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Administracja Samorządu w Elektrenach

http://elektrenai.lt/

Praktyczny podręcznik o pracy z trudną młodzieżą
i dziećmi przygotowany na zamówienie Administracji
Samorządu w Elektrenach w ramach realizacji projektu
„Poprawa funkcjonowania opieki społecznej i infrastruktury
dla młodzieży w Elektrenach i Filipowie”, nr projektu LT-PL1R-064. Projekt jest realizowany we współpracy z Gminą
Filipów i finansowany ze środków Programu Współpracy
Interreg V-A Litwa Polska i środków własnych partnerów.

WYDAWNICTWO
PRZYGOTOWAŁ:
Instytut Badań i Analiz Politycznych

http://institutas.eu/

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Autorzy przyjmują wszelką odpowiedzialność
za treść niniejszego wydawnictwa. Zawarte
w wydawnictwie opinie, wnioski i zalecenia nie muszą
być zgodne z opiniami zamawiającego, partnera
projektu i instytucji finansującej.
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Praca z młodzieżą – rzecz doskonale znana w państwach Europy Zachodniej,
na Litwie jest zjawiskiem dość nowym, lecz dynamicznie rozwijającym się w oparciu
o doświadczenia państw zachodnich. W ostatnim dziesięcioleciu, od roku 2007, praca
z młodzieżą na Litwie rozwija się kierunkowo: tworząc lub aktualizując podstawę
ustawodawczą, przeznaczając środki finansowe na poszczególne formy pracy z
młodzieżą, wzmacniając kompetencje osób pracujących z młodzieżą itp.
Niniejsze wydawnictwo prezentuje specjalistom pracującym z trudnymi
dziećmi i młodzieżą podstawy teoretyczne, metodykę oraz zajęcia praktyczne,
które można stosować w codziennej pracy. Wydawnictwo zostało przygotowane
w oparciu o najlepsze praktyki, stosowane na Litwie i w Europie. Cel wydawnictwa
– zaprezentowanie specjalistom nowych metod i form pracy z młodzieżą oraz
zachęcenie czytelnika do wypróbowania i stworzenia w toku codziennej pracy w
centrach młodzieży własnych.
Niniejsze wydawnictwo jest skierowane do następujących grup docelowych:
pracowników ośrodków dla młodzieży i świetlic, przedstawicieli organizacji
młodzieżowych i pracujących z młodzieżą, dowolnych osób zainteresowanych
tematyką pracy z młodzieżą.
Poszczególne rozdziały niniejszego wydawnictwa zostały opracowane przez
praktyków, specjalistów w swej branży. Autor każdego rozdziału krótko prezentuje
swoje spostrzeżenia, podstawy teoretyczne zagadnienia i rozwiązanie praktyczne
stosowane w bezpośredniej pracy z grupami ryzyka dzieci i młodzieży.
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WSTĘP

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

SŁOWNICZEK
POJĘĆ

Praca z młodzieżą – działalność wychowawcza z młodymi ludźmi lub ich grupami

w uch czasie wolnym, z uwzględnieniem ich potrzeb, mająca na celu stworzenie młodym ludziom
warunków do integracji społecznej i umożliwienie im odpowiedzialnego kreowania własnego
życia osobistego, aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
Praca z młodzieżą stanowi uzupełnienie sformalizowanej edukacji oraz wychowania w rodzinie.

Informowanie – przekazywanie pożądanej informacji bez stosowania zaleceń, ocen
czy indywidualizacji.

Osoba młoda – osoba w wieku od 14 do 29 lat. Osoby młode, spędzające czas na ulicy
– osoby w wieku od 14 do 29 lat, którzy większość czasu spędzają na ulicy, bez opieki rodziców
czy opiekunów.

Osoba pracująca z młodzieżą –

to osoba pełnoletnia, pracująca z młodzieżą
w ich czasie wolnym, dążąca do ich rozwoju osobistego i społecznego zarówno poprzez pracę
indywidualną z poszczególnymi osobami, jak i pracę z grupami, oraz posiadająca odpowiednie
kompetencje do wykonywania takiej pracy.

Mobilna praca z młodzieżą –

jedna z form pracy z młodzieżą, skierowana
indywidualnie na poszczególne młode osoby i zapewniająca warunki uczestnictwa
w nieskomplikowanych czynnościach, które są wykonywane zgodnie z potrzebami młodej osoby
w jej środowisku zamieszkania.

Organizacja pracująca z młodzieżą – osoba prawna, której jeden z celów jest
działalność zorientowana na młodzież i zaspokojenie jej potrzeb.

Współpraca międzysektorowa –

to uzupełniająca się współpraca pomiędzy
różnych sektorów: władzy, instytucji państwowych (ochrona zdrowia, oświata, środowisko,
kultura, sport i inne), społeczeństwa, organizacji pozarządowych, biznesu i mediów.

Współpraca interdyscyplinarna – to uzupełniająca się współpraca, obejmująca
przedstawicieli jednego z sektorów (państwowego, biznesowego czy pozarządowego) o różnych
specjalizacjach, reprezentujących więcej niż jedną dyscyplinę
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Praca z młodzieżą w Europie zaistniała, jako jedna z form spędzania przez młodzież
wolnego czasu, jako odpowiedź na oczekiwania społeczne: rozwijanie różnych kompetencji
młodych osób, rozwiązywanie ich problemów społecznych itp. Pojęcie czasu wolnego
jest dość nowym pojęciem w naszym społeczeństwie. Czas wolny powstał w trakcie
transformacji społeczeństwa rolniczego w społeczeństwo przemysłowe. W społeczeństwie
rolniczym życie i praca były nierozerwalnie ze sobą związane. Po rewolucji przemysłowej,
wraz z postępującą urbanizacją, powstały bardzo wyraźne granice określające pracę.
Po zakończeniu pracy człowiek dysponował czasem, który sam mógł kontrolować. W tym
okresie zmian daje się zauważyć rosnący dysonans interesów pokolenia rodziców i dzieci
oraz ekspresji kulturowej. Często skutkuje to konfliktem pokoleń, gdy młode pokolenie
dąży do zdystansowania się od rodziców.
Początkowo, praca z młodzieżą w Europie była ściśle związana z funkcją prac
społecznych i kontroli społecznej. Później więcej miejsca udzielano ekspresji kulturowej
młodzieży i przestrzeni do rozwoju. W ostatnich 20 latach sporo miejsca poświęca
się wymiarowi pracy wychowawczej (kształceniu po zajęciach), jak również edukacji
nieformalnej.
Praca z młodzieżą – to zajęcie czasu wolnego młodzieży i dzieci, kiedy to osoba
pracująca z młodzieżą stosuje różnorodne interwencyjne środki wychowawcze. Praca
z grupami młodzieży i osobami indywidualnymi polega na wykorzystaniu aktualnych
tematów, atrakcyjnych form, wykorzystuje gry, doradztwo, analizy. Na dzień dzisiejszy
są dostępne w różnych językach różnorodne wydawnictwa metodologiczne traktujące o
pracy z grupami oraz osobami indywidualnymi.
Niniejsze wydawnictwo pomija niektóre istotne zagadnienia, jak:
•
•
•
•

dynamikę grupy i planowanie zajęć wychowawczych;
ocieplanie relacji, poznawanie się i tworzenie atmosfery do nauki;
prowadzenie procesu omawiania;
inne.
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KORZYSTANIE Z
WYDAWNICTWA
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Więcej informacji o wymienionych tematach oraz metodach można
znaleźć w następujących publikacjach:

PODRĘCZNIK DO PRACY
Z GRUPAMI MŁODZIEŻY.
PRAKTYKA KSZTAŁCENIA
NIEFORMALNEGO NA
LITWIE

PODRĘCZNIK PRAKTYCZNY:
WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY
INTERDYSCYPLINARNEJ W SFERZE
POLITYKI PRACY Z MŁODZIEŻOWĄ
PEDAGOGIKA DORADZTWA
I JEJ ZASTOSOWANIE:
PRAKTYCZNY PODRĘCZNIK
DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z
MŁODZIEŻĄ

SKRYPT METODOLOGICZNY:
NIEFORMALNE KSZTAŁCENIE
MIĘDZYKULTUROWE – IDEE,
ZASOBY, METODY I ZAJĘCIA W
PRACY Z MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI
DOROSŁYMI
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Niniejsze wydawnictwo zostało
przygotowane przez różnych autorów
– praktyków. Każdy rozdział omawia
temat, podstawy teoretyczne lub
prezentuję metodykę praktyczną
zorientowaną na pracę z grupami
ryzyka dzieci i młodzieży.

CO ROBIĆKĄ
WVEIKTI
OŚRODKU
JAUNIMO
MŁODZIEŻOWYM?
CENTRE?
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WYZWANIA

W PRACY Z MŁODZIEŻĄ:
CECHY I TENDENCJE
ZACHOWANIA MŁODZIEŻY
W codziennej pracy z młodzieżą w różnych
ośrodkach, organizując zajęcia dzieciom i młodzieży,
mające na celu określenie problemów, z którymi
młodzież boryka się, wyzwania związane z psychologią
nastolatków pozostają te same. Osoby pracujące z
młodzieżą, pracownicy socjalni oraz wychowawcy muszą
je znać. W tym rozdziale krótko omówimy aspekty
psychologiczne związane z wiekiem młodzieńczym
oraz przedstawimy zalecenia, na co osoby pracujące z
młodzieżą powinni zwrócić szczególną uwagę.
Badacz problemów
Tradycyjnie proponowane zajęcia mają charakter
młodzieży, trener, konsultant
prewencyjny, młodzież wówczas jest oceniana, jako
z 12-letnim doświadczeniem
problem lub jako grupa społeczna, której należy
pracy na Litwie i zagranicą.
Specjalizacja: praca z
pomóc w rozwiązywaniu jej problemów. Musimy
młodzieżą, polityka pracy z
zająć się młodzieżą, by zminimalizować im możliwość
młodzieżą, kształtowanie
popełnienia wybryków. Niestety, często to wygląda tak,
kompetencji osobowych i
społecznych, współpraca
że młoda osoba jest postrzegana, jako problem, bez
międzyinstytucjonalna i inne.
próby wgłębienia się w jej problemy. Najczęściej osoby
pracujące z młodzieżą obrazują swą pracę w czarnych
barwach. Wspominają „stale rosnącą wśród młodzieży przestępczość, nadużywanie alkoholu,
narkomanię“, pomimo iż europejskie dane statystyczne świadczą, że zjawiska przestępczości czy
nadużywania substancji odurzających wśród młodzieży maleją.
Osoby pracujące z młodzieży często wyobrażają sobie świat młodzieży w oparciu o własne
doświadczenia. Wspominając problemy i wyzwania z okresu własnego dorastania, zazwyczaj
kreślą dużo bardziej ponurą wizję codzienności młodzieży, niż ma to miejsce w rzeczywistości.
Osoby pracujące z młodzieżą muszą zrozumieć, że świat i życie w naszej rzeczywistości, 10 czy 15
lat temu, były dużo bardziej niebezpieczne, niż są obecnie. Na Litwie przestępczość młodzieży w
ostatnim 10-leciu zmalała dziesięciokrotnie, młodzież nie tak często sięga po środki odurzające.
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Dainius Pūras twierdzi: „Wyniki badań Światowej Organizacji Zdrowia
wykazują bardzo wyraźne różnice na mapie Europy, gdy porównamy wskaźniki
zdrowia psychicznego i społecznego poszczególnych krajów. Badanie statystyk dot.
samobójstw wśród młodzieży pokazuje, że Litwa jest już np. czterokrotnie zdrowsza,
niż Rosja, lecz w dalszym ciągu prawie dziesięciokrotnie bardziej chora, niż państwa
Europy Północnej, Zachodniej czy Południowej. Było by dobrze, gdybyśmy my, dorośli,
rozumieli, że zdrowe społeczeństwo jest domeną właśnie liberalnych demokracji
i że dobry stan zdrowia społeczeństwa jest zależny od ochrony praw i swobód
podstawowych (przede wszystkim dziecka i nastolatka, jako istoty ludzkiej)”.
Praca z młodzieżą ma pomóc nastolatkowi odkryć swe uzdolnienia i pomóc
stać pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Młodzież ma być nauczana
rozwiązywania swych problemów i uczestniczenia w życiu społecznym.

PSYCHOLOGIA
WIEKU DORASTANIA
Omawiając psychologię wieku dorastania, należy podkreślić tendencje
ostatnich dziesięcioleci. W klasycznym ujmowaniu wiek dorastania jest
definiowany konkretnymi ramkami wiekowymi. W języku angielskim stosowany
jest termin teenager (nastolatek), etymologia słowa wskazuje na wiek, w którym
występują zachowania właściwe dla nastolatków: thirteen–nineteen (trzynaściedziewiętnaście). Odpowiednikiem w języku litewskim byłaby psychologia
czternastolatka, piętnastolatka lub nastolatka. Niemniej jednak, tendencje ostatnich
dziesięcioleci wykazują, wiek dojrzałości biologicznej nastolatkowie osiągają
wcześniej, np. dziewczyny są biologicznie zdolne do funkcji reprodukcyjnych
(rodzenia dzieci) już w wieku 11 lat. Jednocześnie, nastolatkowie samodzielność
i dorosłość osiągają znacznie później: niezależność ekonomiczną w wieku 25 lat,
rodziny są tworzone w wieku 27–29 lat. Na samodzielność młodzieży znaczący
wpływ mają wychowanie i tradycje: na północy Europy młodzież znacznie wcześniej
staje się samodzielna i wyemancypowana, niż młodzież na południu kontynentu.
Erik Erikson wyróżnił 8 faz rozwoju psychospołecznego. W kontekście
młodzieży, aktualne są 2 fazy:
1) tożsamość a dyfuzja ról (nastolatkowie w wieku 12–18 lat). Wykorzystując
swe zdolności w nawiązywaniu znajomości nastolatkowie poszukują
własnego „ja“, formują swoją tożsamość. Próbują zrozumieć swą przyszłą
rolę. Powstaje konflikt pomiędzy rolą „dziecka“ a rolą „przyjaciela“;
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2) intymność a izolacja (młodzież w wieku 20–30 lat). Młode osoby dorosłe muszą
doskonalić zdolności obcowania i opiekowania się innymi, nie bojąc się utraty swej
tożsamości. Jeżeli młode osoby tego nie potrafią, grozi im samotność.
Wymienioną teorię Erikson stworzył w roku 1963. W rzeczywistości roku 2017 określone
powyżej fazy rozwoju stały się płynne. Aspekty właściwe dla obu faz można zauważyć zarówno
w zachowaniu osoby w wieku 13 lat, jak i w wieku lat 25. W świetle informacji zawartych w
Portrecie Statystycznym Młodzieży, większość młodych osób na Litwie życie płciowe rozpoczyna
w wieku 17 lat. Statystyka zachorowań wenerycznych wygląda gorzej: najmłodszy odnotowany
przypadek – 12 lat. Corocznie na Litwie około 300 dziewczyn zostaje matkami w wieku
młodszym, niż 15 lat. Z drugiej strony, mamy przykład, kiedy do Urzędu Pracy w celu rejestracji
są doprowadzane osoby w wieku 27 lat.
Dla dzisiejszego pokolenia właściwy jest wcześniejszy rozwój biologiczny,
eksperymentowanie w poszukiwaniu własnego „ja”, lecz w globalnym, stale zmieniającym się
społeczeństwie coraz trudniej osiągnąć dojrzałość i samodzielność, np. znaleźć pracę. Osoby
pracujące z młodzieżą muszą skupić się na kształtowaniu samodzielności młodych osób
(wspierać rozwój autonomii i dążenie do emancypacji). Niezwykle ważnym staje się temat
edukacji seksualnej. Dainius Pūras stwierdza: „Niepokój budzi fakt, iż Litwa, w świetle dysputy
publicznej, nie określiła się w nieodwracalnej akceptacji zasad demokracji liberalnej. Dalej mamy
do czynienia z atakami paniki moralnej, które mają ochronić dzieci i nastolatków przed praktyką
wychowania w tolerancji i edukacją seksualną. Nadal widoczna jest zależność do kultury
przemocy i wybiórcze pojmowanie ideologii prac i swobód człowieka. Wydaje się, że dorośli
boją się uwolnienia się młodzieży od wszystkich fobii dręczących nasz naród. Inaczej nie dają się
wytłumaczyć próby wmówienia sobie i młodzieży, że wolność jest rzeczą szkodliwą Litwinom.
Oczywiście, mam na myśli wolność i połączoną z nią kształtowaną odpowiedzialność, jako
największą wartość otwartego społeczeństwa obywatelskiego, a nie wyłącznie niepodległość
narodową”.
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4

Wstęp

CO JEST WŁAŚCIWE DLA
WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY?
W ostatnich latach daje się zaobserwować malejąca potrzebę młodzieży
przebywania z rówieśnikami i socjalizowania się. Wcześniej, tworząc otwarte
miejsca i przestrzenie, wystarczyło zaproponować je młodzieży, by ta zaczęła się
tam gromadzić. Dziś taka potrzeba młodzieży staje się coraz mniej aktualna, gdyż
przez cały czas obcują ze sobą w przestrzeni wirtualnej. W roku 2008 na całym
świecie rozpoczęła funkcjonowanie platforma Facebook, młodym osobom pozostaje
coraz mniej przestrzeni, gdzie mogliby przebywać razem. Znaczna część ważnych
dla nastolatków dyskusji przeniosła się na portale społecznościowe, programy
komunikacyjne (Snapchat, WhatsApp, Viber, Skype, G-chat, Facebook Messenger,
Tinder, Grinder i inne). Zmiana ta sprawiła, że praca osób pracujących z młodzieżą
stała się trudniejsza i coraz ważniejsza staje się zdolność specjalistów rozpoznania
potrzeb młodzieży. Sfera pacy z młodzieżą nie nadąża za zmieniającymi się potrzebami
osób młodych, dopiero we wrześniu 2015 r. w Budapeszcie, na Węgrzech, zostało
zorganizowane sympozjum o udziale młodzieży w cyfrowym świecie, gdy zauważono,
że młode osoby migrują z jednych sieci społecznościowych do innych.
Młodej osobie jest szczególnie łatwo funkcjonować w określonych ramkach.
Na dzień dzisiejszy, młode osoby na Litwie mają bardzo wiele możliwości: nauka,
praca, podróże, korzystanie z programów mobilności, obcowanie, praca w internecie.
Wraz z rosnącą ilością alternatywnych możliwości, zaplanowanie ścieżki edukacji
i kariery staje się coraz trudniejsze. Możliwości alternatywne często wydają się
atrakcyjniejsze, w oczach otoczenia wyglądają na bardziej prestiżowe lub „mocne”, a
do tego młodzież przywiązuje szczególną uwagę. Współczesnym nastolatkom coraz
trudniej podjąć decyzję i określić się. Nie z powodu braku umiejętności, lecz z obawy
przed niewłaściwym wyborem.
Często, osoby młode mają tendencję do niedokonywania wyboru w ogóle i
do niepodejmowania decyzji czy rezygnacji z możliwości, mając nadzieję na lepszy
wybór w przyszłości. Dorośli i otoczenie młodzieży (rodzice, nauczyciele, osoby
pracujące z młodzieżą) próbują pomóc, doradzić, lecz najczęściej są to daremne
starania, gdyż dorośli nie dostrzegają szerszego kontekstu, nie rozumieją realiów
naszych czasów. Dążąc do zaspokojenia takiej potrzeby młodej osoby, pracujący
z młodzieżą powinien posiadać kompetencję postrzegania szerszego kontekstu,
zdolność nieograniczania się sztywnymi ramami, interesować się polityką i
globalnymi procesami.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

ZACHOWANIE ASPOŁECZNE
Kryminolodzy pracujący z nastolatkami naruszającymi ustalone normy społeczne,
przestępcze zachowanie młodzieży tłumaczą teorią dryfu. Teoria dryfu stanowi, że młodzież
dryfuje między tym, co w społeczeństwie jest dozwolone, a tym, co jest zakazane: badają
granice, chcą sprawdzić, czy zostaną złapani. W ten sposób chcą zwrócić na siebie uwagę.
Kryminolodzy twierdzą, że jeżeli nastolatek nie łamie zasad i zachowuje się w sposób zgodny
z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli, to jest to oznaka poważniejszych problemów
psychologicznych takiej osoby. Zachowania aspołeczne wynikają ze zmian biologicznych
zachodzących w organizmie nastolatka. Zewnętrzne oznaki zmian biologicznych: zmieniający
się kształt ciała, rozpoczęcie pocenia się, zarost na ciele. Zmianom towarzyszy zwiększony
poziom adrenaliny i testosteronu w organizmie. Wpływ tych hormonów należy uwzględniać
wybierając tematy i metody pracy z młodzieżą. Adrenalina sprawia, że okres dorastania jest
najmocniej odzuwanym okresem w życiu człowieka. Mówi się, że młodzież może przenosić
góry, dlatego też osoby pracujące z młodzieżą powinni wybierać metody aktywne, fizyczne,
by młodzież mogła wyładować się. Testosteron wpływa na postrzegania świata przez młodzież.
Mówi się, że młodzież widzi świat przez różowe okulary. Wiek dorastania jest wiekiem
donkiszoterii, młodzież walczy z wiatrakami. Nastolatkowie widzą świat wyidealizowany,
np., jeżeli kochać, to jak Romeo i Julia, jeżeli nastolatkowie kradną, to okradają bogatych i w
ten sposób pomagają biednym (sobie), po osiągnięciu dorosłości chcą być jak Matka Teresa
i ratować świat. Osoba pracująca z młodzieżą powinna kształtować zdolności myślenia
krytycznego, wyjaśniać różnicę pomiędzy potrzebą a zachcianką, pomóc nastolatkom
w odnalezieniu niepodważalnych autorytetów.

