosą
w życie dorosłych.

¾ Wsparcie dzieci w zakresie przeciwdziałania
przemocy
¾ Promowanie skutecznych metod rozwiązywania
konfliktów poprzez porozumiewanie się bez przemocy

Podczas warsztatów dzieci rozwijały:
3 świadomość swoich emocji
3 świadomość różnic interpersonalnych
i międzykulturowych
3 umiejętność nawiązywania i budowania
pozytywnych relacji
3 umiejętność skutecznego komunikowania się
z rówieśnikami

Iwona Miłko

zastępca dyrektora
sp. nr 58 im. Tadeusza Gajcego
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3 umiejętność radzenia sobie ze stresem i codziennymi
trudnościami.
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Jeśli jesteś dzieckiem… pamiętaj!

Co zrobić ze złością?

¾ Każdy może mieć gorszy dzień, odczuwać złość, czy
gniew z różnych powodów.

¾

Rycz jak lew - wykrzycz całą swoją złość!

¾

Tup nogami w podłogę!

¾

Boksuj poduszkę, albo fotel!

¾

Narysuj wulkan, z którego wybucha gorąca lawa!

¾ Rozpoznawanie emocji u siebie i u ludzi wokół to
pierwszy krok do tego, aby porozumiewać się bez
przemocy.

Kiedy czujesz się źle i jest ci smutno:
¾ Możesz narysować swój smutek na kartce, albo go
opisać. To pozwoli Ci przelać negatywne emocje na
papier.

To pozwoli Ci wyrzucić
z siebie złość, a jednocześnie nie sprawisz
nikomu krzywdy.

¾ Potem możesz narysować lub opisać coś, co sprawi Ci
przy jemność: swoją rodzinę, przy jaciół, swoje hobby.
¾ Możesz też wdmuchnąć wszystkie swoje smutki w
balon, a następnie puścić go po pokoju.
¾ Doskonałym sposobem na pozbycie się smutków jest
przytulanie: najlepiej jest przytulać kogoś kogo się
kocha, albo pluszowego misia. W miejsce smutku pojawią
się przy jemniejsze emocje i nastrój Ci się poprawi.

Agnieszka S.
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Jeśli jesteś rodzicem… pamiętaj!
¾ Dziecko jest twoim największym skarbem- dbaj o nie,
otaczaj miłością, zapewniaj mu bezpieczeństwo.
¾ Nigdy nie bij dzieci, nie potrząsaj nimi- to nie pomaga im
zachowywać się lepiej, a tylko uczy je przemocy.
¾ Kiedy jesteś zdenerwowany i czujesz, że zachowanie
dziecka wytrąciło cię z równowagi Policz do 20, może
do 30, może nawet do 100- to pozwoli ci się uspokoić
i złapać dystans do
obecnej sytuacji.
¾ Pomyśl sobie: „Jutro,
a nawet już za
chwilę, to nie będzie
miało żadnego
znaczenia.”
¾ Dziecko szanowane
uczy się szacunku.
¾ Dziecko karane
i poniżane uczy się
poniżać i wyżywać na
innych.

Janek.H.
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Jak pomóc dziecku przestrzegać zasad?
Krok po kroku.
¾ Powiedz dziecku spokojnie, co czujesz, kiedy ono
zachowuje się w nieodpowiedni sposób „ Złości mnie,
kiedy zamiast malować swój rysunek mażesz farbą
rysunek siostry.”
¾ Odwołaj się do wcześniej ustalonych z dzieckiem zasad
i uzyskaj potwierdzenie od dziecka: „Umawialiśmy się,
że malujesz tylko po swojej kartce. Prawda?”
¾ Powiedz o konsekwencjach: „Jeśli kolejny raz pomażesz
po kartce siostry to zabiorę ci twoją kartkę „
¾ Powiedz, co dziecko może zrobić, żeby zachowywać się
lepiej. „Możesz teraz skupić się na malowaniu na swojej
kartce i każdy z was będzie mógł dokończyć swój
rysunek.”
¾ Jeśli dziecko po
raz kolejny łamie
zasadę wyciągnij
wcześniej
zapowiedzianą
konsekwencję.
W tym przypadku
zabierz dziecku
kartkę.

Klaudia
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Jeśli jesteś nauczycielem… Pamiętaj!
¾ Wprowadź w swojej klasie jasne zasady i przestrzegaj
ich na każdym kroku - to pozwoli dzieciom czuć się
stabilnie i bezpiecznie w szkole. Twoja konsekwencja
utwierdzi dzieci w przekonaniu, że te zasady są ważne
i pomocne.
¾ Na każdej lekcji promuj i chwal zachowania, które
budują w grupie zaufanie i współpracę.
¾ W pracy zespołowej przydzielaj dodatkowe punkty, za
jakość współpracy, odejmuj punkty za łamanie zasad.
Dzieci szybko się nauczą, że warto przestrzegać zasad.

Jeśli pracujesz z klasą międzykulturową,
zadbaj, żeby dzieci cudzoziemskie czuły się
potrzebne w grupie.
¾ Wystarczy, że część zadania będzie dotyczyła treści
związanych z krajem pochodzenia dzieci cudzoziemskich.
¾ Możesz część polecenia przetłumaczyć na język znany
dzieciom cudzoziemskim, a nieznany dzieciom polskim.
Będą wtedy potrzebowały wzajemnie swojej pomocy,
docenią obecność i chęć współpracy z drugą osobą,
a to pomoże im budować relacje oparte na szacunku,
a nie przemocy i wykluczeniu.
¾ Promuj dodatkowymi punktami pracę w grupach
międzykulturowych.