DĄŻENIE DO WOLNOŚCI
Obserwując przyjście na świat noworodka, a następnie rozwój dziecka, wyraźnie
widzimy, że dziecko konsekwentnie dąży do wolności. Uczy się chodzić, samodzielnie jeść,
korzystać z otaczającego go świata. Po osiągnięciu wieku nastoletniego, młoda osoba swym
zachowaniem podkreśla dążenie do wolności. Np. chce posiadać własną przestrzeń (swoją
przestrzeń zaznacza, np. tagi graficiarzy), chce wypróbować rzeczy dostępnych dla dorosłych
(alkohol, papierosy); prywatność młodej osoby staje się bardzo ważna, młodzież chce być
aktywna w nocy, gdyż na to mogą sobie pozwolić jedynie osoby dorosłe; dzieci zaczynają
rozumieć wartość i wagę pieniędzy; młodzież chce być starsza i wcześniej wydorośleć – „mam
już prawie 18 lat”. Otwarte ośrodki młodzieżowe właśnie z tego psychologicznego powodu
są szczególnie atrakcyjne, gdyż zapewniają przestrzeń i możliwość przebywania, tworzenia
własnej przestrzeni i niczego nie żądają w zamian.
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CZAS WOLNY I KOLEDZY
Młodzież, jako grupa społeczna wyróżnia się na tle dzieci i dorosłych ilością
wolnego czasu. Dzieci cały swój czas spędzają z rodzicami lub pod opieką innych
dorosłych. Dorośli mają niewiele wolnego czasu, gdyż pracują i zajmują się swoją
rodziną. Niezwykle istotną rolę w życiu młodych osób zajmuje spędzanie wolnego
czasu i obcowanie z kolegami. W świetle badań problemów młodzieżowych (2012),
spędzanie wolnego czasu jest jednym z podstawowych problemów młodzieży. Osoby
pracujące z młodzieżą swymi działaniami zaspokajają potrzebę młodzieży spędzania
wolnego czasu. Dla osób młodych ich przyjaciele są bardzo istotni, nawiązując
więzi i obcując młodzież zaspokaja potrzebę przynależności, zyskuje poczucie
bezpieczeństwa. W tym wieku wielkie znaczenie ma zjawisko grup i potrzeba młodej
osoby przynależności do grupy. Często zachowanie się i wybory młodej osoby można
wytłumaczyć wpływem strachu. Młodzi boją się odrzucenia, dlatego zbliżają się do
przyjaciół i grupy. Spędzając wolny czas z przyjaciółmi młode osoby po prostu są.
Młodzież dyskutuje na aktualne dla nich tematy, np. miłość, kariera, przyjaźń, relacje,
pieniądze, szkoła, stosunki z otoczeniem itp.
Osoby pracujące z młodzieżą powinny podejmować działania, które by
uwzględniały potrzebę młodych osób bycia z przyjaciółmi, wspólnego przetrwania
próby, wzajemnego poznania się. Należy stworzyć przestrzeń pozwalającą po
prostu na wspólne przebywanie i obcowanie.
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Ważna cecha współczesnego pokolenia młodzieży – dzisiejsza młodzież nie
posiada wspólnego wroga, z którym mogłaby walczyć. Młodzież w okresie sowieckim
swym zachowaniem i sposobem bycia walczyła z ideologią i systemem politycznym.
Np., jeżeli słuchałeś muzyki rockowej, nosiłeś dżinsy, będąc chłopakiem miałeś długie
włosy, czytałeś zakazana historię Litwy i chodziłeś do kościoła – walczyłeś z systemem.
Współczesny młody człowiek nie ma z czym walczyć, dlatego trudniej
ma rodzina i szkoła – najbliższe mu systemy i struktury, które posiadają surowe
zasady. Nie mając większego wroga, młody człowiek podejmuje walkę z najbliższym
otoczeniem.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

POSZUKIWANIE TOŻSAMOŚCI
Młodzież pragnie podkreślić swą wyjątkowość, eksperymentuje z kolorem włosów,
kolczykami, piercingiem, tatuażami. Młde osoby chcą się wyróżniać, lecz gromadzą się z
takimi samymi, jak oni, gdyż chcą czuć się bezpiecznie. Współczesny młody człowiek ma
problemy z odnalezieniem własnej tożsamości, gdyż ma mnóstwo możliwości i wyborów:
różnorodne zainteresowania, subkultury, grupy przyjaciół itp. Osoba pracująca z młodzieżą
pomagając młodzieży odnaleźć swą tożsamość może odwołać się do poczucia państwowości,
tożsamości narodowej, patriotyzmu i działań z tym związanych, są to tematy aktualne
dla młodych osób, próbujących zrozumieć, kim oni są. Pracujący z młodzieżą ma pomóc
młodzieży poznać siebie, pomóc w osiągnięciu sukcesu poprzez wykonywanie zadań
grupowych. Młodzi ludzie mają wypróbować siebie w roli lidera czy innej nietradycyjnej
dla siebie roli, obcować z innymi, nabyć kompetencje osobowe i społeczne.

MIŁOŚĆ I SEKS
W okresie dorastania młodzi ludzie tworzą swe pierwsze związki, zdobywają pierwsze
doświadczenia społeczne. Ta tematyka i ten wiek są niezwykle istotne z kilku powodów.
Pierwsze związki mają charakter wzorcowy przy modelowaniu wszystkich innych związków
w życiu młodego człowieka. Jeżeli pierwsze związki są nieudane, młody człowiek może nie
ufać przyszłym partnerom lub mścić się za doznane krzywdy itp.
O seksie młodzi ludzie czerpią wiedzę od przyjaciół, z internetu oraz z łatwo dostępnej
pornografii. W ten sposób młodzież przyswaja seksualne stereotypy. Poczucie wstydu
sprawia, że boją się zasięgnąć porady, a po osiągnięciu dorosłości – rozmawiać na ten temat.
Stereotypy w tej sferze skutkują tym, że nastolatkowie miewają problemy z erekcją, gdyż nie
osiągają podniecenia z powodu częstej i mocnej stymulacji w trakcie oglądania pornografii.
Często nastolatek w trakcie seksu nie myśli o swym partnerze, nie potrafi się wyluzować,
lecz prześladuje go myśl, jak to wygląda ze strony. Wśród młodzieży szerzy się seksting –
wysyłanie własnych zdjęć o treści erotycznej do swych rówieśników, bez zastanawiania nad
konsekwencjami ewentualnego ich upublicznienia. Młodzież swe problemy psychologiczne
rozwiązuje destruktywnie (podobnie jak osoby dorosłe) poprzez autodestrukcję: alkohol,
papierosy, narkotyki, seks z przypadkowymi osobami, burzenie związków, samookaleczenie
się. Dlatego też ważne, by osoba pracująca z młodzieżą pomogła młodym osobom rozwiązać
ich problemy stosując indywidualne działania zapobiegawcze. Doskonałe tematy w pracy
z młodzieżą: związki, bezpieczeństwo w internecie i edukacja seksualna. Dla młodych osób
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POZNANIE SIEBIE
Jednym z celów osoby pracującej z młodzieżą jest pomoc w odnalezieniu im
siebie, odkrycia mocnych stron i uzdolnień. Nastolatkowie są skłonni do niewłaściwej
oceny własnej osoby: większość nastolatków zaniża wartość własnej osoby, zaś część
nastolatków wywyższa się. Obcując z otoczeniem, innymi młodymi osobami, poprzez
oddziaływanie metody pracy z młodzieżą, nastolatek powinien stworzyć właściwe
postrzeganie własnej osoby. Poprzez samorealizację, udział w kółkach zainteresowań,
rozwój kompetencji i umiejętności, młodzi ludzie odnajdują siebie, dokonują wyboru
ścieżek rozwoju zawodowego, tworzą własnąa sieć powiązań społecznych. Są to
potencjalne kierunki pracy z młodzieżą.

ROLA INTERNETU, PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH I GIER KOMPUTEROWYCH
Młodzież odczuwa znaczną presję ze strony środowiska, rodziców i
rówieśników w zakresie swego zachowania, wyglądu i osiągnięć. Dlatego też w
internecie młodzi ludzie mogą stworzyć siebie takimi, jakimi sami chcą być. Młodzi
ludzie tworzą swa roboczą tożsamości, wówczas zyskują możliwość anonimowego
komentowania, obcowania, wypróbowania różnych sposobów bycia.
Internet i portale społecznościowe są dla młodzieży doskonałą przestrzenią do
obcowania z rówieśnikami. Obcowanie w przestrzeni internetowej ma swoje zalety:
młodzi ludzie mogą obcować śmielej, niż w bezpośrednim kontakcie z rówieśnikami,
ponadto, sieci społecznościowe pozwalają udzielić odpowiedzi ze zwłoką, jak również
pozwalają poprawiać udzielone odpowiedzi.
Młodzież lubi gry komputerowe, pozwalają one im uciec od rzeczywistości,
osiągnąć sukces, zwyciężyć, co często w życiu realnym jest trudne.
Każdy ośrodek pracy z młodzieżą powinien mieć dostęp do bezpłatnego
internetu, gdyż w przeciwnym przypadku przestrzeń taka przegra w nierównej walce
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dotyk jest bardzo ważny. Wśród przyjaciół nastolatkowie często obejmują się i całują
się. W wyniku dotyku wydziela się hormon szczęścia – endorfiny. Osoba pracująca z
młodzieżą ma zaproponować aktywne czynności, stosować metody „przełamania
lodów”, które pozwalają nastolatkom na poszerzenie osobistej strefy komfortu.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

z galeriami handlowymi, w których dostęp do Internetu jest bezpłatny. Chcą przyciągnąć
młodzież, ośrodki w Finlandii nabyły konsole i nowe gry komputerowe. Gdy już młodzież
znajdzie się w takim ośrodku, wówczas łatwo można będzie ją zainteresować innymi
działaniami.
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ZDROWIE I KULT CIAŁA
W poszukiwaniu swej tożsamości młodzi ludzie od 15-16 roku życia próbują
różnych styli życia: przestrzegają diety, zostają wegetarianami lub weganami. Interesuje
ich kształtowanie własnego ciała, uprawiają sport, stosują suplementy diety, interesują się
zdrowym stylem życiem. Tego rodzaju zainteresowania niosą w sobie również zagrożenia,
gdy młodzież może zacząć eksperymentować ze sterydami czy też przestrzegać ekstremalnej
diety, która może zakończyć się zaburzeniami w odżywianiu, bulimią czy anoreksją.
Zadaniem osób pracujących z młodzieżą jest ich obserwacja, rozmowy o zainteresowaniach,
dostrzeganie i zwracanie uwagi na nowe trendy, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń
i rozmowa o nich z młodymi osobami.

RELACJA RODZICÓW I DZIECI,
ICH WPŁYW NA ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW NASTOLATKA
W rozwiązywaniu problemów i wyzwań młodych osób ważnym narzędziem jest
współpraca interdyscyplinarna. Należy zasięgnąć opinii w najbliższym otoczeniu takiej
osoby: szkoła, rodzina, miejsca spędzania wolnego czasu (ośrodek młodzieżowy, kółko
zainteresowań itp.), samorządowa komisji ds. praw dziecka itp. Jeżeli któreś z tych instytucji
lub środowisk nie będą chciały z różnych powodów współpracować, uniemożliwia to
rozwiązanie problemów młodej osoby. Lecz jeżeli chęci do współpracy nie wykazuje
rodzina, znalezienie skutecznych rozwiązań jest niemożliwe. Rodzina jest niezwykle
istotnym czynnikiem, niezbędnym w rozwiązywaniu problemów młodej osoby. Dlatego też
ważne jest znalezienie sposobów na stworzenie relacji z najbliższym otoczeniem młodej
osoby i porozumienie się, co do sposobów rozwiązywania problemów, określenia celów
(zdefiniowane małych i osiągalnych celów), stosowanie jednolitego podejścia.
Coraz częściej specjaliści dostrzegają następujące tendencje w zachowaniu się
rodziców:
• negacja następujących problemów: zachowanie młodej osoby przeszkadza
innym, nałogi, kradzieże;
• przyjmowanie strony młodej osoby i jej obrona, niezależnie od tego, co się
dzieje;
• obwinianie siebie za zachowanie dziecka, przeniesienie odpowiedzialności na
siebie;
• oskarżanie innych o zły wpływ na młodą osobę
• chęć błyskawicznego rozwiązania problemu – zapotrzebowanie na szybkie
„przepisy”;
• oczekiwanie, że problemy rozwiążą inni – instytucje lub urzędy;
• inne.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

Często słyszymy, że dzisiejsza młodzież jest inna, niż wcześniej: gorliwa, pragnąca
wszystkiego tu i teraz, niezdolna do obcowania, skłonna do depresji i samobójstw, niewiedząca,
czego chce, przeceniająca siebie. Często o młodzieży mówi się, ze ktoś ich przywiózł i zostawił.
Tak naprawdę zaś, młodzież jest jedynie odzwierciedleniem naszego społeczeństwa, lustrem,
w którym dziwmy jej otoczenie, rodziców, szkołę itp.
Rodzina jest jednym z najważniejszych czynników określających rozwój osobowościowy.
W rodzinie są kształtowane wartości dziecka, normy zachowania się, zainteresowania,
skłonności oraz potrzeby. Wpływ na to mają relacje łączące rodziców i dziecko. Pomimo
częstego poruszania tego tematu, obszernej literatury, sporej ilości artykułów i badań
naukowych, nadal często obserwujemy podstawowe błędy w kształtowaniu przez rodzice
swoich relacji z dziećmi:
•

Młoda osoba nie jest postrzegana, jako osoba samodzielna. Rodzice, obdarzając swe
dziecko miłością i opieką, zawsze wiedzą, co jest najlepsze dla ich dzieci: jak uczyć
się, co jeść, na jakie zajęcia pozalekcyjne uczęszczać, co studiować itp. W okresie
dorastania, relacje polegające na tym, że tata i mama określają, co dziecko ma robić,
zaś rodziców należy słuchać, ulegają zmianie. Młoda osoba nie zawsze zgadza się
ze zdaniem rodziców, wyraża swój sprzeciw, nie zawsze jest posłuszny, buntuje się.
Nie oznacza to wcale, że rodzice przestali być dla swych dzieci autorytetami. Zdanie
rodziców dla dzieci, niezależnie od ich wieku, zawsze pozostanie ważne. Nastolatkowie
dążą do relacji opartych na równoważnym traktowaniu, właściwych dla świata
dorosłych. Nastolatkowie chcą, by zamiast stałego wskazywania sposobów zachowania
się, wysłuchano ich zdania, uwzględniono je, podjęto dyskusję, zasięgnięto opinii przy
podejmowaniu decyzji. Nastolatkowie czują, że ich zdanie jest ważne i chcą, by zostało
one wysłuchane. Osoby pracujące z młodzieżą często słyszą skargi młodzieńców, że
rodzice nie chcą ich wysłuchać, nie liczą się z ich zdaniem. Paradoks polega na tym,
że rodzice, dążąc do tego, by ich dzieci byli osobami twórczymi i samodzielnymi,
jednocześnie nie pozwalają im na nabycie nawyków właściwych dla osób dojrzałych.
Współczesna młodzież posiada zdolność krytycznego myślenia. Jeżeli chcemy, by
młodzież wykształciła nawyki społeczne, rodzice i osoby pracujące z młodzieżą muszą
pozwolić młodym osobom wyrażać swe zdanie, przyjąć je do wiadomości, mimo iż
czasami obojętność wobec wartości wyznawanych przez osoby starsze, ich opinii i
doświadczenia może być bolesna.

•

Skupienie się na szczęściu młodej osoby w przyszłości, zapominając o szczęściu
tu i teraz. Większość rodziców skupia się na dużych celach w przyszłości, tj. przedszkolak
słyszy, że jak pójdzie do szkoły, to będzie musiał dobrze się uczyć, zdać egzamin dojrzałości,
wstąpić na uniwersytet, dążyć do osiągnięcia ambitnych celów akademickich, znaleźć
dobrze płatną pracę i dopiero wówczas osiągnie sukces i będzie szczęśliwy. Rodzice

METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ

19

•

73

Korzystanie z Wyzwania w pra- Edukacja seksualna Współpraca międzyinstucEscape room w
wydawnictwa
cy z młodzieżą
w pracy z młodzieżą jonalna w pracy z młodzieżą pracy z młodzieżą

90

118

139

Krytyczne Graphic Facilitation w
Zalecenia i
myślenie
pracy z młodzieżą
rekomendacje

próbują zmotywować młodego człowieka celami, które są możliwe do osiągnięcia
po wielu latach, nie doceniając tego, co ma miejsce tu i teraz i jest ważne dla
młodego człowieka. Młodzi najczęściej nie rozumieją takiego przekazu rodziców i go
najzwyczajniej ignorują.
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życzeń rodziców, ich pragnień, bycie kochanym i najlepszym. Opinia rodziców jest
dla nich bardzo ważna. Gdy jest to opinia krytyczna, bądź dziecko wyczuwa, że
nie spełnia oczekiwań rodziców, wówczas odczuwa rozczarowanie własną osobą,
zamyka się, ogranicza poczucie własnej wartości. Wówczas młoda osoba traci wiarę
we własne możliwości, wycofuje się, i często przy próbie czegoś nowego brakuje jej
pewności siebie, często posiadając doskonałe zdolności, może unikać ich ukazania.
Może zaistnieć taka sytuacja, kiedy młoda osoba, pragnąć otoczeniu udowodnić, że
potrafi więcej, zostaje dotknięta schorzeniami psychicznymi. Presję otoczenia, co do
przyszłości dziecka odczuwają również rodzice: pytania kolegów z pracy czy sąsiadów
o osiągnięcia dziecka w szkole i plany na przyszłość. Rodzice muszą zaufać swemu
dziecku, motywować je, docenić jego starania, pomóc mu odnaleźć, co mu się podoba
i w czym osiąga sukcesy.

21
9

•

Rodzice nie słuchają swych dzieci, nie zwracają uwagi na ich potrzeby.
Zachęcając dzieci do odkrywania siebie, rodzice często przenoszą na nie swe
niespełnione marzenia i nakierowują je w jednym bądź drugim kierunku. Np. mama
zawsze chciała zostać śpiewaczką i tego oczekuje od swej córki, nie zwracając uwagi na
to, że ta woli rysować. Należy szanować dziecko i w odpowiednim momencie dostrzec
jego zainteresowania. Nieważne, jaką decyzję podejmą dzieci, rodzice zawsze będą
obok i udzielą wsparcia.

Dainius Pūras twierdzi: „Młodzieży <...> szczególnie przeszkadza popularny w
świecie dorosłych zwyczaj moralizowania, rozdźwięk pomiędzy słowami a czynami, negacja
wartości współczesnego świata, próby podcięcia dzieciom, nastolatkom i młodzieży
skrzydeł i kontynuacja wychowania w duchu pokory, posłuszeństwa i konformizmu.”
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„Wartość” młodej osoby jest mierzona jej osiągnięciami w szkole. W społeczeństwie
pokutuje opinia, że młoda osoba jest warta tyle, ile warte są jej oceny szkolne. Dobre
oceny pozwolą na wstąpienie na uczelnię, znalezienie dobrze płatnej pracy i stworzenie
solidnego życia. W ten sposób jest postrzegane szczęście dziecka. Często zapomina się,
że szczęście nie składa się wyłącznie z udanej ścieżki kariery, lecz również z udanych
relacji w rodzinie, z przyjaciółmi, ze sobą, z ulubionego sposobu spędzania wolnego
czasu. Wszystko to wymaga czasu, którego często brakuje współczesnej młodzieży. Z
drugiej strony, rodzice nieczęsto rozumieją, że presja psychologiczna, by młoda osoba
spełniała oczekiwania otoczenia, ma wpływ na jej stan psychiczny. Rodzice chcą, by
ich dzieci były szczęśliwe i mają wobec nich pozytywne oczekiwania, lecz jednocześnie
stawiają spore wymagania. Tym czasem, pragnieniem każdego dziecka jest spełnienie

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

EDUKACJA SEKSUALNA
W PRACY Z MŁODZIEŻĄ

PRZYGOTOWAŁA EDUKOLOG VILMA GABRIELIŪTĖ

DLACZEGO EDUKACJA
SEKSUALNA JEST
AKTUALNYM TEMATEM
W PRACY Z MŁODZIEŻĄ?
Kwestia edukacji seksualnej dzieci i nastolatków
jest tematem szerokim i złożonym, rodzącym obawy
i uczucie niepewności u dorosłych, otoczonym
uwarunkowaniami osobistymi, związanymi z naszym
Edukolog, specjalista. praw
człowieka, przygotowuje
własnym doświadczeniem w zakresie cielesności,
i prowadzi programy dot.
płciowości i seksualności. Tym czasem płciowość jest
zagadnień seksualności i
istotnym aspektem osobowości, trwającym przez całe
równości szans, szkolenia
adresowane do rodziców,
życie, poczynając od narodzin, i obejmującym tożsamość
pedagogów, psychologów,
płci, role płciowe, orientację seksualną, intymność,
nastolatków i osób
aspekty przyjemności i reprodukcji. Jest to jedna z
pracujących z młodzieżą.
Posiada certyfikat osoby
najbardziej złożonych części tożsamości człowieka, gdyż
pracującej z młodzieżą,
wpływ na nią ma interakcja czynników psychologicznych,
od 15 lat prowadzi zajęcia
łączące zdobycze pedagogiki
społecznych, biologicznych, politycznych, historycznych
i nieformalnych metod
czy religijnych, dlatego też treść tematów
nauczania, kieruje instytucją
zaprezentowanych w niniejszym rozdziale nie ogranicza
publiczną „Dom różnorodności
i edukacji“.
się wyłącznie do kwestii edukacji seksualnej, lecz
obejmuje również rozwój psychospołeczny osobowości,
tożsamość płciową, równość płci, zapobieganie przemocy seksualnej.
Niektórzy dorośli po prostu nie wiedzą, jak rozmawiać ze swymi dziećmi czy podopiecznymi,
gdyż nikt o kwestiach seksualności nie rozmawiał i z nimi. Niektórzy zaś obawiają się, że
podejmując rozmowy na tematy związane z edukacją seksualną, tj. o funkcjach reprodukcyjnych
czy o zachowaniach seksualnych, zachęcą w ten sposób swe dzieci do wczesnego rozpoczęcia
życia płciowego. Jednak badania pokazują zgoła co innego – ci nastolatkowie, którzy otrzymują
informację dostosowaną do wieku i naukowo uzasadnioną, którzy mają możliwość porozmawiać
o kwestiach płciowości i seksualności z rodzicami (lub innymi osobami dorosłymi, którym ufają),

METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ

21

90

118

139

Krytyczne Graphic Facilitation w
Zalecenia i
myślenie
pracy z młodzieżą
rekomendacje
Słownictwo

6

9

21

53

73

Korzystanie z Wyzwania w pra- Edukacja seksualna Współpraca międzyinstucEscape room w
wydawnictwa
cy z młodzieżą
w pracy z młodzieżą jonalna w pracy z młodzieżą pracy z młodzieżą

5
4

Wstęp

zazwyczaj odkładają w czasie rozpoczęcie zdobywania doświadczenia seksualnego,
mają mniej partnerów seksualnych i korzystają w trakcie stosunku z prezerwatyw i
innych środków antykoncepcyjnych. Innymi słowy – nabyli możliwość podjęcia decyzji o
rozpoczęciu współżycia seksualnego, z kim, i w jakich okolicznościach.
Serdeczna rozmowa z dzieckiem czy nastolatkiem może zapobiec
prześladowaniom czy przemocy, może pomóc młodym osobom stworzyć związki
oparte na szacunku. Edukacja seksualna pomaga dzieciom i nastolatkom zaakceptować
swoje ciało, rozpoznać swe uczucia, rozmawiać z partnerem, kształtuje odpowiedzialne
zachowanie, zapewnia wiedzę o zapobieganiu przemocy.
Środki masowego przekazu i technologie informatyczne sprawiły, że informacja
jest dostępna, jednakże nie zapewniły zdolności krytycznego myślenia, która pozwoliłaby
na wyselekcjonowanie odpowiedniej treści.
Dlatego gdy my, dorośli, rodzice, opiekunowie i osoby pracujące z młodzieżą,
jesteśmy dostępni i dzieci z nami mogą porozmawiać i dowiedzieć się więcej, omówić
zmiany, następujące w ciele, podyskutować o płciowości, relacjach, seksualności,
wówczas maleją szanse, że młodzież zostanie wprowadzona w błąd. Jeżeli tego nie
zrobimy my, potrzebną informację dzieciaki odnajdą sami, ryzykując natrafić na błędne
porady i znaleźć się w niebezpiecznych sytuacjach czy nabyć błędne przeświadczenia.
Poważnym wyzwaniem dla osób pracujących z młodzieżą są osoby bezdomne,
wychowujące się w domach dziecka czy w rodzinach dysfunkcyjnych. Zazwyczaj, nawyki
społeczne i komunikacyjne takich młodych osób są słabiej rozwinięte, mają one węższy
krąg wsparcia emocjonalnego, znajdują się w wykluczającej sytuacji finansowej, często
wypadają poza system kształcenia, niezbyt ufają autorytetom. Takie młode osoby
mają mniejszy dostęp do naukowo uzasadnionej informacji, mają nieodpowiednią lub
zaniżoną samoocenę, często trafiają w sieci handlarzy ludźmi, stają się ich ofiarami.
Źródło: They outhworker’s role in young people’s sexual health, 2009. Youth
Studies Australia 28 (4).
Dzieci, dorastające w środowisku,
w którym nie mieli bezpiecznych relacji,
płciowość mogą dostrzegać jako coś
niebezpiecznego
czy
zagrażającego,
bliskości
emocjonalnej
doświadczają
nieregularnie, ciało postrzegają jako coś
wrażliwego, rozmowa z nimi na tematy płci
nie jest łatwa, budzi to ich niepokój. W pracy
z takimi osobami ważne jest nawiązanie
relacji, kształcenie u nich zdolności do
krytycznego myślenia i udzielenie wsparcia
emocjonalnego.
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JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI
NA TEMAT SEKSU?
Po pierwsze, należy przygotować się. Nie, nie oznacza to, że trzeba będzie usiąść i
przeczytać stos książek (chociaż, oczywiście, nie zaszkodzi zapoznanie się ze źródłami naukowymi),
ale trzeba usiąść i śmiało spojrzeć w oczy własnym poglądom. Czy możemy kontrolować, co
mówimy, co czujemy? Nie ukryjemy, że kulimy się czy odczuwamy wstyd, lecz nie uznajemy tych
emocji za naturalne, nie wiemy, z czego wynikają i jak ukształtowały się, nasze ciało zademonstruje
je na zewnątrz, pokonamy je lub zostaniemy przyłapani. Przed rozpoczęciem rozmowy z dziećmi
czy nastolatkami, sami powinniście wiedzieć, z czego wynika wasze zamknięcie się i trudności
w obcowaniu, jakie tematy stanowią dla was tabu. Najczęściej nasze reakcje uwarunkowane są
stereotypami czy wynikają z wcześniejszych założeń, formujących określony obraz seksualności.
Często nawet nie podejrzewamy, że nasze zdanie i reakcja na te tematy wynika z tego, z czym
się spotkaliśmy się jeszcze w dzieciństwie (np. to, w jaki sposób o seksualności rozmawiano
w naszej rodzinie, jakie przekonania religijne czy kulturowe zostały w nas zakodowane od
najmłodszych lat itp.). W każdej społeczności w określonych okresach historycznych powstały
specyficzne tabu i przekonania, które zakorzeniły się w formie tradycji kulturowych, społecznych
i religijnych. Zamiast konkretnych analiz na tematy dot. seksualności, często mamy do czynienia
ze stosowaniem niedomówień, zastępowaniem określeń innymi. W ten sposób tworzy się
jedynie napięcie, temat jest kojarzony ze wstydem i poczuciem winy.
Przed rozpoczęciem rozmowy z dziećmi, należy poświęcić czas na zgłębienie źródeł
własnych tabu. Pomoże to zrozumieć, z czego wynikają nasze własne przekonania, obawy,
wartości moralne. Dzieci rozumieją więcej, niż nam się wydaje, dokładnie wiedzą, co sprawia, że
się wstydzimy, niepokoimy się, z czym nie zgadzamy się, więc jeżeli macie wcześniejsze poglądy na
określone zagadnienie, poświęćcie temu czas – zapoznajcie się z literaturą naukową, zasięgnijcie
opinii ekspertów pracujących z ludźmi, innymi słowy, poszerzanie waszych horyzontów leży
w waszym własnym interesie.
By dzieci czuły się bezpiecznie i pewnie, muszą mieć pewność, że z nami, osobami
dorosłymi, będą mogły swobodnie porozmawiać o wszystkim, co porusza czy niepokoi, o tym,
co powoduje wątpliwości czy obawy. Nauczmy się słuchać i umieć okazać, że rozumiemy
i akceptujemy, a nie potępiamy. Poczucie takie jest niezbędne dla budowy zaufania, kształtowania
umiejętności społecznych (w pierwszej kolejności – z nami, a następnie – z partnerem życiowym
czy seksualnym).
Warto samym wypróbować takie metody wśród osób pracujących z młodzieżą,
uczestniczyć w seminariach, na których można poruszać tematy związane z seksualnością, by je
oswoić. Wiele możliwości można znaleźć tu: www.ivairovesnamai.lt, niemniej, zajęcia można
przetestować w grupie osób pracujących z młodzieżą.

METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ

23

90

118

139

Krytyczne Graphic Facilitation w
Zalecenia i
myślenie
pracy z młodzieżą
rekomendacje
Słownictwo

6

9

21

53

73

Korzystanie z Wyzwania w pra- Edukacja seksualna Współpraca międzyinstucEscape room w
wydawnictwa
cy z młodzieżą
w pracy z młodzieżą jonalna w pracy z młodzieżą pracy z młodzieżą

5
4

Wstęp

Przed rozpoczęciem pracy w kwestiach seksualności, należy posiadać wiedzę o
rozwoju psychospołecznym dzieci i nastolatków. Nie należy się dziwić, że dla większości
młodych osób będą to tematy nowe, i to, co trzeba było omówić z dzieckiem w wieku
pięciu lat, trzeba to zrobić teraz. Innymi słowy, lepiej później, niż wcale.
Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:
http://www.askproject.eu/upload/deliverables/toolkit/new/LT_D7_Toolkit.pdf`

NA CO TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ,
ROZMAWIAJĄC O SEKSUALNOŚCI?
Jeżeli dzieci lub młodzież już poruszała z wami tematy seksualne, oznacza to, że
coś robiliście właściwie. Innymi słowy, dzieci i młodzież szybko dokonują selekcji ludzi
w oparciu o ich poglądy, o czym i z kim można rozmawiać. Należy zwrócić szczególną
uwagę, jakie komunikaty wysyłacie, jakie poglądy na taki czy inny temat emitujecie w toku
rozmowy. Nie należy zapominać, że zarówno w przypadku rozmowy osobistej, jak i przy
rozpoczęciu pogadanki, należy poświęcić czas na stworzenie bezpiecznego otoczenia.
Należy określić zasady obcowania, by wszyscy uczestnicy czuli się komfortowo, podkreślić
należy wzajemny szacunek, potrzebę wysłuchania drugiej osoby, a nie jej krytykowania,
nie należy zapominać o przestrzeganiu zasady poufności.
Rozmawiając z dziećmi, wysłuchajcie, o co dzieci was pytają. Często dorośli
nadinterpretują pytania, udzielają mglistych lub zbyt ogólnych odpowiedzi.
Najczęściej odpowiedzi udzielane dzieciom powinny być krótkie i jasne, a
jeżeli rozmawiacie z nastolatkami, nie zapomnijcie zapytać o ich zdanie na ten temat,
należy dążyć do dialogu. Zawsze dobrze jest odwołać się do doświadczenia dziecka, „a
pamiętasz, jak dziadek Andrzej ..”, możemy podzielić się również swymi przeżyciami,
ważne, by w centrum uwagi znalazła się młoda osoba, a nie my. Nie wolno moralizować,
gdyż spowoduje to opór i wrażenia, że jest się niezrozumianym. Również u dzieci i
nastolatków może zrodzić się poczucie winy, że czegoś nie wiedzą, czy też może źle, że
takie pytanie wogóle przyszło im do głowy. Należy zapewnić, że nie ma niewłaściwych
pytań, że bardzo się cieszycie, że dziecko przyszło do ciebie porozmawiać na te tematy,
że przekazała ci swą tajemnicę/wiadomość. Niektóre komentarze czy pytania mogą mieć
charakter prowokacyjny, lecz osoby pracujące z młodzieżą łatwo rozpoznają, co się za
nimi kryje i mogą to wskazać.
Budujcie u dzieci poczucie wartości własnej osoby. Niska samoocena często
skutkuje wczesnym i nieodpowiedzialnym rozpoczęciem współżycia seksualnego,
zachowaniem destrukcyjnym, angażowaniem się w relacje zależności lub oparte na
przemocy.
Pokażcie, że uczucia dziecka, jego przeżycia i doświadczenia są dla was ważne.
Wyprostujcie nieprawdziwe informacje. Należy uczynić to delikatnie, zwracając uwagę
CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

nie na błędną informację, lecz kierując ją na nową. Jeżeli nie znacie odpowiedzi – otwarcie o
tym powiedzcie. Nie musicie wiedzieć wszystkiego. Ważne, by pokazać dzieciom, że pytanie
do was dotarło, docenić je: „o, to bardzo ciekawe pytanie”, i powiedzieć, że musicie poszukać
odpowiedzi i wrócicie do tematu jutro (na następnym spotkaniu). Ważne, by dotrzymać
tej obietnicy, gdyż po kilku rozczarowaniach dziecko może już do was nie zwracać się w tej
sprawie.
Obcując z dziećmi i nastolatkami zapoznajcie ich z własnymi wartościami, co dla
Was jest istotne w budowie relacji, lecz należy przy tym zachować ostrożność, szczególnie,
gdy poglądy takie nie są spójne z informacją naukową (szczególnie w dziecinie orientacji
seksualnej, stosowania antykoncepcji, prawa podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży itp.).
Rozmawiając, trzeba starać się być blisko świata młodej osoby. Pytajcie nastolatków,
z jakimi wyzwaniami się zderzają, jak im się powodzi, co budzi ich obawy, przeraża, kto
ich wspiera. Niech was nie zdziwi, gdy zostaniecie odtrąceni, mimo iż dla nastolatków
tematy związane z pierwszą miłości, stosunkami są bardzo ważne, nie są przyzwyczajeni do
rozmowy o tym, nie mają śmiałości, gdyż w tym wieku ważne jest dla nich kształtowanie
własnej autonomii i ochrona przed skrzywdzeniem. Dlatego też budowa więzi, zaufania,
przygotowanie do przyjęcia tego, co może nam się nie spodobać oraz ogromna cierpliwość
– to są rzeczy, w które należy inwestować.

JAK ROZMAWIAĆ O PRZEMOCY
SEKSUALNEJ (JEJ PREWENCJI)?
Jedno na pięciu dzieci staje się ofiarą napastowania lub przemocy seksualnej. Dotyka
to dzieci, niezależnie od ich płci, wieku, koloru skóry, warstwy społecznej czy religii. Sprawca
jest najczęściej osobą znaną dziecku, któremu dziecko ufa, często nastolatkowie nawiązują
relacje oparte na przemocy z rówieśnikami lub osobami starszymi. Napastowane dzieci
odczuwają wstyd, winę i strach. My, dorośli, musimy przekonać dzieci i nastolatków, że
mogą z nami porozmawiać na tematy seksualne, by wiedziały, do kogo się zwrócić, gdy coś
je dręczy, gdy odczuwają niepokój czy smutek. Dzieci mogą odczuwać, że coś nie jest tak.
Dorośli muszą wykazać uwagę i zrozumienie dla uczuć i zachowań dzieci.
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5
4

Wstęp

O DOBRYM I ZŁYM DOTYKU I O
ZASADZIE BIELIZNY
Już pięciolatków można zapoznać z zasadą bielizny i omówić dobry i zły dotyk.
Zasada bielizny uczy szanować własną prywatność i prywatność innych osób, pomaga
zrozumieć, że ich ciało należy do nich i nikt nie może ich dotykać w miejscu, gdzie jest
bielizna, za wyjątkiem tych osób, które opiekują się dziećmi i gdy dzieciom jest potrzebna
pomoc, gdy jeszcze dzieci są na tyle małe, że nie potrafią samodzielnie ubrać się, umyć się,
lub gdy wymagana jest pomoc lekarska.
Więcej
informacji
pod
linkiem:
http://www.pvc.lt/images/banners/
Soc_kampanijoms/2015%2010%20Issamus%20vadovas%20tevams%20ir%20
specialistams%20apie%20KIKO.pdf
Przyjaciele i osoby dorosłe, które mogą dotykać dzieci, nie strasząc ich i nie
niepokojąc. Ich dotyk nie jest dziwny czy sprawiający ból, za wyjątkiem przypadków, gdy
ból jest niezbędny, np. w trakcie leczenie ząbków.
Można wytłumaczyć dziecku, że jest dobry (bezpieczny) dotyk, odwołując się do
ich własnego doświadczenia:

„Dobry (bezpieczny) dotyk, to kiedy przybijam Ci piątkę, po tym
jak świetnie Ci poszło w grze”.
„Dobry (bezpieczny) dotyk, to kiedy mama, tata, opiekun całuje
Cię na dobranoc”.
„Dobry dotyk, to kiedy mama, tata, opiekun przytula Cię po
powrocie ze szkoły”.
„Gdy ściskasz rękę osoby, którą dopiero poznałeś”.
„Gdy trzymasz się za rękę z najlepszym przyjacielem”.
Wytłumaczcie dziecku, że dotyk może być dobry, mimo iż sprawia
ból. Jest on bezpieczny, gdyż nie ma na celu wyrządzenie dziecku
krzywdy, lecz ma pomóc dziecku w ozdrowieniu:
„Gdy lekarz opatruje ranę, gdy spadłeś z roweru”.
„Gdy pielęgniarka wbija igłę w ciało w trakcie szczepienia od
niebezpiecznych chorób”
„Gdy stomatolog wierci ząb, bo chce go wyleczyć”

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

Złym dotykiem chce się kogoś wystraszyć. Zły dotyk występuje również wówczas, gdy
ktoś dotyka części intymnych dziecka.
Części intymne ciała – to takie części ciała, które ukrywamy pod bielizną. Nikt nie ma
prawa dotykać tych części ciała dziecka, za wyjątkiem osób bliskich i tylko w jednym celu – by
dbać o czystość i zdrowie dziecka.
Pozwólcie dziecku zrozumieć, że jakikolwiek dotyk nieznanej osoby, powodujący strach
czy krzywdzący, może być dotykiem niebezpiecznym. Nauczcie dziecko ufać swym instynktom,
gdy coś sprawia, że czują się niekomfortowo, w trakcie zajęć należy ćwiczyć mówienie „nie”,
zarówno słownie, jak i mową ciała. Otwarta i bezpośrednia rozmowa o seksualności i „intymnych
częściach ciała” już w dzieciństwie, z zastosowaniem odpowiedniego słownictwa określającego
organy płciowe i inne części ciała, pozwoli dzieciom zrozumieć, na co nie mogą pozwalać. Dzieci
muszę mieć prawo do odmowy pocałunku czy dotyku przez osoby, które one kochają. Dzieci
muszą być nauczone natychmiast i niezwłocznie powiedzieć „nie” w przypadku niewłaściwego
kontaktu fizycznego.
Dziecko należy również uczyć wycofywania się z sytuacji, w których poczują się
niebezpiecznie oraz poinformować o tym dorosłych, którym ufamy. Ważne jest podkreślenie, że
niezależnie od tego, co się stało, mają o tym mówić, aż ktoś na poważnie tym się nie zainteresuje.
Ważne jest omówienie z dzieckiem, że dorośli mogą wmówić dziecku, że zachowują się
w taki sposób, bo je kochają, strasząc, że to jest tylko ich tajemnica i nikt nie może o tym się
dowiedzieć, bo osobom najbliższym stanie się krzywda, lub to taka ich tajemna zabawa. Ważne,
by jasno dziecku powiedzieć, że nie jest to jego wina, że to sprawca zachował się niewłaściwie.
Za takie zachowanie dorośli powinni być surowo ukarani.

JAK ZAREAGOWAĆ NA INFORMACJĘ
O PRZEMOCY WOBEC DZIECKA?
Chociaż mogą rodzić się różne uczucia, postarajcie się zachować spokój,
wysłuchajcie dziecko poważnie. Zaufajcie temu, co dziecko mówi, pokażcie,
że je rozumiecie, uspokójcie.
Uspokoić i podtrzymać mogą pomóc następujące słowa: Wierzę Ci, przykro mi, że
Ciebie to spotkało. Dobrze, że mi o tym powiedziałeś(aś). Nie jesteś winny(a) tego, co się stało;
Nie tylko Ciebie to spotkało, spotyka to też inne dzieci. Uczynię wszystko, by nie groziło Ci
niebezpieczeństwo.
Wytłumaczcie dziecku, co musicie zrobić. Pamiętasz,
rozmawialiśmy, że za niewłaściwe zachowanie dorośli muszą zostać ukarani. Muszę
poinformować kogoś (służbę praw dziecka, policję) o tym, co się stało. Oni będą chcieli zadać
Ci kilka pytań. Pomogą sprawić, byś poczuł(a) się bezpiecznie. (Musimy okazać dziecku, że
rozumiemy, co ono odczuwa w związku z doświadczoną przemocą, lecz nie wolno dziecku
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Nie obiecujcie dziecku tego, czego nie
będziecie w stanie spełnić. (Np. Twoja mama nie będzie się

denerwowała w związku z tym, co się wydarzyło, nic się nie stanie).
Nie należy zapominać o sobie – porozmawiajcie z
kolegą lub inną osobą, której ufacie o swoich uczuciach. Takie przypadki zawsze
są sporym obciążeniem, wy też możecie potrzebować pomocy. Dowiedzcie się,
czy będziecie mieli dostęp do informacji o toku dochodzenia, jakie środki zostały
podjęte itp.
Podtrzymajcie więź z dzieckiem, które potrzebuje
stałego wsparcia, spróbujcie zachęcić je, by przyszło z wami porozmawiać lub
zatelefonowało.
Szanujcie prawo dziecka do poufności, nie
przekazujcie tej informacji innym pracownikom szkoły czy uczniom. Jeżeli dziecko
rozmawia w grupie czy w obecności innych dzieci, może zareagować: To, co
mówisz, jest bardzo ważne. Może porozmawiamy o tym później? I postarajcie się
jak najszybciej porozmawiać o tym z dzieckiem w cztery oczy.
Pamiętajcie, że najważniejsza jest ochrona dziecka przed powtórzeniem
się przemocy, ochrona dziecka przed wstydem, normalizacja otoczenia.
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zostawić możliwość zachowania faktu przemocy w tajemnicy.) Są takie tajemnice,
które nie obowiązują w przypadku, jeżeli ktoś się z Tobą źle zachował.
Miejcie na uwadze, że dziecko nie musi odczuwać niechęci czy złości
wobec swego krzywdziciela (może on być członkiem rodziny, jednym z rodziców
czy opiekunów). Cierpliwie udzielajcie odpowiedzi na pytania dziecka i starajcie
się rozwiać jego zmartwienia.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

SEKSUALNOŚĆ I PRZEŚLADOWANIE W SIECI (STALKING)
We współczesnej rzeczywistości już przedszkolaki stają się aktywnymi użytkownikami
Internetu, często nawet wcześniej, niż poznają czy nauczą się bezpiecznie obsługiwać nowe
technologie. Oczekując uwagi, akceptacji, a czasami po prostu nie zastanawiając się nad
konsekwencjami, dzieci robią sobie zdjęcia i udostępniają je, często prawie nago czy w kostiumach
kąpielowych.
Ważna jest rozmowa z dzieckiem o tym, że jego zdjęcia są bardzo ładne, lecz
wysyłając je nawet do najlepszego przyjaciela, nie możemy być pewni, gdzie trafią one dalej.
Należy uzmysłowić dziecku, że po wrzuceniu zdjęcia do Internetu, tj. po wysłaniu pocztą
czy opublikowaniu na profilu facebookowym itp., pozostanie ono tam bardzo długo i może
wypłynąć, jak już osoba taka będzie dorosłą. Omówcie sposób zachowania się, gdy zdjęcie już
zostało opublikowane i spotkało się z prześladowaniem lub widzicie, że lekkomyślnie zachował
się przyjaciel. Z nastolatkami i młodzieżą należy omówić, jak stereotypy płciowe są związane
z chęcią pokazywania siebie, dążenia do uzyskania oceny po obnażeniu się.
Więcej informacji pod linkiem: http://www.old.bepatyciu.lt/static/cms_page_
media/4/Leidinys%20%20Elektronines%20patycios%20ir%20ju%20prevencija.pdf

POJĘCIA I ZJAWISKA SPOŁECZNE
ZWIĄZANE Z SEKSUALNOŚCIĄ
TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA
Tożsamość płciowa – opisuje unikalne odczuwanie płci przez każdą osobę i z tym
związane (nie)utożsamianie się z określoną płcią. Tożsamość płciowa formuje się i zmienia się
w oparciu o płeć biologiczną, społeczną i doświadczenia seksualne. To właśnie świadomość
tożsamości płciowej w określonych przypadkach ma wpływ na stosunek osoby do własnego
ciała oraz wyglądu fizycznego. Może to być przyczyną podjęcia czynności korekcji wyglądu
fizycznego, potencjalnie obejmującą czynności medyczne i chirurgiczne (np. operacja zmiany
płci u osób transseksualnych).
Więcej informacji pod linkiem: http://ivairovesnamai.lt/
uploads/8/6/1/6/8616620/apklausos_duomen%C5%B3_analiz%C4%97.pdf
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Tożsamość płciowa definiuje, w jaki sposób człowiek postrzega i wyraża swą
płeć. Z kolei orientacja seksualna wskazuje, wobec kogo taka osoba żywi uczucia
romantyczne i/lub pociąg seksualny. Zakres seksualności jest nadzwyczaj szeroki,
można jednak wyróżnić podstawowe orientacje seksualne: heteroseksualna (uczucia
romantyczne i/lub pociąg seksualny do osoby przeciwnej płci, najczęściej odczuwane
pomiędzy osobą, która utożsamia siebie z mężczyzną, i osobą, która utożsamia siebie
z kobietą), homoseksualna (heteroseksualne (uczucia romantyczne i/lub pociąg
seksualny do osoby tej samej płci), biseksualna (uczucia romantyczne i/lub pociąg
seksualny do osób obu płci).
Więcej informacji pod linkiem: http://ivairovesnamai.lt/
uploads/8/6/1/6/8616620/apklausos_duomen%C5%B3_analiz%C4%97.pdf
Często jest zadawane pytanie: co definiuje orientację seksualną? Chociaż
przeprowadzono szereg badań mających na celu określenie wpływu czynników
genetycznych, hormonalnych, rozwojowych, społecznych i kulturowych, jednak
uzyskane wyniki nie pozwalają stwierdzić, że którykolwiek z wymienionych czynników,
bądź kilka z nich, określają orientację seksualną. Szereg naukowców uważa, że jest
to wypadkowa czynników naturalnych i wpływu otoczenia. Większość osób nie
ma poczucia, że w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wybór własnej orientacji
seksualnej.
Więcej informacji pod linkiem:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / n o t e s / p a u l i u s - s k r u i b i s / a p i e klausim%C4%85-kod%C4%97l-arba-kas-lemia-seksualin%C4%99-orientacij
%C4%85/10203396486673254
Wiele pytań rodzi kwestia dobra dzieci wychowywanych w rodzinie
składającej się z osób tej samej płci. Historie takich rodzin i badania w tym zakresie
można znaleźć tu:
http://ivairiseima.lt/kategorija/lgbt-seimos/
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ORIENTACJA SEKSUALNA

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

RÓŻNE FORMY RODZINY
Struktura rodziny na świecie ulega zmianom, również na Litwie występują różne
formy rodziny:
• rodziny z jednym rodzicem;
• rodziny wielopokoleniowe;
• rodziny z dziećmi adoptowanymi
• rodziny z przybranymi rodzicami i biologicznymi rodzicami;
• razem mieszkający rodzice, lecz bez zawarcia związku małżeńskiego;
• rodziny z rodzicami tej samej płci;
• rodziny z dziećmi i ich dziadkami lub innymi członkami rodziny;
• rodziny składające się wyłącznie z braci i sióstr itp.;
• rodziny wieloetniczne i wielorasowe.
W środkach masowego przekazu oraz w reklamach na Litwie w dalszym ciągu
najczęściej ukazywana jest jedna forma rodziny, co nie tylko nie odzwierciedla różnorodności,
jaka występuje w społeczeństwie, lecz i wstrzymuje dyskusję, zaś dzieci często spotykają się
z szyderstwami lub są wykluczane, czują się mniej wartościowe, jeżeli model ich rodziny nie
jest zgodny z prezentowanym modelem rodziny tradycyjnej. Dlatego ważna jest rozmowa z
dziećmi na ten temat, mówienie, że wszystkie formy rodziny są wartościowe, ważna jest nie
struktura rodziny, a wzajemne relacje jej członków, rodzinę definiuje troska i zobowiązania.
Nie należy zapominać, że niektórzy członkowie rodziny nie muszą być z nią związani więzami
krwi, rośnie liczba rozwodów i wiele dzieci ma drugą mamę lub tatę, wiele dzieci mięszka z
rodzicami tej samej płci (mogą mieć dwie mamy czy dwóch ojców), wraz z rosnącą migracją
sporo dzieci wychowuje się z dziadkami, rodzice mogą być przedstawicielami różnych ras itd.
Jakie funkcje pełni rodzina?
Istnieje powszechna zgoda, że podstawowym zadaniem rodziny jest wzajemne
zapewnienie sobie:
• zaspokojenia podstawowych potrzeb (np. jedzenia, ciepła, schronienia,
higieny, odpowiednich ubrań, opieki zdrowotnej);
• ciepła uczuciowego, wsparcia i miłości;
• wychowania i wsparcia, więzi sprzyjających uczeniu się i rozwojowi
intelektualnemu.
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Stereotypy i role płciowe – oczekiwania wobec mężczyzn i kobiet
w zakresie przypisanych im funkcji i zadań społecznych. W stereotypach
odzwierciedlenia znajdują następujące oczekiwania: mężczyźni mają być
samodzielni, niezależni, aktywni, racjonalni, ambitni, skupieni na karierze, zaś
kobiety – pasywne, zależne, uczuciowe, opiekujące się dziećmi i domem.
Stereotypy płciowe utwierdza heteronormatywność – społeczne i
kulturowe normy, wskazujące, że heteroseksualizm mężczyzn i kobiet jest
wyłączną możliwą, akceptowalną, normalną orientacją seksualną i normą
społeczno-kulturową, gdy prezentowane są ustalone role płciowe. Innymi
słowy, założenie, że istnieje jedyna orientacja seksualna, zaś przypisywane
mężczyznom i kobietom cechy mają charakter sprzeczny (silny – słaba,
uczuciowa – nieczuły).

SKUTKI STEREOTYPÓW I RÓL
PŁCIOWYCH
W różnych kulturach w różnych okresach role płciowe były inne. Dla
różnych pokoleń bycie „kobietą” czy „mężczyzną” oznaczało co innego, inne
było też ich postrzeganie. To zmieniająca się sytuacja społeczna determinuje
zachowania się kobiet i mężczyzn. Ról płciowych uczymy się w rodzinie, od
przyjaciół, otoczenia, w szkole, miejscu pracy, z reklam. Oczekiwania ogółu
określają, jak mężczyźni czy kobiety mają zachować się w określonych
sytuacjach, jak mają wyglądać, co czuć itp.
Często uważa się, że tradycyjne role mężczyzn i kobiet są określone
cechami biologicznymi i są to role uzupełniające się. Jednakże badania
ujawniają oszałamiającą skalę nierówności w obszarze pracy, wynagrodzeń,
władzy i statusu kobiet, nie wspominając o tym, że kobieta często staje się
obiektem przemocy seksualnej, ofiarą przemocy w bliskim otoczeniu (z danych
statystycznych wynika, że co trzecia kobieta na Litwie jest ofiarą przemocy
fizycznej lub seksualnej w bliskim otoczeniu) oraz spotyka się z niską oceną
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STEREOTYPY I
ROLE PŁCIOWE

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

swojej osoby w związku z obowiązującymi w otoczeniu wzorcami urody.
Dążąc do zapewnienia równości płci, należy uwzględnić różnice w sposobie bycie kobiet
i mężczyzn, które wynikają z doświadczenia społecznego, stereotypowych założeń, tradycji
kulturowej. Stereotypowe postrzeganie cech kobiet i mężczyzn ogranicza możliwości kształcenia
i wyrażania wszystkich naszych zdolności, zainteresowań i umiejętności.
Takie myślenie może ograniczać chęć mężczyzn wykonywania tzw. prac kobiecych (np.
opiekować się dziećmi) i ograniczać możliwości wykonywania przez kobiety takich prac, które
tradycyjnie są domeną mężczyzna (np. inżynieria, przedsiębiorczość czy sport). Stereotypy mogą
funkcjonować również w relacjach międzyludzkich – poczynając od nierównego podziału zadań
domowych, a kończąc na popularnej opinii, że „nie” wypowiedziane przez dziewczynę oznacza
„tak”.
Segregacja zawodów w oparciu o kryterium płciowe negatywnie wpływa na osoby,
które wykonują zawody „niezgodne” z płcią takiej osoby. Przykładowo, mężczyźni pracujący
w charakterze wychowawców czy pielęgniarzy (w języku litewskim np. brak jest męskich
form tych słów), często spotykają się z sytuacją, gdy klienci, koledzy czy szefostwo poddaje
w wątpliwość ich męskość. Jako że kobiety częściej niż mężczyźni przekraczają granice płci
w swym życiu zawodowym, częściej też spotykają się z podejrzliwością i wrogością w miejscu
pracy.
Zauważalna jest tendencja, kiedy pracodawcy, klienci i koledzy kobiet mają tendencję
do komunikowania się z nimi bardziej w oparciu o ich płeć, niż cechy indywidualne czy
wykonywaną pracę. Pracownicy, wykonujący pracę „niezgodną” z ich płcią, w swej pracy
wydają się być „wyjątkowi”, „wpadający w oko”, dlatego też stają się obiektem powszechnego
zainteresowania. To powoduje, że za wszelką ceną dążą oni do osiągnięcia sukcesu i tworzą
roboczą sytuację stresową. Ponadto, spotykają się oni z takim zjawiskiem, jak „stawianie
ścian”, tzn.. gdy dominujący płciowo pracownicy dążą do podkreślenie różnicy pomiędzy sobą
a „innymi” osobami i zachowują się wobec nich jak wobec obcych. Badacze zauważyli, że kobiety
często zostają wypchnięte zarówno z formalnych, jak i z nieformalnych sieci informacyjnych
(np. weekendowe mecze tenisa czy spotkania w barze towarzyskie ze współpracownikami,
kierownikiem czy klientem).
Źródło: http://www.lsc.vu.lt/assets/leidiniai/indexf209.html?show_content_id=503
Segregacja płciowa na rynku pracy nie ogranicza się do aspektów psychologicznych. Bardzo
istotne są ekonomiczne skutki nierównego traktowania mężczyzn i kobiet w wynagradzaniu za
pracę. W ostatnich latach wynagrodzenie kobiet za taką samą pracę było o 14-17 proc. mniejsze
niż mężczyzn.
Chłopców, młodzieńców i mężczyzn dotykają następujące skutki funkcjonowania
stereotypów płciowych: mężczyźni czterokrotnie częściej niż kobiety cierpią na uzależnienia od
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środków odurzających i/lub alkoholu, pięciokrotnie częściej popełniają samobójstwo,
popełniają 90 proc. wszystkich przestępstw, do tego możemy jeszcze dorzucić niezdolność
zbudowania więzi z dzieckiem, tworzenie związków opartych na nierównym traktowaniu,
brak samorealizacji. Norma przypisywana mężczyznom w powszechnym mniemaniu
związana jest z agresją, gdyż jedynym sposobem dowiedzenia swej męskości jest
przemoc. Mężczyźni, którzy odważą się ukazać swe uczucia czy łagodne cechy, spotykają
się z poniżeniem, pogardą. Jedyną emocją, która pozwala udowodnić męskość i moc,
jest agresja. Wśród zadomowionych stereotypów, bez zachowania trzeźwości umysłu,
ciężko jest być „prawdziwym” mężczyzną, gdyż jeżeli nie udaje się spełnić jednego z
oczekiwań: utrzymać rodzinę, być silnym, upada autorytet, wokół którego budowano
męskość, pozostaje jedyna forma udowodnienia męskości – agresja, destrukcja, często
– autodestrukcja.
W wieku nastoletnim, wraz ze zmianą wyglądu fizycznego, dziewczyny odczuwają
coraz większą presję bycia zgodną z obowiązującym powszechnie wyobrażeniem
społecznym płci, gdyż przeważająca wizja kobiecości zakłada określony rodzaj relacji
dziewczyny ze swoim ciałem. W społeczeństwie zachodu rozpowszechnione jest
przedmiotowe postrzeganie kobiety, kiedy to jej ciało, części jej ciała lub funkcje
seksualne postrzegane są jako instrumenty, odseparowane od osobowości i życia
psychicznego i traktowane są jako elementy reprezentujące kobietę. Pod wpływem
uprzedmiotowienia, dziewczyny formują postrzeganie własnej osoby – dziewczyny same
powoli internalizują stałe zewnętrzne uprzedmiatawianie, jakby przejmując perspektywę
trzeciej osoby, myśląc o sobie bardziej martwią się tym, jak wyglądają, a nie jak czują
się. Dziewczyny zaczynają stale siebie obserwować i oceniać, na ile ciała odpowiadają
obowiązującym powszechnie ideałom, obrazowi pięknego i szczupłego kobiecego
ciała. Inną sferą, związaną z ideologią kobiecości – relacje nastoletnich dziewczyn z
otoczeniem. Przeważający w społeczeństwie obraz kobiecości opisuje kobietę jako istotę
unikającą konfliktów, tłumiącą gniew, zawsze uprzejmą, usłużną, unikającą negatywnych
reakcji. Jako że konflikty, gniew, negatywne emocje są nieodłączną częścią codziennego
życia, pragnąc zachować kobiecość, dziewczyny muszą ukrywać w sobie swe prawdziwe
uczucia, a otoczeniu prezentować wyłącznie takie zachowanie i takie uczucia, które
przez ogół są uznawane za kobiece. W ten sposób dziewczyny „tracą głos” lub płaczą
ukradkiem. Potrzeby innych ludzi są ważniejsze, niż ich własne. Kobieta wierzy, że będzie
kochana tylko wówczas, gdy będzie zdolna zaspokoić oczekiwania innych osób, a nie
wówczas, gdy okaże swe prawdziwe pragnienia i uczucia. Zazwyczaj swe nieprawdziwe
„Ja” nastolatkowie opisują jako „przemilczenie tego, co mam w głowie”, „mówienie tylko
tego, co chcą usłyszeć”, „ukrycie własnej opinii”.
Źródło: Rasa Erentaitė, Oksana Malinauskienė. 2012. Moteriškumo ideologijos
sąsajos su paauglių merginų depresiškumu, savęs vertinimu ir subjektyviu pasitenkinimu
gyvenimu. Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris. 11, str. 49–74.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

PO CO MŁODZIEŻY EDUKACJA
SEKSUALNA?
Najlepiej na te pytania odpowie statystyka, ukazująca sytuację panującą na Litwie.
Wyniki badania z 2011 r., w którym uczestniczyło dwieście respondentów w wieku
15-19 lat, ukazują, że nastoletnie dziewczyny na Litwie współżycie seksualne rozpoczynają
w wieku 17 lat, zaś chłopcy - w wieku 16 lat. Litewscy nastolatkowie znają 3-4 metody
antykoncepcji. Lecz większość litewskich dziewczyn przyznała, że nie wie, jaka metoda
antykoncepcji jest dla nich najlepsza. Wyniki badań pokazują również, że wśród nastolatków
pokutuje wiele mitów o antykoncepcji. Na Litwie aż 42 proc. nastolatków uznaje stosunek
przerywany za pewną metodę zapobiegania ciąży, chociaż z badań wynika, że taki sposób
zabezpieczania się jest nadzwyczaj nieskuteczny. Sześć procent badanych uważa, że przed
ciążą chroni prysznic lub kąpiel w wannie po odbyciu stosunku.
47 proc. dziewczyn i 40 proc. chłopców uprawiając seks nie stosuje żadnych
środków antykoncepcyjnych. 29 proc. dziewczyn zachowuje się w ten sposób mniemając,
że nie ryzykuje zajścia w ciążę, zaś prawie 39 proc. chłopców wskazało, że odpowiedzialność
przenoszą na dziewczyny i nie troszczą się o środki antykoncepcyjne. Jedynie 23 proc.
nastolatków stwierdziło, że posiada wystarczającą wiedzę o antykoncepcji, jest to
niższy wskaźnik w porównaniu z danymi z innych krajów europejskich. Wyniki badań
międzynarodowych można znaleźć pod linkiem: https://www.your-life.com/static/media/
pdf/press/wcd-survey-2011-media-report-2011.pdf

CHOROBY PRZENOSZONE
DROGĄ PŁCIOWĄ
Do zarażanie chorobami przenoszonymi drogą płciowa dochodzi w trakcie
nieostrożnych stosunków waginalnych, analnych czy oralnych. Do zakażenia chorobami
przenoszonymi drogą płciową dochodzi w wyniku kontaktu błon śluzowych. Błona śluzowa
jest wyściółką nabłonka, występującą w waginie, odbycie, pod napletkiem i w jamie
ustnej. Po zarażeniu się jedną infekcją przenoszoną drogą płciową, zarażenie się kolejną
jest łatwiejsze, gdyż błona śluzowa już uległa uszkodzeniu.
Więcej informacji o chorobach przenoszonych drogą płciową można znaleźć pod
linkiem:
http://tavogyvenimas.lt/lytiskai-plintancios-infekcijos/
Podstawowe informacje o HIV można zleźć pod linkiem:
http://www.ulac.lt/ligos/%C5%BD/ziv-zmogaus-imunodeficito-virusas
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Z różnorodnymi środkami antykoncepcyjnymi można zapoznać się pod
linkiem:
https://www.atsargus.lt/saugus-seksas/kontraceptines-priemones/
O antykoncepcji hormonalnej w potocznym obiegu funkcjonuje sporo
mitów. O tym, co sądzą na ten temat specjaliści, można przeczytać pod linkiem:
http://tavogyvenimas.lt/neplanuoto-nestumo-prevencija/mitai-apiehormonine-kontracepcija/#1484653971090-a4370b12-b151
Nastolatkowie powinni wiedzieć, że jeżeli chcą zapobiec niechcianej ciąży,
uniknąć chorób przenoszonych drogą płciową, to o środkach zapobiegawczych
powinien myśleć nie tylko chłopak, lecz także dziewczyna. Chłopacy zawsze
powinni korzystać z prezerwatyw, gdyż tylko prezerwatywa chroni przed chorobami
przenoszonymi drogą płciową i chłopaka, i dziewczynę. Światowa Organizacja
Zdrowia zaleca dziewczynom w wieku 15-19 lat stosowanie hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, gdyż są to środki bezpieczne i pewne. Mogą to być pigułki,
plaster czy wkładka. Nastolatka po zapoznaniu się ze środkami antykoncepcyjnymi
i podjęciu decyzji o stosowaniu antykoncepcji hormonalnej, powinna skonsultować
się z lekarzem-ginekologiem, który dobierze najbardziej odpowiedni środek
antykoncepcji hormonalnej i wypisze receptę.
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ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

METODA

UWIĘZIONA PŁEĆ: STEREOTYPY
PŁCIOWE I ICH SKUTKI

cele
1) Pomoc uczestnikom w zrozumieniu, czym są role i stereotypy płciowe i jaki wpływ mają
one na nasze codzienne życie oraz relacje z otoczeniem;
2) Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi płci;
3) Pobudzanie krytycznego myślenia uczestników oraz kwestionowania postaw
wynikających z ról i stereotypów płciowych.

liczebność grupy - 8-20
wiek uczestników - 16-29
niezbędne akcesoria
Duże arkusze papieru (flipchart), długopisy (tyle, ilu uczestników), kartki
samoprzylepne, przygotowana prezentacja.