Emilka M.
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Konflikty i trudne sytuacje w szkole co możemy zrobić?
Scenariusz warsztatów dla dzieci.

2. Jeden z kolegów brzydko odzywał się do Waszej
koleżanki. Co możesz zrobić?
3 Możemy mu zwrócić uwagę, żeby tak brzydko nie mówił
3 Możemy powiedzieć pani, że brzydko się odezwał
3 Możemy poprosić, żeby ją przeprosił

Uczniowie w zespołach grają w grę planszową. Po stanięciu na polach oznaczonych numerami otrzymują pytania,
wspólnie ustalają odpowiedź, zapisują na kartach do pracy
i rysują ilustrację. Wygrywa zespół, który najlepiej odpowie
na wszystkie pytania, oraz będzie ze sobą najbardziej przyjaźnie współpracował.
Poniższe odpowiedzi i ilustracje wykonane są przez zespoły
z klas 4 - 6, biorące udział w warsztatach.
1.

Na szkolnym placu zabaw zauważyłeś, że jeden
z kolegów wepchnął się w kolejce do huśtawki przed
Waszą koleżankę. Co możesz zrobić?
3 Możemy mu zwrócić uwagę, że nie można tak robić
3 Możemy powiedzieć pani
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3. Jedna z dziewczynek ze szkoły złości się, że Pani
poświęca dzieciom z innych krajów za dużo uwagi
i czasu. Co możesz zrobić?
3 Poprosić panią, żeby nam pomogła i żeby porozmawiać
z tą dziewczyną, żeby się nie złościła
3 Trzeba ją pocieszyć i rozbawić
3 Trzeba jej wy jaśnić, żeby się nie złościła
3 Możemy jej powiedzieć, że jeśli ona byłaby w innym
kraju to pani też poświęcałaby jej więcej uwagi
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4. Ktoś zabrał twój plecak i porozrzucał po korytarzu
twoje rzeczy. Co możesz zrobić?
3 Możemy to zgłosić pani dyrektor,
3 powiedzieć o tym nauczycielowi, zebrać rzeczy
i powiedzieć tej osobie, żeby tak nie robiła.
3 Powiedzieć mu: nie rozrzucaj moich rzeczy, bo pójdę
do pani

5. Jeden z uczniów z twojej klasy często popycha,
zaczepia i bije innych. Co możesz zrobić?
3
3

12

Trzeba mu powiedzieć: nie przeklinaj, nie bij!
Zgłosić to nauczycielowi

6. Co możecie zrobić, żeby czuć się w szkole i w klasie
bezpiecznie?
3
3
3
3
3

Nie używać przemocy wobec innych
Nie wolno kogoś zaczepiać i być agresywnym
Nie zaczepiać, nie prowokować, nie bić!
Przestrzegać zasad!
Poprosić nauczycieli o pomoc

7. Wyobraź sobie, że tak zdenerwowałeś się na kolegę,
że powiedziałeś mu wiele przykrych słów. Jak możesz
to naprawić?
3 Powinnam go przeprosić, podać rękę i mu to wynagrodzić
i powiedzieć, że już nie będę się tak zachowywać.
3 Możemy podejść do kolegi i go przeprosić za te wszystkie
brzydkie słowa powiedziane o nim.
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8. Ze złości pomazałeś koleżance piórnik. Teraz ona jest
na ciebie wściekła. Jak możesz to naprawić?
3 Przeprosić ją i wyczyścić, albo odkupić piórnik
3 Możemy przeprosić koleżankę i powiedzieć, na co byliśmy
źli.

9. Ktoś z twoich znajomych jest dziś bardzo smutny,
Co możesz zrobić, żeby mu pomóc?
3 Trzeba go pocieszyć i się z nim pobawić
3 Najlepiej go zaprosić do zabawy, żeby wiedział,
że ma przy jaciół

11. Dostałeś złą ocenę i jesteś zły, wręcz wściekły.
Co możesz robić, aby rozładować złość, ale nie sprawić
nikomu przykrości?
3
3

Można walić w poduszkę, albo tupać ze złości
Możemy wykrzyczeć swoją złość

12. Widzisz, że twój kolega jest dziś bardzo zdenerwowanyjak możesz mu pomóc?
10. Podaj 5 różnych sposobów na polepszenie nastroju,
co możesz zrobić, gdy jesteś smutny?

3 Porozmawiać z nim
3 Zapytam go, co się stało, uspokoję go, porozmawiam z nim

3 Mogę porozmawiać z koleżanką, zjeść czekoladę, pobawić
się z przy jacielem lub z psem, zrobić coś co lubię.
3 Przytulić misia, nadmuchać balon, wytupać złość,
wykrzyczeć złość, można narysować szczęśliwy obrazek
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Autorki publikacji
Marta Piegat-Kaczmarczyk
psycholog międzykulturowy, pomysłodawczyni
i koordynatorka projektu, trener kompetencji społecznych
i międzykulturowych.
Zuzanna Rejmer
psycholog międzykulturowy, trenerka, autorka programów
i publikacji z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów
zwłaszcza w środowisku międzykulturowym.
Iwona Miłko
zastępca dyrektora szkoły podstawowej nr 58
im. Tadeusza Gajcego.

Projekt zrealizowała Fundacja Polskie Forum Migracy jne.
Projekt Realizowany jest dzięki
dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

16

Budujemy porozumienie
między ludźmi rożnych kultur.

Pomóż nam
Przekaż 1% na Fundację
Polskie Forum Migracyjne.
Wpisz nr KRS:0000272075
w odpowiednie pole
wypełniając swój PIT.