czas trwania - 60-90 min.
SPRAWDŹ ZADANIE
NA S NASTĘPNEJ STRONIE
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Uczestnicy siadają w kółku. Prowadzący(a) rozpoczyna dyskusję:
1) Jakie pytanie najczęściej zadaje matka po zajściu w ciąże czy urodzeniu dziecka?
Najczęściej pada pytanie: kto się urodził? I od tej chwili coś się dzieje – rodzice odpowiednio
urządzają dziecięcy pokój, kupują przedmioty, które pasują chłopczykowi czy dziewczynce.
Proces ten trwa przez całe nasze życie i dlatego proszę, byście wzięli po kilka kartek
samoprzylepnych oraz długopisy i napisali na nich wiadomości, które usłyszeliście
w dzieciństwie od najbliższych, a później w szkole, tylko dlatego, że urodziliście się
chłopczykiem czy dziewczynką. Spiszcie wszystkie komunikaty, które słyszeliście w swym
otoczeniu adresowane do dziewczynek, dziewczyn, chłopczyków, chłopców tylko dlatego,
że są oni dziewczynkami, dziewczynami, chłopczykami czy chłopcami.
Czego od was oczekują, czego żądają?
Uczestnicy odczytują swe wpisy i kartki przyklejają na arkusz „MĘŻCZYZNA” lub „KOBIETA”.
Jakie uczucia i przemyślenia wynikają po wysłuchaniu tych osobistych historii/doświadczeń?
Uczestnicy dzielą się wrażeniami. Prowadzący(a) kontynuuje moderację spotkania:
2) Jakie cechy są przypisywane mężczyznom, a jakie kobietom?
Prowadzący spisuje po jednej stronie dużej kartki oczekiwania wobec kobiet, cechy im
właściwe, zaś po drugiej stronie – mężczyzn. Należy podkreślić, że nie to oznacza, że
my uważamy, że mężczyźni i kobiety tacy są lub takimi być mają, to tylko ukazuje, jakie
wiadomości otrzymujemy/słyszymy. Uczestnicy moją skojarzyć swe doświadczenie
z sytuacjami prezentowanymi w filmie: seksualność kobiet postrzegana wyłącznie przez
pryzmat mężczyzn, aktywność seksualna mężczyzn jest normą, zaś kobiety są zawstydzane,
kojarzone z nosicielkami chorób wenerycznych, kobietami lekkich obyczajów.
3) Skąd otrzymujemy taki przekaz? Z tradycyjnych bajek, podręczników, mediów,
reklam, filmów. Prowadzący może dobrać odpowiednie ilustracje.
Należy zauważyć, że różne grupy ludzi, które otrzymują niewiele czasu na opisanie, kim są
mężczyźni i kobiety, zazwyczaj prezentują dość podobne listy cech. Wynika to z tego, że o
tym, jakimi mają być mężczyźni i kobiety, uczymy się z tych samych źródeł. Wspólna nazwa
tych źródeł – „role płciowe”. Role te są nam dostarczane niczym standardowe szuflady,
w które musimy wejść. Często te szuflady nazywane są płcią społeczną – normy społeczne
i role, których od nas oczekuje społeczeństwo: jak mamy zachowywać się, jak wyglądać,
co ma odczuwać mężczyzna, a co kobieta. Wskazując, że są to stereotypy płciowe, szuflady
można określić jako szufladę mężczyzny i szufladę kobiety. Stereotypy, kategorie dają nam

4

Wstęp

5

Słownictwo

6

9

21

53

73

Korzystanie z Wyzwania w pra- Edukacja seksualna Współpraca międzyinstucEscape room w
wydawnictwa
cy z młodzieżą
w pracy z młodzieżą jonalna w pracy z młodzieżą pracy z młodzieżą

przebieg

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

jasność, wiemy w ten sposób, czego mamy się spodziewać. Niemniej jednak, czy możemy spełnić
te wszystkie oczekiwania? Jak wam się wydaje?
4) Czym naprawdę jest ta płeć?
Prowadzący(a) na dużej kartce papieru pisze: „PŁEĆ BIOLOGICZNA”, następnie wyjaśnia te
pojęcie.
Płeć biologiczną definiują zewnętrzne i wewnętrzne organy płciowe, zestaw chromosomów
i hormonów. Anatomia ludzi określa jako biologicznych mężczyzn, biologiczne kobiety i
hermafrodytów (osoby dwupłciowe).
Więcej o definicji tych pojęć pod linkiem:
http://isgirsti.lt/jaunimui/lytis-biologine-ir-socialine/
Tymczasem, tożsamość płciowa stanowi część samopoznania, jak siebie rozumiemy sami i jak
widzą nas inni. Tożsamość seksualna, czyli jestem, kim jestem.
Prowadzący(a) zapisuje na dużej kartce papieru: „TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA” i wyjaśnia te pojęcie.
Co wiecie o tożsamości płciowej? Mężczyźni, kobiety, trans (trans, bezpłciowe, genderqueer
itp.), osoby transseksualne (kobiety lub mężczyźni).
Więcej o definicji tych pojęć pod linkiem:
http://isgirsti.lt/jaunimui/lyties-tapatyb/
5) Czy szufladki z płcią, stereotypy mogą być niebezpieczne? Na czym polega
niebezpieczeństwo?
Prowadzący może zaproponować omówienie tej kwestii w parach lub w małych grupach.
Prześladowanie w szkole, jeżeli ktoś nie odpowiada określonym normom (np. długie włosy
chłopaków) nie pozwalają na samorealizację, robienie tego, co chcesz, gdyż to nie przystoi
kobiecie/mężczyźnie, anoreksja, niska samoocena samobójstwa, depresja, przemoc seksualna,
nierówne wynagrodzenia itp.
6) Jakie stereotypy w relacjach międzyludzkich dostrzegacie? Jaki wpływ mają one na
relacje między nastolatkami?
Należy zaznaczyć, że stereotypy formują nierównoprawne relacje pomiędzy mężczyzną a
kobietą. W celu pobudzenia dyskusji, prowadzący(a) może zadać kolejne pytania: Kto płaci za
kolację? Kto zaprasza na randkę? Kto zmywa naczynia?
7) Czy należy całkowicie zrezygnować z pudełek (stereotypów płciowych)? W jaki sposób to
uczynić? Kto nam w tym pomoże?
Uczestnicy w grupach spisują, co mogą zrobić sami, co – inni. Jeżeli zabraknie czasu, można
pominąć prezentację prac poszczególnych grup, tylko umieścić propozycje na tablicy. Nie należy
zapominać o śledzeniu czasu – wyraźnie należy zaznaczyć, jaki czas zostaje przeznaczony na
pracę w grupach (ok. 5 min.).
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zagadnienia do
omówienia
Nad czym się zastanawiałem(am), co zrozumiałem(am) w trakcie zajęć?
Jakie uczucia to wywołało?

Na kolejne spotkanie można poprosić, by uczestnicy przynieśli przykład
reklamy, w której utwierdzane są stereotypy płciowe, można zaproponować
obserwację swego otoczenia i zapisanie komentarzy, które są adresowane do
mężczyzn i kobiet i omówić je na następnych spotkaniu. Ważne, by poruszyć
z młodzieżą temat sposobu reagowania, gdy się słyszy niewłaściwe komentarze lub
ma się do czynienia z prześladowaniem seksualnym, by stali się bardziej świadomi i
bardziej odporni na naciski środowiskowe.
Tematem kolejnych zajęć mogą być: „Edukacja seksualna – młodzież ma
prawo wiedzieć”, „Nie” – znaczy „nie”, czy „Zły i dobry dotyk”, „Różnorodność rodzin”.

METODA

RÓŻNORODNOŚĆ RODZIN

cele
1) Zapoznanie uczestników z różnorodnymi formami rodzin;
2) Zwalczanie mitów i stereotypów, związanym z pochodzeniem czy orientacją
seksualną;
3) Omówienie pojęcia rodziny i jej funkcji.

liczebność grupy - 8-20
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co dalej?

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

wiek uczestników - 8-29
niezbędne akcesoria
Duże arkusze papieru (flipchart), długopisy (tyle, ilu uczestników), wydrukowane
kopie zadania (tyle, ile par)

czas trwania - 30-45 min.
przebieg
1) Prowadzący(a) rozdaje po zagadce dla każdej pary. Zadanie polega na rozwiązaniu
zagadki w oparciu o posiadane informacje. Kto w którym domu mieszka?
2) Po 15 minutach, lub gdy będzie widać, że większość par już sobie poradziła, zapytajcie
o rozwiązanie zagadki. Udzielcie prawdziwej odpowiedzi, jeżeli nikomu nie udało się
zagadki rozwiązać (dołączono).
3) Prowadzący(a) zaprasza do dyskusji:
Jakie różnice dostrzegliście między rodzinami?
To dobrze, czy źle, że rodziny są różne?
W jakiej rodzinie, w tych wymienionych, chcielibyście żyć? Dlaczego?
Z dziećmi i nastolatkami należy omówić, co określa rodzinę, jakie funkcje pełni, co
jest ważne dla dziecka/nastolatka w rodzinie. Struktura poszczególnych rodzin różni
się, to nie forma rodziny decyduje o jakości relacji i więzi w rodzinie.
4) Dodatkowe zadanie: jeżeli zajęcia są adresowane do dzieci, można poprosić je, by
narysowali swą rodzinę i zaprezentowały swój rysunek grupie.

zagadnienia do
omówienia
Co pomogło, a co utrudniło rozwiązanie zagadki?
Czego nowego dowiedzieliście się, nad czym zastanowiliście się?
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co dalej?

ZADANIE
„KTO GDZIE MIESZKA?“

Na ulicy różnorodności mieszka 11 osób: Ola, Tomek, Emilia, Maciek, Łukasz,
Martyna, Natalia, Szymon, Tymek, Andrzej, Julia. W oparciu o poniższe informacje,
wskażcie domy, w których mieszkają:
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Jeżeli w trakcie zajęć wynikło sporo dyskusji na temat rodzin tej samej płci, czy
też kwestie związane z pochodzeniem czy rasą, kolejne spotkanie należy poświęcić
pojęciom związanym z płcią, szerszemu omówieniu różnych form rodziny.
Więcej informacji o różnych formach rodziny i ich codziennym życiu oraz
wyzwaniach znajduje się pod linkami: www.ivairiseima.lt i www.misriseima.lt
W rozmowie z dziećmi o różnych formach rodziny oraz o migracji pomaga
zbiór bajek Neringi Dangvydė „Bursztynowe serce”.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

• Andrzej ma jednego brata/siostrę i dwóch ojców.
• Tymek ma jednego kota i jest najstarszą osobą na tej ulicy.
• Szymon posiada duży ogród.
• Ola ma pięć lat i mieszka z dwiema innymi osobami.
• Natalia mieszka ze swoim dziadkiem.
• W domu, w którym mieszka pies, mieszkają cztery osoby.
• Tomek nie pracuje i przebywa w domu ze swym dzieckiem.
• Julia nie ma dzieci i zwierzątek, dlatego nie potrzebuje samochodu.
• Martyna pracuje poza domem i potrzebuje samochodu.
• Tata Oli zostaje w domu z dziećmi.
• Maciek i Łukasz mają dwójkę dzieci.
• Emilia ma jednego brata/siostrę.

Odpowiedzi:

Pierwszy dom: Maciek, Łukasz, Andrzej, Emilia;
Drugi dom: Tymek, Natalia;
Trzeci dom: Szymon, Julia;
Czwarty dom: Martyna, Tomek, Ola

METODA

„NIE“ ZNACZY „NIE“

cele
1) Pomóc uczestnikom poznać osobiste granice własne i innych osób;
2) Nauczyć się rozpoznawać napastowanie seksualne;
3) Zdobyć nawyk podkreślania własnej granicy osobistej

liczebność grupy - 6-20
METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ
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wiek uczestników - 8-29
niezbędne akcesoria
Taśma klejąca lub kreda, jeżeli zajęcia dobywają się na zewnątrz

czas trwania - 30 min.
przebieg
1) Prowadzący(a) dzieli grupę na dwie części i prosi uczestników, by stanęli w dwóch
szeregach, by uczestnicy patrzyli na siebie nawzajem i każdy miał swą parę.
2) Następnie, dzieci z jednego szeregu zaczynają po kolei iść w kierunku drugiego
szeregu. Każdy z uczestników z drugiego szeregu powie „stop”, gdy poczuje,
że zbliżono się do niego za blisko i czuje się w związku z tym niekomfortowo.
Uczestnikom należy wytłumaczyć, że nie są to zawody i każdy indywidualnie
powinien określić, na ile pozwala zbliżyć się drugiej osobie.
3) Gdy wszyscy zatrzymają się, należy poprosić uczestników, by się rozejrzeli, gdzie
zatrzymali się inni.
4) Następnie, następuje zamiana ról szeregów.
5) W następnej kolejności, uczestnicy są proszeni, by znaleźli sobie oddzielne miejsce
w pomieszczeniu i taśmą klejąca zaznaczyli swe prywatne terytorium. To ich
przestrzeń osobista, której nie mogą przekroczyć inne osoby (chyba że najbliższe).
6) Prowadzący inicjuje dyskusję:
Dlaczego przestrzeń osobista różnych osób różni się od siebie?
Czy Wasza przestrzeń osobista różni się, w zależności od tego, kto do Was się
zbliża?
Czego nie chcielibyście, by inne osoby robiły z Waszym ciałem (obejmowały,
całowały, dotykały ramienia)?
Jak zauważyć, że ktoś się czuje niekomfortowo?
Czy można słowami sprawić, że ludzie poczują się niekomfortowo? Jak?
Co możemy uczynić, by inne osoby szanowały naszą przestrzeń osobistą?
7) Prowadzący(a) proponuje każdemu z uczestników, by wyraził słownie lub mową
ciała „nie” osobie stojącej po jego prawej stronie. Omawiane są różne sposoby
mówienia „nie”, nie tylko wymawiając słowo „nie”. Nieważne, jak „nie” zostało
wyrażone, zawsze należy szanować taką decyzję.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

zagadnienia do
omówienia

Jak się czułeś(aś) w trakcie zajęć?
Co było dla mnie nowe/niespodziewane?

co dalej?
Po tych zajęcia wskazane są zajęcia na temat „Dobry i zły dotyk”.

METODA

DOBRY I ZŁY DOTYK

cele
1) Zapoznanie uczestników z dobrym i złym dotykiem oraz zasadą bielizny;
2) Kształtowanie szacunku wobec własnej prywatności oraz prywatności innych osób.

liczebność grupy - 8-15
wiek uczestników - 16-29

(można dostosować do dzieci w wieku 8–12 lat)

niezbędne akcesoria
Duże arkusze papieru (flipchart), długopisy (tyle, ilu uczestników), prezentacja
z przygotowaną informacją, wydrukowane scenariusze.
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przebieg
Przed rozpoczęciem zajęć, ważna jest wstępna rozgrzewka grupy (wskazana
jest gra wymagająca kontaktu fizycznego, jeżeli grupa dysponuje czasem, można
rozpocząć zajęcie od metody stosowanej w zajęciach „nie” znaczy „nie”), ważne
jest omówienia zasad, by wszyscy uczestnicy czuli się bezpiecznie i mogli swobodnie
uczestniczyć zajęciach.
1. Prowadzący(a) prezentuje cechy i rodzaje dobrego i złego dotyku, prosi
uczestników o przedstawienie przykładów.
2. Na czym polega zasada bielizny? Dlaczego jest taka ważna? Bo uczy nas szanować
prywatność naszego ciała i prywatność innych osób. Jak mamy reagować, gdy
ktoś nas dotyka niewłaściwie? Jak Wy reagowalibyście w takiej sytuacji?
3. Prowadzący(a) dzieli uczestników na trzy grupy i daje im różne scenariusze
(załączono). Po 10 minutach uczestnicy prezentują wyniki pracy w grupach,
wszyscy wspólnie je omawiają.
Proponowane zagadnienia do dyskusji:
• Co poczuliście po zapoznaniu się ze scenariuszem? Jakie to były uczucia?
•

Dlaczego uważacie, że należało zareagować/nie reagować?

•

Co, będąc na miejscu opisanej osoby, zrobilibyście zapobiegawczo, by taka
sytuacja nie zaistniała?

•

W toku moderacji ważne jest, by uczestnicy porozumiewali się z wzajemnych
szacunkiem, wysłuchali siebie, nie krytykowali siebie nawzajem, lecz uzupełniali
się.

zagadnienia do
omówienia
Co czułeś(aś) w trakcie zajęć?
Nad czym zastawiałeś(aś) się, czego nowego dowiedziałeś(aś) się?
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czas trwania - 30-45 min.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

adaptacja dla młodszych
uczestników
Rozmawiać o granicach oraz o dobrym i złym dotyku trzeba też z dziećmi.
Należy dzieciom wyjaśnić, czym się różni zły i dobry dotyk, zapoznać je z zasadą bielizny.
Wyjaśnijcie, co dorośli mówią dzieciom, gdy chcą je wciągnąć w nielegalne działania,
pozwólcie dzieciom poćwiczyć mówienia „nie”, gdy nie chcą, by ktoś je przytulał, całował
w policzki itp., zaproponujcie dzieciom wykonanie 2 lub 3 załączonych zadań.

ZAŁĄCZNIK 1

„DOBRY I ZŁY DOTYK”
Należy podzielić wszystkich uczestników na trzy grupki. Każda grupka otrzymuje
jeden scenariusz. Uczestnicy grupy mają za zadanie omówić scenariusz i zaproponować
plan działań, tj. reakcje osoby występującej w scenariuszu.

1. SCENARIUSZ
Wczoraj miała miejsce Twoja wspólna impreza z koleżanką z pracy, plotkowałyście
o biurowych sprawach oraz zbliżającym się urlopie, jedliście razem pizzę, dzieci (w wieku 8
lat) bawiły się wesoło. Po powrocie do domu Twój syn zapytał, czy Julek (syn koleżanki) nie
mógłby pomieszkać z Wami. Po rozmowie zrozumieliście, że w toku imprezy Julek wygadał
się, że nie chce mieszkać ze swymi rodzicami, gdyż stale wyzywają go, obwiniają, że zepsuł
im życie, biją paskiem.
Pytanie: jakie będą dalsze Twoje działania?

2. SCENARIUSZ
Rodzice Madzi niebyt często przebywają w domu, gdyż praca jej ojca wymaga
stałych wyjazdów zagranicę, zaś mama niedawno dostała nową pracę i pracuje do późnych
godzin. Najczęściej to Ty (babcia) zabierasz dziewczynkę ze szkoły, lub Twój syn, wujek
Madzi, Jakub. Jednak, ostatnio Madzia zaczęła unikać wujka, prosi, by nie zostawiać jej
samej. Dziś rano rozmawiałaś z Madzią i ona wspomniała, że wujek głaskał ją po główce, a
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następnie po brzuszku.
Pytanie: jakie będą dalsze Twoje (jako babci Madzi) działania?

118

3. SCENARIUSZ

ZAŁĄCZNIK 2

ZAZNACZ, JAKI DOTYK, JEST TWOIM
ZDANIEM DOBRY, A JAKI ZŁY:

Głaskanie głowy
Pocałunek w policzek
Klaps w dłoń
Głaskanie pośladków
Przytulenie
Uderzenie pięścią w brzuch
Klaps w pośladek
Łaskotanie stóp
Uścisk dłoni przy przywitaniu
Wsadzanie dłoni pod koszulkę, głaskanie piersi

Kopnięcie
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Trzynastoletnia Sylwia powiedziała ojcu, że przed tygodniem otrzymała w
sieci społecznościowej Facebook od dorosłego mężczyzny zaproszenie do przyjaciół.
Sylwia pomyślała, że to jeden z przyjaciół ojca i przyjęła jego zaproszenie. Nieznajomy
zaczął pisać do niej wiadomości, chwalić jej wygląd. Sylwii było miło otrzymywać
takie wiadomości. Zszokowała ją dopiero prośba o jej nagie zdjęcie.
Pytanie: jaka byłaby Twoja reakcja, gdybyś był ojcem Sylwii?

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

ZAŁĄCZNIK 3

DOKOŃCZCIE ZDANIA:
1.
2.
3.
4.

Dotyk może być dobry i ...
Jeżeli ktoś Cię dotyka niewłaściwie, musisz natychmiast powiedzieć o tym ...
Twoje ciało należy tylko do ...
Jeżeli dorosły lub inne dziecko dotyka intymnych części Twego ciała, nazywa
się to ...
5. Jeżeli dziecko staje się ofiarą przemocy seksualnej, nie jest to jego ...

ODPOWIEDZI:
1.
2.
3.
4.
5.

zły
dorosłej osobie, której ufasz
Ciebie
przemocą seksualną
wina

METODA

„EDUKACJA SEKSUALNA –
MŁODZIEŻ MA PRAWO WIEDZIEĆ”

cele
1) Promowanie wśród uczniów krytycznego stosunku wobec stereotypów dot. ról
płciowych w relacjach międzyludzkich;
2) Przekazanie naukowo uzasadnionej informacji, promującej bezpieczne zachowania
seksualne oraz nawyki odpowiedzialnego zachowania seksualnego.

liczebność grupy - 10-15
wiek uczestników - 16-29
METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ

49

90

118

139

Krytyczne Graphic Facilitation w
Zalecenia i
myślenie
pracy z młodzieżą
rekomendacje
Słownictwo

6

9

21

53

73

Korzystanie z Wyzwania w pra- Edukacja seksualna Współpraca międzyinstucEscape room w
wydawnictwa
cy z młodzieżą
w pracy z młodzieżą jonalna w pracy z młodzieżą pracy z młodzieżą

5
4

Wstęp

`

niezbędne akcesoria
Przygotowany krótki film, egzemplarze gry „bingo” (dla każdego uczestnika),
przygotowane zadania do gry „Prawda czy fałsz”.

czas trwania - 45 min.
przebieg
Te zajęcia są zalecane po tym, jak zostaną omówione pojęcia związane
z seksualnością, przeanalizowane stereotypy dot. ról płciowych (zajęcia „Uwięziona
płeć”).
1) Przygotować się do pracy pomoże gra „Bingo“. Na kartce należy narysować
6 okienek, w którym wpisane zostaną twierdzenia dotyczące dojrzewania,
poglądów na życie seksualne, stereotypów płciowych, edukacji seksualnej.
(Przykładowo: Lubię nosić krótkie włosy. Moje dojrzewanie płciowe rozpoczęło
się, gdy miałem(am) 14 lat. Uważam, że ojcowie mogą równie dobrze
opiekować się dziećmi, jak mamy. Jestem obecnie zakochany(a). Zgadzam się
z twierdzeniem, że edukacja seksualna jest niezbędna dla każdego nastolatka.
Uważam, że o prezerwatywie powinni pomyśleć i dziewczyna i chłopak. Itp.)
Po sygnale, uczestnicy zaczynają zadawać sobie pytania, by odnaleźć
osobę, która zgodzi się z zapisanym twierdzeniem. Jeżeli znajdujemy taką
osobę, obok okienka zapisujemy jego imię. Kto pierwszy zapełni wszystkie 6
okienek imionami, krzyczy „bingo” i jest ogłaszany zwycięzcą. Po grze można
krótko omówić, cos nas zdziwiło, które okienka było zapełnić najtrudniej i
dlaczego.
2) Pomieszczenie jest dzielone na dwie części – w jednej części widnieje napis
„Prawda”, w drugiej „Fałsz”. Prowadzący(a) odczytuje fakty, zaś uczniowie
przechodzą stronę, którą uznają za właściwą odpowiedź, tj. „Prawda”, jeżeli
zgadzają się z twierdzeniem, i „Fałsz”, jeżeli są innego zdania. Prezentujemy
tu kilka przykładów, prowadzący(a) może też wymyśleć je samodzielnie,
dostosowują je do tematów lub pytań poruszanych na wcześniejszych
spotkaniach:
Prezerwatywę należy stosować tylko wówczas, gdy nie chcemy mieć dzieci.
Zakładając męską prezerwatywę, należy zostawić trochę miejsca (powietrza)
na końcu. Zajście w ciążę podczas pierwszego stosunku jest niemożliwe. Jeżeli
już raz zachorowało się na chorobę przenoszoną drogą płciową, drugi raz to nie

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

`
nastąpi. Seks oralny jest najbardziej bezpieczny. Przerywany stosunek płciowy nie zabezpiecza
ani przed ciążą, ani przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Spirale są odpowiednim
środkiem antykoncepcyjnym wyłącznie dla kobiet po porodzie. HIV można się zarazić w trakcie
przetaczania krwi, korzystając z tej samej igły lub w trakcie stosunku płciowego. Nastoletnie
osoby homoseksualne nie muszą zabezpieczać się w trakcie uprawiania seksu.
Po odczytaniu stwierdzenia, prowadzący(a) czeka, aż uczestnicy zajmą swe pozycje,
następnie wysłuchuje opinii obu stron, jak i tych, którzy ewentualnie pozostali po środku. Jeżeli
uczestnik zmieni swe zdanie w trakcie dyskusji, może zmienić obraną stronę. Po zakończeniu lub
zaraz po każdym stwierdzeniu (po tym, jak uczniowie wypowiedzą swe zdanie), prowadzący(a)
udziela poprawnej odpowiedzi, prezentuje naukowo uzasadnioną informację.
Dodatkowe zagadnienia do omówienia:
Jakie stereotypy płciowe wyszły na jaw w toku rozmowy na temat zachowania seksualnego?
(Można omówić podwójne standardy – jak przedstawiani są mężczyźni i kobiety, że seksualność
kobiet zawsze jest kojarzona z przyjemnością mężczyzn, czego oczekuje się od jednych i od
drugich, rozpoznanie stereotypów i ich omówienie, jak mają wyglądać równoważne stosunki).
Jak odpowiedzielibyście na pytanie: kiedy młodzież jest przygotowana do podjęcia współżycia
seksualnego?
Jak wam się wydaje, dlaczego młodzież podejmuje współżycie seksualne?
(Doskonała możliwość omówienia odczuwanej przez młodzież presji podjęcia współżycia
seksualnego (często wydaje się im, że wszyscy inni już „próbowali”), omówienie sposobów
tworzenia bliskości i więzi z inną osoba bez podejmowania współżycia seksualnego.)
Jakie są zalety i wady, oparte na edukacji, wstrzymywania się od podjęcia współżycia?
Czy edukacja seksualna jest potrzebna nastolatkom? Dlaczego?
Jakie środki antykoncepcyjne są wam znane?
Jakie środki zabezpieczające są odpowiednie dla młodych osób, jeszcze nieposiadających
rodziny?
3) Prowadzący(a) zaprasza uczestników do obejrzenia klimatycznego filmiku o podejmowaniu
decyzji: https://www.youtube.com/watch?v=pZwvrxVavnQ
4) Po obejrzeniu filmu dyskutuje się o tym, że przed pocałunkiem czy przed dotykiem,
zawsze trzeba mieć zgodę/przyzwolenie, ważne usłyszeć, kiedy osoba mówi „nie”, że
nieprzytomna osoba nie może udzielić zgody, że do rzeczy normalnych należy zmiana
swej opinii, i co ważne, że działania bez wcześniejszej zgody są przemocą.

zagadnienia do
omówienia

Co czułeś(aś) w trakcie zajęć?
Czego nowego się dowiedziałeś(aś)?
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na tematy związane z edukacją seksualną: uczestnicy na karteczkach anonimowo
spisują swe pytania, a następnie cała grupa w toku dyskusji poszukuje odpowiedzi.
Prowadzący(a) moderuje spotkania, konkluduje, prezentuje naukową informację,
jeżeli zaś nie posiada wiedzy na jakiś temat, obiecuje przygotować odpowiedzi na
następne spotkanie.
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co dalej?

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

WSPÓŁPRACA

MIĘDZYINSTUCJONALNA
W PRACY Z MŁODZIEŻĄ
Nie wymaga dowodzenia fakt, że mając na
uwadze jakościową i skuteczną działalność ośrodków
młodzieżowych, nie należy ignorować znaczenia
współpracy międzyinstytucjonalnej na szczeblu
lokalnym. Osoby pracujące z młodzieżą są zatrudnione
w różnych sferach polityki społecznej (np. kultura,
sprawy wewnętrzne, edukacja, sport itp.).
Po zatwierdzeniu w 2013 r. opisu zakresu pracy
osób pracujących z młodzieżą, oficjalnie znalazły się
Kierownik Instytutu Badań i
Analiz
Politycznych, od ponad
one na mapie polityki młodzieżowej Litwy, chociaż
15 lat działający w dziedzinie
wsparcie instytucjonalne dla ośrodków młodzieżowych
polityki młodzieżowej i pracy z
młodzieżą.
było świadczone już od 2006 r. W opisie działalności
Marius jest ekspertem
osób pracujących z młodzieżą, praca z młodzieżą
ds. demokracji,
została zdefiniowana jako „działania wychowawcze z
zaangażowania, współpracy
młodzieżą lub jej grupami w zależności od ich potrzeb,
międzyinstytucjonalnej,
zajmuje się badaniami
w celu umożliwienia młodym ludziom włączenia się w
środowiska młodzieżowego,
społeczeństwo oraz umożliwienia im odpowiedzialnego
jest członkiem wielu grup
kreowania życia osobistego, świadomego i aktywnego
zawodowych edukatorów
(Rada Europy itp.)
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Praca
z młodzieżą uzupełnia edukację formalną i wychowanie
w rodzinie”. Praca z młodzieżą jest realizowana przez osoby pracujące z młodzieżą w ich czasie
wolnym, posiadające stosowne kompetencje i dążące do osobistego i społecznego rozwoju
młodych osób zarówno poprzez pracę z indywidualnymi osobami, jak i pracę z grupami.
W świetle poglądu na współpracę międzysektorową, zawartego w niniejszej publikacji,
młodzież ma być wciągnięta na wszystkich etapach realizacji współpracy międzysektorowej.
W tym procesie ważną rolę pełni młodzież zorganizowana i organizacje młodzieżowe, którym
nadano prawo do reprezentowania interesów młodzieży. Niemniej jednak, ważne jest zwrócenia
uwagi na fakt, że w świetle przeprowadzonych w 2012 r. badań nad problemami młodzieży,
84,3 proc. młodych osób nie należy do żadnych organizacji pozarządowych, zaś 46,6 proc. nie
uczestniczyło w żadnych działaniach wolontariatu. W 2007 r. na zamówienie Departamentu
ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy przeprowadzono badania
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socjologiczne, które ustaliły, że w działalność organizacji młodzieżowych
jest zaangażowanych jedynie 15,7 proc. młodych osób. Niskie wskaźniki
zaangażowania obywatelskiego pozwalają na twierdzenie, że zrzeszona
młodzież nie reprezentuje wszystkich młodych osób, dlatego też chcąc
usłyszeć bardziej reprezentatywną opinię młodzieży, należy dotrzeć
do tych, którzy nie są wciągnięci do żadnej młodzieżowej organizacji
pozarządowej. W tym celu można wykorzystać metodykę otwartej
pracy z młodzieżą, która częściowo rozwiązuje kwestię rozpoznania
zainteresowań młodzieży niezrzeszonej w działalności zorganizowanej,
ich sformułowania i przekazanie decydentom. Niemniej jednak, należy
przyznać, że powstała przestrzeń jest niewystarczająca, dlatego ważne jest,
by osoba pracująca z młodymi ludźmi, posiadała niezbędne kompetencje
do uświadamiania wagi idei aktywnego uczestnictwa i zaangażowania,
była zdolna do identyfikacji interesów i potrzeb młodzieży oraz ich
przekazania decydentom. W tym celu, ponad wszelką wątpliwość, osoba
pracująca z młodzieżą, powinna dobrze rozumieć schematy uczestnictwa
oraz zakresy odpowiedzialności. W celu osiągnięcia wymienionych
funkcji i celów, osoby pracujące z młodzieżą mogą wykorzystać
zaprezentowane w niniejszym wydawnictwie środki metodyczne,
które pomogą młodzieży określić własne interesy. Na przykład, osoby
pracujące z młodzieżą w Niemczech, Zjednoczonym Królestwie i Belgii są
angażowane w reprezentowanie interesów młodzieży oraz formowanie
polityki młodzieżowej oraz jej realizację, pomagają sformułować interesy
młodzieży nieuczestniczącej w działaniach organizacji pozarządowych i
nieposiadających własnej reprezentacji, rozumieją problemy młodych
osób i są zainteresowane w stworzeniu lepszych warunków dla młodych
ludzi. Osoby pracujące z młodzieżą dobrze orientują się w aktualnych dla
młodzieży tematach, problemach i posiadają kompetencje niezbędne do
ich rozwiązania. Jedną z podstawowych kompetencji osoby pracującej z
młodzieżą jest dostrzeganie kontekstu strukturalnego, kompetencję tę
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pomaga nabyć zaprezentowana w wydawnictwie metodyka, która pozwala poznać
działające w mieście czy regionie lub pracujące z młodzieżą organizacje młodzieżowe
oraz różne instytucje.
Z powodu braku wyraźnie zdefiniowanych i sformalizowanych sieci współpracy,
działania opierają się na nieformalnych relacjach i współpracy, które to zależą od dobrej
woli i zaangażowania określonych osób. Dążąc do zapewnienia ciągłości i trwałości
współpracy, takie sieci należałoby sformalizować albo stale je podtrzymywać poprzez
wspólne działania itp. Za przykład mogą posłużyć kursy podnoszenia kompetencji, co
pół roku organizowane spotkania w celu omówienia działań i wymiany informacji,
imprezy wyjazdowe, w trakcie których można umacniać nieformalne więzi.
Mając na celu osiągnięcie reprezentacji interesów młodych ludzi przez osoby
z nimi pracujące, należy udzielić odpowiednią uwagę ich zdolności odróżnienia
tych interesów od krótkookresowych zachcianek, odróżniania interesów samych
pracowników od interesów młodzieży itd. W tym celu należy regularnie organizować
działania edukacyjne adresowane do młodych osób oraz osób pracujących z młodzieżą
dot. polityki młodzieżowej, reprezentacji interesów, aktywnego uczestnictwa. Praca
z młodzieżą – jedna z metod wzmacniania aktywności młodzieży. Dlatego też osoba
pracująca z młodzieżą powinna być zainteresowana nie tylko w reprezentacji interesów
młodych osób, lecz również w zaznajomieniu młodzieży z możliwościami aktywnego
zaangażowania i uczestnictwa w formowaniu polityki w kwestiach dla nich istotnych.
Osoba pracująca z młodzieżą powinna stale poświęcać czas na wciągnięcie młodych
osób i ich umocowanie do reprezentowania interesów własnych i swoich rówieśników.
Mając na celu większą międzysektorowość, przy zaangażowaniu osób
pracujących z młodzieżą, można podjąć działania w dwóch kierunkach:
1) zwiększać świadomość i zrozumienie osób pracujących z młodzieżą, dlatego
ważne jest zaangażowanie się w formowanie polityki, dlatego też należy młode osoby
informować o możliwościach reprezentacji interesów własnych i swoich rówieśników
oraz podtrzymywać nieformalną współpracę;
2) tworzyć mechanizmy, w których w trybie obowiązkowym uczestniczyliby
przedstawiciele różnych poziomów i instytucji i w ten sposób omawiały istniejące
interesy.
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Z KIM MOŻNA
WSPÓŁPRACOWAĆ?
Dość często przedstawiciele organizacji młodzieżowych i pracujących
z młodzieżą, osoby młode i specjaliści instytucji państwowych i innych nawet
nie wiedzą o swoim istnieniu. Organizacje i instytucje mogą przez wiele lat
funkcjonować obok siebie, organizować tradycyjne wydarzenia, ogłaszać się w
mediach, lecz jeżeli ich drogi nie przetną się na wspólnej imprezie czy w ramach
realizacji wspólnego celu, mogą nie wiedzieć o swoi istnieniu.
W dalszej części pragniemy przedstawić różne organizacje i instytucje, z
którymi można współpracować na poziomie samorządowym. Krótko opiszemy,
czym się te organizacje zajmują, w jaki sposób mogą one pomóc młodzieży czy
organizacjom młodzieżowym, oraz zaproponujemy wzajemne wykorzystanie
zasobów, infrastruktury, odnalezienie wspólnych interesów.

Uczelnie wyższe (szkoły wyższe i uniwersytety, ich filie)

– nie będziemy prezentować poszczególnych uczelni wyższych, oferujących
profesjonalną wiedzę i uznawane wykształcenie. Instytucje te posiadają
rozbudowaną infrastrukturę, z której mogą skorzystać różne organizacje
i resorty. Ponadto, uczelnie są doskonałym partnerem informacyjnym, w
swoich pomieszczeniach posiadają tablice ogłoszeniowe, rozsyłają newslettery,
organizują konferencje elektroniczne, spotkania absolwentów i informacje przez
was proponowane mogą być dla nich interesujące. Instytucje te chętnie odwiedzą
organizowane przez was imprezy, by zaprezentować swą ofertę nauczania, w ten
sposób przyciągając przyszłych studentów.
Świetlica wiejska – jest to budynek lub część budynku w miejscowości
wiejskiej, który został dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności
(zorganizowane pomieszczenia, niezbędny sprzęt). Przestrzeń ta może być
wykorzystana podczas imprez i innych działań, prezentacji dla społeczności,
dyskusji z mieszkańcami. W tym przestrzeniach należy organizować różnorodne
imprezy, które pozwolą dotrzeć do tych młodych osób, dotarcie do których w
inny sposób jest utrudnione.
Biblioteki – należy zaznaczyć, że w ostatnich latach oblicze i funkcje
bibliotek na Litwie uległy radykalnej zmianie. Powstaje wiele nowych usług, jak
wydawnictwa audio i video, dostęp do internetu, gry planszowe. Oczywiście,
bibliotekarze posiadający kwalifikacje osoby pracującej z młodzieżą, pracują
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z młodzieżą. Przykładowo, przy Bibliotece Miejskiej w Łoździejach działa otwarty
ośrodek młodzieżowy, pracownicy którego w weekendy pracują do godz. 1 w nocy. Są
to doskonali partnerzy do rozpowszechnianie informacji i wspólnej organizacji imprez.
Straż pożarna – organizacja ta chętnie współpracuje z organizacjami
młodzieżowymi, w trakcie imprez chętnie prezentuje się ze specjalnym programem,
uczestniczy w imprezach sportowych. Można ich zaprosić, by zaprezentowali
młodzieży swój zawód. W swej działalności funkcjonariusze straży pożarnej mogą
pomóc w ramach wolontariatu w młodzieżowych świetlicach dziennych, szczególnie
gdy brakuje wolontariuszy – mężczyzn. Zimą strażacy mogą pomóc w przygotowaniu
publicznej miejskiej lub wiejskiej ślizgawki na stadionie czy placu.
Otwarte młodzieżowe ośrodki/przestrzenie – to miejsce, gdzie
prowadzona jest otwarta praca z młodzieżą, świadczone są usługi społeczne,
pedagogiczne i psychologiczne. Zazwyczaj miejsca te są przeznaczone są dla
młodzieży w wieku od 14 do 29 lat, lecz są one otwarte o dla innych grup społecznych.
Szczególną uwagę poświęca się młodzieży posiadającej ograniczone możliwości, słabo
zmotywowanej, która z różnych powodów nie ma możliwości lub nie chce uczestniczyć
w działaniach młodzieży.
Należałoby wyróżnić rolę osoby pracującej z młodzieżą, świadomej
uczestnictwa młodzieży i zagadnienia, która może konsultować i wspierać młode osoby
w ich pomysłach (w projektach i organizacji imprez). Tu młoda osoba może więcej
o możliwościach uczestnictwa, może zostać skierowana do instytucji czy resortów,
które pomogą mu w rozwiązaniu jego problemów. Ośrodki posiadają infrastrukturę
i różnorodne zasoby niezbędne do organizacji wolnego czasu młodzieży i rozwoju
umiejętności, często są zaangażowane w działalność międzynarodową.
Młodzieżowe ośrodki pracy – terenowe oddziały urzędów pracy,
odpowiedzialne za pracę z grupami młodzieży. Młodzieżowe ośrodki pracy świadczą
młodzieży pomoc w znalezieniu miejsc pracy, organizują szkolenia dla młodzieży
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i uczniów, prowadzą doradztwo zawodowe, pomagają w organizacji wyjazdów do
instytucji kształcenia wyższego. Instytucja ta ma dostęp i potrafi zgromadzić osoby
nieuczące się, niepracujące i nieuczestniczące w szkoleniach. Posiada również
dobrze wyposażone pomieszczenia, doskonale rozpowszechnia informację o
imprezach oraz projektach.
Młodzieżowe centra informacji – centra te mają za zadanie
przekazywać młodym ludziom informacje na aktualne dla młodzieży tematy, np.
o mobilności młodych osób, możliwościach uczestnictwa, miejscach zamieszkania,
pieniądzach, zdrowiu, wolontariacie, nauce, pracy, czasie wolnym, sporcie,
kulturze i podróżach. Jest to instytucja, do której można skierować młode osoby,
jeżeli zależy im na aktualnych informacjach. Centra te posiadają własne kanały
dystrybucji informacji, można im przekazać informację o sobie, informacja ta
dotrze do młodych osób. Centra można zapraszać na swoje imprezy czy wspólnie
organizować działania.
Organizacja młodzieżowe – organizacje, które zrzeszają młode
osoby wg. kryterium zainteresowań oraz grupy działania. Specyfika ich działalności
i umiejętności mogą okazać się użyteczne w toku realizacji działania bądź projektu.
Organizacje młodzieżowe chętnie jednoczą swe siły w ramach realizacji sensownych
działań, posiadają zasoby ludzkie i pomysły, które można wdrożyć. Często to one
są głosem młodzieży, gdy chcemy jakieś kwestie z młodzieżą przekonsultować.
Organizacje takie często współpracują w ramach projektów międzynarodowych.
Wojsko – organizacja ta może być interesująca dla młodzieży, nie tylko jako
wykonywany zawód, lecz również jako partner do współpracy. Żołnierze organizują
działania wychowawcze – obozy wojskowe, których rygorystyczny program trafia
w gusta określonych grup młodzieży. Przedstawiciele wojska z chęcią uczestniczą
w wydarzeniach, prezentując swe działania. Także dla potrzeb organizowanej przez
was imprezy mogą ugotować z zakupionych przez was produktów żołnierski posiłek,
wypożyczyć sprzęt – namioty, liny itp.
Centra kultury – pomimo wyposażenia i pomieszczeń, centra posiadają
również specjalistów, którzy potrafią uczyć młode osoby np. tańców, sztuki teatralnej
czy innych umiejętności, wnieść swój wkład w realizację projektu. We współpracy z
tymi instytucjami można zaplanować i zorganizować różnorodne imprezy masowe
dla wspólnot lokalnych oraz rozwiązywać aktualne potrzeby młodzieży w zakresie
ich wolnego czasu – tańce, dyskoteki.
Szkoły artystyczne (sportowe) – szkoły takie posiadają sprzęt
do zajęć artystycznych oraz sprzęt sportowy, jak również dostosowane do tego
pomieszczenia, zatrudnieni specjaliści mogą wnieść swój wkład w nauczaniu
szczególnych umiejętności. Instytucje takie mogą pośredniczyć w zaproszeniu na
CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

imprezy znanych sportowców czy artystów.
Policja – instytucja ta chętnie współpracuje z organizacjami młodzieżowymi,
prezentuje się w trakcie imprez, posiada własne programy w dziedzinie bezpieczeństwa
ruchu drogowego, zapobiegania narkomanii itp., uczestniczy w wydarzeniach sportowych.
Przedstawicieli policji można zaprosić, by zaprezentowali młodzieży swą służbę. W
działaniach społecznych funkcjonariusze policji mogą pomóc w ramach wolontariatu w
młodzieżowych świetlicach dziennych. Instytucja ta często pracuje z niezmotywowanymi
młodymi ludźmi, przykładowo, w Wilnie, Kiejdanach i innych miejscowościach policja
posiada własne ośrodki młodzieżowe, powstałe przy komisariatach. Policyjni specjaliści
ds. młodzieży mogą udzielać specjalistycznych porad prawnych. Często policja pomaga
również w zabezpieczaniu imprez.
Organizacje studenckie – te organizacje mogą podzielić się swym
doskonałym doświadczeniem ze współpracy z przedsiębiorcami czy poszukiwania
wsparcia finansowego. Są również doskonałym partnerem informacyjnym, organizacje
te pomogą również w znalezieniu wolontariuszy.
Ośrodki kształcenia – posiadają sale konferencyjne i różnorodny sprzęt,
organizują kursy doskonalenia zawodowego. Jeżeli są organizowane szkolenia dot.
polityki młodzieżowej czy współpracy międzysektorowej, uczestnikom można wręczyć
zaświadczenia podnoszenia kwalifikacji, co często stanowi dodatkową motywację do
uczestnictwa w wydarzeniach szkoleniowych.
Centra usług edukacyjnych – instytucje zarządzające księgowością szkół,
ich transportem i sprawami gospodarczymi. Jeżeli przy samorządzie działa taka instytucja,
może ona wspomóc organizacje młodzieżowe w sprawach dokumentacji finansowej czy
organizacji tańszego transportu.
Instytucje edukacyjne (szkoły, w tym szkoły zawodowe) – posiadają
specjalistyczny sprzęt (np. specjalistyczne sale/pracownie), w których można realizować
różnorodne działania, jak również odpowiednią infrastrukturę. Przez szkoły przewija
się dużo osób, świadczone są tam również usługi żywienia, dlatego istnieje możliwość
zapewnienia tańszego wyżywienia uczestnikom projektu.
Dziecięce świetlice dzienne – te instytucje z kolei pracują z dziećmi z
rodzin zagrożonych wykluczeniem, świadczą usługi społeczne i w zakresie spędzania
przez dzieci wolnego czasu, zapewniają posiłki. Świetlice posiadają infrastrukturę, którą
mogą wykorzystać organizacje młodzieżowe, np. pralnię, sprzęt kuchenny, co pozwala na
przygotowanie posiłków. Można tam również znaleźć dzieci, które można wciągnąć we
własne działania projektowe.

Przedsiębiorstwa – tego rodzaju organizacje mogą być zainteresowane

udziałem w imprezach, związanych z ich działalnością. Organizacje takie poszukują
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pracowników i mogą zaproponować członkom waszej organizacji czy młodzieży
dodatkowy zarobek za np. roznoszenie ulotek czy pomoc w organizacji imprezy
firmowej. Przedsiębiorstwa mogą wspomóc waszą działalność czy projekt.
Najczęściej przedsiębiorstwa będą liczyły na promocję własnej produkcji czy usług.
Lokalne grupy działania (LGD) – organizacje te zrzeszają działające
na terenie wiejskim organizacje, samorządy i struktury biznesowe, promują
wspólne działania na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.
Organizacje te przyznają dofinansowanie dla projektów realizowanych na obszarach
wiejskich, posiadają szeroki wachlarz zasobów: finansowe, ludzkie, sprzętowe i
infrastrukturalne. Ponadto, w skład zarządu LGD muszą wchodzić osoby młode, co
zapewnia możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji i reprezentacji swych
interesów.
Biura zdrowia publicznego – organizują różnorodne imprezy o
tematyce zdrowotnej czy dot. zdrowego trybu życia, jednoczą wspólnotę, posiadają
infrastrukturę. Z instytucją tą można aktywnie współpracować w dziedzinie ochrony
zdrowia, można też konsultować się przy organizacji obozów (zezwolenia, normy
higieniczne itp.).

Fotoreportaż młodzieżowy.
Zawody na orientację polityczną.
Samorząd przyjazny młodzieży.
Portret młodego człowieka.
Mapa społeczna.
Narysuj wizję.
Przygotowanie do współpracy

METODA

FOTOREPORTAŻ
MŁODZIEŻOWY
Na następnej stronie

4

Wstęp

5

Słownictwo

6

9
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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cele
Metoda ta może być stosowana do zaprezentowania opinii młodzieży czy
zainicjowania dyskusji o tym, co jest ważne dla młodych ludzi, do poszukiwania pomysłów
na młodzieżowe projekty, do werbalizacji przez młodzież problemów społeczności

liczebność grupy - nieograniczona
niezbędne akcesoria
Fotoaparat, projektor bądź inny sprzęt do prezentacji zdjęć

dnia
czas trwania - ½
kilka zajęć

przebieg
Często osoby młode mają problem z przekazaniem osobom dorosłym swych
spostrzeżeń dot. aktualnych kwestii, rozwoju miejscowości czy rozwiązywania problemów.
Metoda ta może pomóc młodzieży wyrazić własne zdanie w formie atrakcyjnej dla młodych
osób.
Np. toczy się dyskusja o problemach, z którymi boryka się miejscowość.
Młodzież otrzymuje zadanie zrobienia zdjęć:
a)
co mi się w miejscowości podoba;
b)
co mi się w miejscowości nie podoba.
Po wykonaniu zadania zdjęcia zostaną wspólnie obejrzane i wybrane te, które zdaniem
wszystkich, są najważniejsze.
W trakcie spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej zdjęcia zostaną
zaprezentowane i omówione.
Zdjęcia można po prostu wystawić, grupując je wg. kryterium: „co mi się w miejscowości
podoba” i „co mi się w miejscowości nie podoba”.

komentarze
Z metodą tą spotkaliśmy się w Gruzji, w miejscowości Lanczchuti, kiedy to w 2012
r. konsultowaliśmy lokalne samorządy w dziedzinie rozwoju polityki samorządowej na
poziomie lokalnym.
Metoda ta może być stosowana z pominięciem dyskusji – po prostu prezentując
opinię młodzieży, jak to miało miejsce w Lanczchuti, kiedy to bez zapowiedzi zdjęcia
METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ
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118

zostały wywieszone w foyer samorządu. To, co wywoływało pozytywne emocje, zostało
umieszczone na jednej ścianie, zaś te negatywne – na przeciwległej. Rezultat okazał się
niezwykle interesujący: po roku działanie powtórzono, i zdjęcia wiszące dotychczas na
„negatywnej” ścianie przewędrowały na „pozytywną”, gdyż pracownicy administracji
samorządu dostrzegli problemy i je rozwiązali.

Co łatwiej zauważyć: rzeczy negatywne, czy pozytywne?
Co nowego dostrzegłem(am) w swej miejscowości / omawianym temacie?
Co zdziwiło w trakcie wykonywania zadania?
Co chciałbym/chciałabym zmienić?
Co przede wszystkim należałoby zmienić / ulepszyć w naszej społeczności, także dla
różnych grup społecznych (seniorzy, młode rodziny itp.)?

73
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zagadnienia do
omówienia

co dalej?
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Kolejne zajęcia mogłyby dotyczyć:
Dyskusja o problemach dostrzeganych przez młodzież.
Zaplanowanie działań, które mogą przyczynić się do rozwiązania tych problemów.

ZAWODY NA ORIENTACJĘ
POLITYCZNĄ

cele
Zapoznanie się z instytucjami działającymi przy samorządach i pracujących
z młodzieżą, świadczących usługi, jak również z organizacjami młodzieżowymi

liczebność grupy - 5-50
(i więce`j)

Uczestnicy będą uczestniczyli w grupach (po 4-7 osób)

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

`

niezbędne akcesoria
Mapa miejscowości, karta zadań, coś do pisania

czas trwania - 2-12 godz.
przebieg
Uczestnicy są dzieleni na grupki: mogą być zespoły szkolne, grupki przyjaciół czy
przypadkowo dobrane osoby. Grupki otrzymują karty zadań oraz mapy. Ustala się, że
wszystkie grupki mają wrócić na miejsce spotkania w celu omówienia wyników.
Instytucje do ewentualnego odwiedzenia: biuro ds. opieki zdrowotnej, centrum
oświaty, centrum doskonalenia zawodowego, młodzieży ośrodek pracy, instytucje
edukacyjne, koordynator ds. młodzieży przy samorządzie, ośrodek młodzieżowy itp.

komentarze
Niniejsze zadanie może być częścią większej imprezy. Pragnąc stosować niniejszą
metodę, szczególnie w przypadku większej liczby uczestników, należy uprzednio uzgodnić
to z instytucjami, by były one przygotowane na przyjęcie grup młodzieży, miały opracowane
zadanie czy krótkie prezentacje.
Karty zadań i pytania należy przygotować z uwzględnieniem odwiedzanych
instytucji. Pytania mają dotyczyć działalności instytucji, jej działań adresowanych do
młodych osób czy potencjalnych korzyści dla młodzieży wynikających z działań instytucji.

zagadnienia do
omówienia
Co nowego odkryłeś w swej miejscowości?
Co cię zdziwiło w toku wykonywania zadania?
Jakie nowe możliwości odkryłeś w swej miejscowości?
O jakich instytucjach powinni wiedzieć twoi przyjaciele, koledzy, rodzice?
Co należy uczynić, by większa liczba mieszkańców wspólnoty dowiedziała się o istnieniu
tych instytucji?

co dalej?
Prezentacja modelu wdrażania polityki młodzieżowej na poziomie samorządowym.
METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ
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cele
Zachęcenie uczestników (zarówno młodzieży, jak i osób pracujących
z młodzieżą, czy decydentów) do zastanowienia się, co oznacza pojęcie „przyjazny
młodzieży”, zrozumienia potrzeb młodzieży i zaproponowanie różnorodnych
środków, które poprawiłyby sytuację w samorządzie

liczebność grupy - 7-30
niezbędne akcesoria
Stoły (można też wykorzystać podłogę czy ściany), duże kartki papieru, markery
(tyle, ilu uczestników), w tle nienatrętna muzyka.

czas trwania - 30-60 min.
przebieg
Prezentacja celów zadania, na całej powierzchni pomieszczenia na stołach
/ ścianach / podłodze umieścić duże kartki papieru z różnymi dziedzinami życia
samorządu, które mogą być przyjazne młodzieży. W zależności od wielkości grupy i
liczby pytań, dać uczestnikom 20-30 minut, by mogli swobodnie przemieszczać się,
myśleć i proponować pomysły, które należy zapisywać na kartkach (lub na kartkach
samoprzylepnych, które należy umieszczać na kartkach z odpowiednim pytaniem)
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SAMORZĄD PRZYJAZNY
MŁODZIEŻY

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

Możliwe dziedziny działalności samorządu:
• przestrzeń publiczna, jej dostosowanie,
• transport publiczny,
• rozwój dzielnic mieszkalnych,
• przestrzeń rekreacyjna,
• działalność organizacji młodzieżowych i ich miejsce w mieście,
• życie kulturalne,
• zdrowie i styl życia,
• przedsiębiorczość / otoczenie biznesu,
• „miejskie mity“: czego chcą mieszkańcy / z czego mieszkańcy są dumni
(historia? przemysł? rozrywka?)
• itp.

komentarze
Można dać grupie więcej czasu, by się wczuła w temat. Możliwe są alternatywy:
1. zapytać uczestników, czy ich miasto/samorząd jest przyjazne młodzieży?
W tym celu można wykorzystać format „zdań twierdzących”. Po omówieniu pytania
można przejść do proponowanej metody.
2. Pozwolić na snucie przez 5–7 minut marzeń o tym, jak miasto/samorząd ma
wyglądać za 3 lata, by było bardziej przyjazne młodzieży.

zagadnienia do
omówienia
Jakie pomysły budzą zdziwienie?
Który z pomysłów można łatwo wdrożyć w życie?
Jakie inicjatywy należy podjąć, by wdrożyć te pomysły w życie?

co dalej?
Jeżeli padają pomysły, które cieszą się powszechnym poparciem, można
zorganizować spotkanie grupy planującej, w trakcie którego by uszczegółowiono pomysł i
opracowano plan jego wdrożenia.

METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ

65

cele
Analiza i poznanie grupy społecznej, jaką są młodzi ludzie: ich interesy,
problemy, oczekiwania.
Omówienie wpływu społeczeństwa na wybory i pragnienia młodych osób.
Kilka grup po

liczebność grupy - 4-6
osób

niezbędne akcesoria
Duże karty papieru, kolorowy papier, nożyce, kolorowe magazyny, klej,
taśma klejąca, coś do rysowania.

czas trwania - 45-60 min.
przebieg
Grupki na kartkach papieru rysują postać młodego człowieka. Wykorzystując
technikę kolażu uczestnicy mają przedstawić:
wygląd zewnętrzny młodej osoby:
• jak wygląda?
• co chce posiadać (najważniejsze atrybuty młodej osoby)?
• dobre i złe nawyki?
• jak zachowuje się?
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PORTRET MŁODEGO
CZŁOWIEKA

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

świat wewnętrzny młodej osoby:
• z jakimi problemami spotyka się młoda osoba?
• do czego młoda osoba dąży?
• co jest dla młodej osoby ważne?
Uczestnicy przygotowują plakaty, następnie przygotowywane są prezentacje. Wspólnie
należy o omówić poszczególne elementy.

zagadnienia do
omówienia
Co zrozumieliście dyskutując w grupach?
Co cechuje młode osoby?
Czym się różnią współczesna młode osoby od młodych osób sprzed 20 lat?
Z czego wynikają takie a nie inne potrzeby i zainteresowania młodych osób?

Uwagi do osoby
prowadzącej
Zazwyczaj w ramach tej metody uczestnicy obrazują młodą osobę negatywnie,
pozytywny obraz występuje rzadziej. Celem prowadzącego(ej) jest konfrontacja
poszczególnych obrazów oraz krytyczne spojrzenie na pracę grup. Ważne jest
wyartykułowanie, jaki wpływ na wybory i życie ma na młodego człowieka społeczność i jej
oczekiwania.
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cele
Analiza instytucji i organizacji na określonym terenie.
Poznanie potencjalnych partnerów do dalszej współpracy.
Analiza istniejących problemów.

liczebność grupy - 8-30
Uczestnicy w grupkach 4-7 osobowych

niezbędne akcesoria
Duże kartki papieru, artykuły piśmiennicze.
Dodatkowo, można wykorzystać technikę kolażu. Wówczas potrzebne będą
dodatkowe narzędzia: czasopisma, nożyce, klej do papieru.

30-40 min.
czas
trwania -

Wykonanie analizy i przygotowanie
plakatów

30 min.

Prezentacja i omówienie

przebieg
Uczestnicy otrzymują zadanie stworzenia społecznej mapy
samorządu czy miasta.
Grupa ma narysować mapę. Mapa taka ma prezentować:
a. infrastrukturę przeznaczoną dla młodzieży (szkoły, place sportowe,
parki itp.);
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MAPA SPOŁECZNA

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

b. organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, w których młode osoby
bywają;
c. szare strefy, przestrzenie negatywnie lub kontrowersyjnie odbierane przez
społeczeństwo.

komentarze
Dosyć często uczestnicy sporo miejsca poświęcają infrastrukturze, gdyż w tym
zadaniu jest to najłatwiejsza jego część. Można podejść to osób rysujących mapę i zwrócić
ich uwagę na pozostałe punkty zadania.
Jeżeli uczestnicy pochodzą z tej samej wspólnoty, wówczas zadania można podzielić
– na zagadnienia i na pytania.

zagadnienia do
omówienia

Co cię zdziwiło w trakcie analizy miasta / regionu?
Co znaleźliście?
Co chcecie zmienić we wspólnocie?
Z kim widzicie możliwości współpracy?
Z jakimi instytucjami i organizacjami macie wspólne interesy?

co dalej?
Dalsza analiza problemów, poszukiwanie rozwiązań.
Przeanalizować, kto ma najwięcej możliwości i uprawnień, by wywrzeć wpływ na istniejący
stan rzeczy w samorządzie.
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Uświadomienie aktualnej sytuacji w samorządzie czy organizacji
Zachęcenie do poszukiwania nowych możliwości w samorządzie czy organizacji

liczebność grupy - 10

Dwie grupy,
do
osób w grupie

niezbędne akcesoria
Papier i artykuły piśmiennicze

czas trwania - 45-60 min.
przebieg
Obie grupy otrzymują papier i artykuły piśmiennicze. Jedna grupa rysuje
aktualną sytuację w organizacji czy samorządzie, zaś druga – przyszłą sytuację
w organizacji czy samorządzie.
Po 15-20 minutach grupy wymieniają się kartkami i mają możliwość
uzupełnienia rysunków. Uzupełnianie trwa do 10 minut i wówczas grupy
prezentują swoje prace, wyjaśniając, co narysowali i dlaczego. Na koniec grupy
poszukują wspólnych elementów na obu rysunkach.
Konkluzją zajęć jest wyodrębnienie podstawowych elementów, które
pragnie się osiągnąć w drodze z obecnego obrazu do obrazu przyszłości.
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NARYSUJ WIZJĘ

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

zagadnienia do
omówienia
Czy udało się zobrazować organizację/samorząd?
Co było najtrudniejsze? Co było najłatwiejsze?
Dlaczego została wybrana akurat taka symbolika? Co ona oznacza?
Jakie są podstawowe braki obecnego stanu rzeczy?
Jakie będą zalety przyszłego stanu?
Co należy uczynić, by je osiągnąć?

co dalej?
Można opracować plan działań zmierzających do osiągnięcia stanu zobrazowanego na
rysunku przyszłości.

METODA

PRZYGOTOWANIE DO
WSPÓŁPRACY

cele
Celem zajęć jest pobudzenie kreatywności, poszerzenie granic i form
zwyczajowej współpracy instytucji, odnalezienie różnych sposobów zainicjowania
współpracy i jej dalszego rozwoju.

liczebność grupy - 14-28
niezbędne akcesoria
Stoły, duże kartki papieru, markery (tyle, ilu uczestników), muzyka.
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5
4

Wstęp

czas trwania - 90 min.
przebieg
Stoły ustawia się w jednym długim rzędzie, uczestnicy stają po przeciwnych
stronach kartek papieru i otrzymują po markerze i po 90-120 s. na przemyślenie
odpowiedzi na pytanie znajdujące się na kartce naprzeciwko. Można w tle głośno
puścić muzykę, by uczestnicy nie przeszkadzali sobie nawzajem. Następnie uczestnicy
zmieniając się. Pytań ma być dwukrotnie mniej niż uczestników.
Możliwe pytania:
1. W jakich dziedzinach chcielibyście współpracować z innymi instytucjami?
2. Jakich problemów dotyczących młodzieży nie jesteście rozwiązać samodzielnie?
3. Za miesiąc wybory, chcielibyście, żeby młodzieżowe kwestie zyskały większe
poparcie. W jaki sposób wywrzecie presję na samorząd?
4. Zbieracie podpisy pod petycją o wciągnięcie młodzieży w proces podejmowania
decyzji. Dokąd zwrócicie się?
5. Potrzebujecie porozmawiać z prezydentem. Gdzie go znajdziecie?
6. Mocne strony Waszej instytucji? Czym moglibyście się podzielić z innymi?
7. Chcecie, by lokalne media pisały o młodzieży. Co zrobicie?
8. Uczestniczycie w otwartych posiedzeniach zarządu samorządu. W jaki sposób,
bez zabrania głosu, możecie wyrazić zdanie, poglądy czy propozycje młodzieży?
9. W jaki sposób możecie poznać zdanie, poglądy czy propozycje młodzieży?
10. Chcecie stymulować samorządową Radę ds. Młodzieży do większego
zaangażowania. Co zrobicie?

komentarze
Samo generowanie pomysłów, burza mózgów, może potrwać do 30 min.
Po tym potrzeba będzie trochę czasu, by grupa zapoznała się z odpowiedziami,
pochodziła, poczytała. Mając na uwadze posiadany czas, możliwe są dwa rozwiązania:
a. uczestnicy chodzą i czytają odpowiedzi, na każdej kartce zaznaczając
dwie, które najbardziej im się spodobały. Następnie wracają do kartki, od
której zaczęli burzę mózgów, przeglądają odpowiedzi oraz poparcie dla
poszczególnych ze strony uczestników i wybierają 7 najbardziej popularnych
pomysłów. Następnie następuje prezentacja i dodatkowe krótkie omówienie
każdego wraz ze wskazaniem alternatyw;
a. b) przejść do pracy w parach, wówczas bez „głosowania” uczestników
wybierane są najciekawsze rozwiązania.
CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

zagadnienia do
omówienia
Które z pomysłów Cię zdziwiły?
Które z pomysłów można bezpośrednio wykorzystać w pracy?
Co należy uczynić, by ulepszyć współpracę międzyinstytucjonalną?

ESCAPE ROOM

W PRACY Z TRUDNYMI
DZIEĆMI I
MŁODZIEŻĄ
Dyrektor Instytucji Publicznej
„Laboratorium twórczości i innowacji”

Jestem byłem organizatorem imprez rozrywkowych, od ponad 5 lat prowadzę
imprezy prywatne i korporacyjne. Obecnie pracuję jako szkoleniowiec,
nauczam pracy w zespole, samopoznania, wystąpień publicznych, liderowania,
kształtuję inne umiejętności. Od ponad 4 lat pracuję w charakterze lidera
projektów w instytucjach budżetowych i prywatnych, dlatego doskonale
opanowałem specyfikę organizacji i zarządzania projektem. Jestem specjalistą
ds. kształcenia nieformalnego, potrafię pomóc w kształtowaniu kompetencji
społecznych, i osobowościowych.
W swej pracy, organizując i prowadząc szkolenia, łączę elementy branży
rozrywkowej, sztuki teatralnej i wiedzę zawodową, dlatego też organizowane i
prowadzone przeze mnie szkolenia mają charakter dynamiczny, są wciągające
i pomagające odkryć te wasze cechy i cechy waszego zespołu, których istnienia
nie byliście świadomi. W szkołach i centrach młodzieżowych opracowałem i
wdrożyłem 21 escape roomów służących edukacji.
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Jednym z najlepszych sposobów sprawdzenia, czy wybrany sposób pracy
z młodzieżą okaże się skuteczny, jest test trzech C: Curiosity, Challenge i Capability.
Jeżeli stosowana metoda pracy z trudną młodzieżą budzi ciekawość młodych
osób (Curiosity), jeżeli jest powiązana z ich otoczeniem, stanowi wyzwanie
(Challenge) i jest trudna w realizacji (Capability), wówczas istnieje spore
prawdopodobieństwo, że osiągniecie oczekiwane wyniki. Odpowiednio przygotowane
Escape room posiadają wszystkie wymienione elementy, dlatego stanowią doskonałe
narzędzie w pracy z trudną młodzieżą.
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CURIOSITY, CHALLENGE,
CAPABILITY TEST

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

CZYM JEST ESCAPE ROOM?
Jest to rozrywka umysłowa, w trakcie której doskonale spędza
się czas, a jednocześnie są kształtowane określone umiejętności i jest
przekazywana wiedza. Escape room jest bardziej rozwiniętą wersją
bitwy umysłów, gdyż można zaangażować wszystkie 5 zmysłów i zdobytą
nie tylko wiedzę, lecz i umiejętności. Escape room jest symulacją czasu
rzeczywistego, kiedy
to 3 do 6 osób jest
zamykanych w specjalnie
przygotowanym
pomieszczeniu na 1
godzinę.
W czasie tej
godziny uczestnicy muszą
współpracować, ustalić
zakres obowiązków,
przekazywać swe
doświadczenie,
rozwiązywać zadania,
znaleźć wyjście lub klucz
i w ten sposób uciec
z pomieszczenia.
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Najbardziej skuteczne są escape room, w opracowaniu których udział
biorą sami młodzi ludzie. W tej części chcemy zaproponować metodykę, która
pomoże wciągnąć młode osoby w proces tworzenia escape room. Escape room
jako taki nie może funkcjonować sam, niezbędny jest zespół zarządzający i co jakiś
czas odświeżający zadania. Jeżeli w proces tworzenia escape room od samego
początku włączymy młode osoby, można spodziewać się, że z własnej inicjatywy
zaangażują się one w jego zarządzenie, promowanie i odświeżanie.
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URZĄDZANIE
ESCAPE ROOM

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?
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Należy zgromadzić grupę młodych osób (520 osób). Należy krótko przedstawić zamierzone
działanie. Można opowiedzieć krótką historię
powstania escape rooms. Źródła escape rooms –
zakłady karne, filmy, gry komputerowe. Można z
internetu ściągnąć odpowiednio kojarzące się zdjęcia,
np. z filmów „Kod da Vinci”, „Cube”, „Egzamin” lub
narzędzi przygotowanych przez więźniów, którym
udało się uciec, np. drabinki linowe z figurami
szachowymi. Po prezentacji zdjęcia, pozwólcie
młodzieży zgadnąć, skąd je zapożyczono, to pozwoli
powoli zapoznać się z tematem.
Zaprezentujcie kilka przykładowych zadań,
można wybrać z listy załączonej do niniejszego
artykułu.
Należy zaprezentować strukturę escape
room: zadanie ma być rozwiązane w zamkniętym
pomieszczeniu, czas na rozwiązanie jest ograniczony,
przy braku rozwiązania w określonym czasie czekają
wymyślone przez nas konsekwencje.
W celu upewnienia się, że młodzi ludzie
rozumieją, czym jest escape room, może przejść do
etapu sesji „burzy mózgów”.
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OD CZEGO ZACZĄĆ?

KTÓRE KOMPETENCJE SĄ
ROZWIJANE?
Są dwa sposoby, które pozwolą na wybór listy kompetencji. Można wydrukować
kartki z nazwami kompetencji lub pozwolić młodym osobom na samodzielne zapisanie,
jakie, ich zdaniem, zdolności mają być kształtowane w escape room.
W każdym przypadku, każda osoba będzie miała od 10 do 20 nazw kompetencji
wraz z krótkim ich opisem. Następnie należy podzielić uczestników na pary, by bez
porozumiewania się ułożyły kartki z nazwami kompetencji od najważniejszych do
najmniej ważnych. Należy zostawić tylko 10 kompetencji. Następnie, w zależności od
liczby uczestników, należy podzielić ich na grupy po 5 osób. Ponownie należy poprosić ich,
bez porozumiewania się, o wybór tylko 10 kompetencji, od najważniejszych do najmniej

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

ważnych. W dalszej kolejności należy połączyć wszystkich uczestników w
jedną duża grupę i poprosić o wybór najważniejszych 10 kompetencji, które
będą chcieli kształtować w tworzonym przez siebie escape room.
Proces powinien być bardzo ciekawy, część członków grupy będzie
chciała spierać się, będzie chciała argumentować swój wybór, jednak mają
to uczynić bez użycia słów. Wyrażenie swych myśli bez użycia słów będzie
prawdziwym wyzwaniem. Po tym, jak będzie stworzona ostateczna lista,
czas na refleksję: należy zapytać, dlaczego na pierwszym miejscu znalazła się
właśnie ta kompetencja, jak do tego grupa doszła, może ktoś się nie zgadza z
ustaleniem grupy? Jak się taka osoba czuła próbując obronić swoje zdanie?
Co sprawiło trudność? Co okrył pracując w tak nietypowy sposób?
Należy umieścić listę w widocznym miejscu i wykorzystywać w
kolejnych częściach sesji.

WYBÓR TEMATU
Temat przewodni escape room może być dowolny lub ściśle
zorientowany na przekazywanie określonej wiedzy. W pierwszym przypadku
na pierwszym planie będą kompetencje, zaś specjalistyczna wiedza nie
będzie priorytetem. W takim przypadku należy zastosować dowolną
„burzę mózgów” i wspólnie z młodymi ludźmi stworzyć temat. Pozwólcie
na swobodne określenie tematu, niech wypłynie on z od młodych osób.
Mogą to być najprzeróżniejsze tematy: filmy, muzyka, podróże, piątkowy
wieczór, hakerzy itp. W przypadku, gdy escape room zorientowany będzie na
przekazywanie wiedzy, można wybrać dowolny temat lub kilka tematów lekcji
i na tej podstawie tworzyć escape room. Escape room jest też doskonałym
narzędziem kształtowania globalnych kompetencji obywatelskich. W takim
przypadku wybranym tematem może być różnorodność kulturowa, prawa
człowieka, pokój i konflikty zbrojne, globalizacja itp.
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Jak już zostanie dokonany wybór, jakie kompetencje będą kształcone i jaki jest
temat przewodni escape room, czas zastanowić się nad zadaniami. Przed rozpoczęciem
burzy mózgów wskazany jest krótki wstęp, w trakcie którego zaprezentowanych
będzie kilka zadań z listy, która stanowi załącznik do niniejszego artykułu, należy też
zapoznać młode osoby z hasłami, które będą pomocne przy wymyślaniu zadań. Kilka
przykładów haseł:
Temat – zapiszcie nazwę tematu i pozwólcie młodym osobom metodą luźnych
skojarzeń zgłębić ogólnie określony temat.
Narzędzia – wszystko, co jest związane z dźwiękiem, obrazem, sprzętem
komputerowym itp.
Zadanie – czasowniki, odpowiadające na pytanie „co zrobić”, np. otworzyć,
wyrwać, włączyć, wystrzelić, zakryć itp.
Dekoracje – meble, skrzynie, naczynia, szuflady, krzesła, lampy itp. Wszystko,
co można zbadać fizycznie i można to wykorzystać w tworzeniu i ukrywaniu zadań.
Otoczenie, atmosfera – oświetlenie, muzyka, dekoracje ścian, przeszkody,
cokolwiek, co pomoże w stworzeniu odpowiedniej atmosfery.
Po prezentacji tych wszystkich kluczowych haseł należy je spisać na dużej
kartce papieru, np. formatu A2 i zawiesić na ścianie. W zależności od wielkości grupy,
należy ją podzielić na 2 lub 3 zespoły i przygotować się do sztafety. Każdy zespół
otrzyma marker w innym kolorze. Po sygnale, młode osoby będą biegły do kartki
i zapiszą po jednym słowie kojarzącym się z wcześniej wymienionymi hasłami. Po
zapisaniu słowa młoda osoba przekaże marker koledze z zespołu i pobiegnie na
koniec kolejki. Sztafeta ma trwać 3-5 minut. W celu urozmaicenia, uczestnicy mogą
sobie utrudniać wykonanie zadania (w łagodny sposób). W celu urozmaicenia kartki
papieru z hasłami można położyć na podłodze, a nie zawiesić na ścianie. Wówczas
młoda osoba będzie musiała podbiec, położyć się na podłodze i w ten sposób zapisać
słowa kojarzące się z hasłami. Po zakończeniu sztafety należy wspólnie podliczyć i
skomentować słowa zapisane przez każdy zespół. Jako że markery były w różnych
kolorach, można będzie z łatwością podliczyć punkty zgromadzone przez każdy zespół.
Można przewidzieć symboliczną nagrodę dla zwycięskiego zespołu. Po podliczeniu
punktacji, należy polecić zespołom lub poszczególnym osobom wykorzystać zapisane
na kartkach słowa i wymyśleć zadanie. Można określić warunek, że tworząc zadanie
należy wykorzystać przynajmniej jedno lub dwa słowa powstałe w wyniku skojarzeń.
Każda grupa lub osoba ma stworzyć po 3 zadania.
Następnie autorzy zaprezentują powstałe zadanie. Wspólnie zastanówcie się,
jakie korzyści przyniosła ta sesja, co można wykorzystać w przyszłości.
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TWORZENIE ZADAŃ
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Jeżeli pomysł ze sztafetą nie przypadł do gustu, może wykorzystać metodę
fantazji. Jeżeli macie taką możliwość, wydzielcie trzy pomieszczenia, przez które
będziecie się przemieszczać w toku tych zajęć (nada się i jedno pomieszczenie).
Pierwsze pomieszczenie, do którego zaprowadzicie swój zespół, jest
pomieszczeniem nieograniczonej fantazji. Przypomnijcie wcześniej opisane hasła i
wyjaśnijcie, że młode osoby mogą swobodnie fantazjować w oparciu o otrzymane
hasła. W tym pomieszczeniu brak jest jakichkolwiek ograniczeń, młodzież posiada
dostęp do wszystkich pieniędzy świata, brak tu ograniczeń geograficznych i mogą
zrobić absolutnie wszystko, co tylko będą w stanie wymyśleć. Mają na to 10 minut.
Ważnym warunkiem jest, by zapisywali wszystko, co uczestnicy wymyślą, nie można
odrzucić żadnego pomysłu, nieważnie jak absurdalnymi wydają się. Następnie należy
zaprowadzić uczestników do pomieszczenia krytyki. W tym pomieszczeniu uczestnicy
bezlitośnie muszą skrytykować swe „fantastyczne” pomysły. Należy znaleźć jak
najwięcej argumentów, dlaczego zaprezentowane pomysły są do niczego.
Na koniec należy udać się do pokoju rzeczywistości, gdzie należy
zaproponować młodym osobom spojrzenie na to, co zostało i co można wykorzystać
po przejściu pomysłu przez pomieszczenia fantazji i krytyki. Należy proponować, by
przygotowano po 3 pomysły dla każdego hasła. Następnie trzeba dać trochę czasu na
rozwój pomysłów.

TWORZENIE ZADAŃ (WARIANT 3)
Ostatnio niezwykle popularna jest metoda zwana Google challenge. Uczestnicy
otrzymują hasła i 20 minut na korzystanie z wyszukiwarki Google. Podstawowy
warunek – informacja ma niezwykle zaskoczyć i zadziwić samych uczestników. Jeżeli
to nie miało miejsca, informacja taka nie jest warta uwagi. Następnie, przeglądając
wyniki i obserwując prezentację wyników, zabawne mogą być reakcje uczestników, w
tym szczere zdziwienie w trakcie obserwacji prac innych.
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TWORZENIE ZADAŃ (WARIANT 2)

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

ARCHITEKTURA
ESCAPE ROOM
Jeżeli mieliście do czynienia z branżą teatralną i tworzeniem i produkcją
dekoracji teatralnych, to łatwiej będzie wam zrozumieć, jak tworzona jest architektura
escape room. Pierwsze pytanie, na które należy odpowiedzieć – czy będzie
wykorzystywane jedno, czy kilka pomieszczeń. Jeżeli macie możliwość zamaskować
składzik czy ukryć wejście do innego ukrytego pomieszczenia – wykorzystajcie to.
Stwórzcie escape room w kilku pomieszczeniach. Wykorzystajcie meble. Jednym
z najprostszych rozwiązań w architekturze escape room – komoda z szufladami.
Wykorzystajcie biurko komputerowe z szufladkami. Na każdej szufladzie zawieście
kodowaną (trzy, cztery numery) kłódkę. Do szuflad włóżcie stworzone zadania.
Teraz kontrolujecie sytuację. Twórzcie grę tak, by bez otwarcia pierwszej szuflady
uczestnicy nie mogli rozwiązać zadania znajdującego się w kolejnej szufladzie. W
ten sposób zabezpieczycie się przed tym, kiedy to uczestnicy gry tuż po wejściu
do pomieszczenia, z marszu rozwiążą ostatnie zadanie i wyjdą już po 5 minutach.
Należy dążyć przynajmniej do 30 minut poświęconych na wyjście z escape room. Tak
naprawdę, zalecam, by był to czas nawet 50-60 minut. Dłuższy czas nie jest zalecany
z racji zmęczenia i potrzeb fizjologicznych, które mogą wyniknąć w zamkniętym
pomieszczeniu. Należy pobudzać myślenie oparte na skojarzeniach i pozwolić im
skojarzyć informację znajdującą się w szufladzie z informacją zawieszoną na ścianie
lub przedmiotami znajdującymi się w innych miejscach. Stwórzcie meble o szczególnej
budowie: tajne szuflady, przesuwane szafy, demontowalne i ponownie składane
meble. Może wpadniecie na pomysł zamontowania w pomieszczeniu huśtawki
i huśtając się uczestnicy, po osiągnięciu określonej wysokości, będą mogli sięgnąć
po wysoko zawieszony przedmiot. Może wymyślicie tajne przejście prowadzące
do innego pomieszczenia, lub tajne drzwi prowadzące donikąd. Niczym prawdziwi
projektanci wnętrz i architekci, kwestionujcie aktualne przeznaczenie mebli i innych
przedmiotów. Może krzesło będzie nie całkiem krzesłem, a meblem, z którego
powstanie drabinka linowa? Może po otwarciu szafy, znajdziecie łóżko, po położeniu
się na którym traficie do innego pomieszczenia?
Kolejnym, nadzwyczaj prostym sposobem na zaplanowanie biegu gry
zgodnego z oczekiwaniami – metalowy łańcuch. Do łańcucha należy przyczepić klucz
wyjściowy. Drugi koniec łańcucha należy przyczepić w takiej odległości od drzwi,
by klucz ledwo sięgał kłódki. Następnie, łańcuch należy w kilku miejscach zapętlić
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i pętle złączyć za pomocą kłódek z szyfrem. Takie rozwiązanie skraca łańcuch i
uczestnicy nie będą mogli otworzyć pomieszczenia. Będę musieli pokonać 3, 4
kłódki, całkowicie wyprostować łańcuch i dopiero wówczas otworzyć drzwi. Nie
ograniczajcie się wyłącznie do komody czy łańcucha, fantazjujcie bez ograniczeń
i twórzcie własne pomysły konfiguracji struktury escape room. Tworząc wnętrze
escape room, podobnie jak w przypadku dekoracji teatralnych, należy mieć na
uwadze, że wszystkie przedmioty, z których korzystacie, muszą być potrzebne
i wykorzystane. Jeżeli umieścicie zbyt wiele dekoracji, pomieszczenie będzie
przeładowane, wprowadzi to uczestników w błąd i znalezienie drogi ucieczki w ciągu
godziny będzie niemożliwe. Każdy znajdujący się w pomieszczeniu przedmiot, każda
dekoracja czy mebel powinien mieć jakiś sens i stanowić część większej całości.
Niemniej jednak, jeżeli postanowiliście dołożyć niepotrzebnych przedmiotów,
które będą wprowadzały uczestników w błąd, to ma to być świadoma decyzja i
część założonego procesu, tworzącego zakładaną wartość dodaną. Być może po
znalezieniu błędnej wskazówki uczestnicy otrzymają inną, chytrą wskazówkę lub
zostaną zmuszeni stwierdzić, że myślą zbyt dookoła itd.
Zalecam stosowanie większości przedmiotów z sensem i nadawanie im w
escape room odpowiednich funkcji.
Przy tworzeniu architektury escape room, możecie wykorzystać jedną z
metod, na którą wpadłem w trakcie służby w armii. Żołnierze, przed podjęciem
działań, w terenie przygotowują makietę obiektu. Jeden z żołnierzy w polu lub
w lesie przy użyciu łopaty przekopuje 1 m kw. ziemi. Na tej powierzchni pokrytej
gruntem już można tworzyć makietę działań. Żołnierze gromadzą różnorodne
przedmioty – szyszki, gałązki, kamyki, i wykorzystują je do odwzorowania budowli,
rzek, linii elektrycznych itp. następnie, wykorzystując okoliczne przedmioty,
przedstawiają pozycje wroga oraz pozycje własne, w ten sposób na powierzchni 1
m kw. odtwarzając plan działań.
W naszym przypadku zaproponujmy młodym ludziom zaprezentowanie
architektury escape room z wykorzystaniem znalezionych przedmiotów.
Przygotujcie dla dwóch lub trzech zespołów po kawałku ziemi o powierzchni 1 m.
kw. i pozwólcie im odwzorować ściany pomieszczenia, tajne pokoje, szczególne
konstrukcje mebli itp. Pozwólcie im przewidzieć oświetlenie, podłogi i sufity,
jak również konstrukcje zwisające. Nie należy ograniczać fantazji młodych osób,
niech zaprojektują architekturę escape room za pomocą wojskowej makiety, z
wykorzystaniem tego, co znajdą na ziemi.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?
MŁODZIEŻOWYM?

WARIANT NR 2
Jeżeli nie macie możliwości zrobienia tego w plenerze, zróbcie to w pomieszczeniu. Za
pomocą przedmiotów znajdujących się w klasie młode osoby na powierzchni 1 m2 powinni
przygotować makietę wymyślonego escape room.

MUZYKA, OŚWIETLENIE,
ZAPACHY, DOTYK
Tworząc zadania, zmuście uczestników do wykorzystania wszystkich swych 5 zmysłów. Nie
ograniczajcie się wyłącznie do wzroku i dotyku. Np. w masce gazowej umieśćcie samochodowy
odświeżacz powietrza i z nazwę tego zapachu skojarzcie zadanie znajdujące się w kolejnym
pomieszczeniu. Wykorzystajcie czarną skrzynkę, do której można włożyć rękę, lecz znajdującego
się tam przedmiotu nie da się wyjąć, gdyż został on przymocowany lub jest on zbyt duży. By
uczestnicy zrozumieli, co znajduje się wewnątrz, będą musieli obmacać znajdujący się tam
przedmiot. Ci bardziej sprytni wykorzystają telefon komórkowy z lampą błyskową, by zrobić
temu przedmiotowi zdjęcie.
Wykorzystajcie dźwięki muzyki. Np. można wykorzystać trzy odtwarzacze mp3. W
nich uczestnicy będą mogli usłyszeć komunikat. By było ciekawiej, nagranie zmontujcie w ten
sposób, by jego treść była zrozumiała wyłącznie przy jednoczesnym odtwarzaniu wszystkich
trzech urządzeń. W najprostszym wariancie można w tle puścić nagranie, które w określonym
momencie gry będzie miało swoje znaczenie. Zmieńcie oświetlenie pomieszczenia. Zdziwicie
się, jak wiele można osiągnąć, bawiąc się oświetleniem. Oświetlenie lub jego brak, zastosowanie
odpowiedniego odcienia, pozwala stworzyć szczególny nastrój i sprawia, że pomieszczenie
ma wyjątkowy charakter. Jest to szczególnie ważne, jeżeli escape room jest tworzony w
miejscu zazwyczaj uczęszczanym przez młodzież, które z zasady nie może niczym ich zadziwić.
Zaciemnijcie okna, wykręćcie zwykłe oświetlenie, zastosujcie klosz stalowy, który będzie rzucał
cienie i stworzy lekko mistyczny klimat w waszym escape room. Wykorzystajcie stroboskopy,
różnokolorowe filtry, reflektory, laserki, taśmy LED itp. Niech włączenie światła stanie się
pierwszym zadaniem. Zalecamy, by było to łatwe zadanie, by uczestnicy mogli rozwiązywać
dalsze zadania już przy świetle.
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Niezwykle istotne jest troska o bezpieczeństwo uczestników. Jako
że koncepcja escape room jako taka wymaga od uczestników dociekliwości
i badania absolutnie wszystkiego wokół, należy zabezpieczyć określone
miejsca przed zbytnią ciekawością uczestników. Przykładowo, należy oznaczyć
gniazdka elektryczne, urządzenia elektryczne, przedłużacze i okna znaczkami
ostrzegawczymi. Przed wpuszczeniem uczestników do escape room,
podkreślcie, że nie wolno badać miejsc oznaczonych znaczkiem ostrzegawczym,
jest to niebezpieczne. Nie wolno zostawić wystających ostrych krawędzi, śrub,
gwoździ. Należy przestrzec uczestników przed wchodzeniem na meble. Jeżeli
są to osoby niepełnoletnie i nie możecie być pewni ich zachowania się, zawsze
w escape room powinna znajdować się osoba dorosła, która będzie dbała
o ich bezpieczeństwo i gdy zaistnieje taka potrzeba, wstrzyma grę i wypuści
uczestników. Należy upewnić się, że zamykani w pomieszczeniu uczestnicy nie
mają przeciwskazań zdrowotnych, by uczestniczyć w tego rodzaju grze.
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BEZPIECZEŃSTWO

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

ZARZĄDZANIE
Zarządzać escape room możecie wy, jak i dobrana przez was grupa młodych osób,
z którymi pracujecie. Podstawowy zakres odpowiedzialności: zapewnienie bezpieczeństwa
uczestnikom, konserwacja i naprawa wyposażenia escape room, wpuszczanie i nadzór nad
uczestnikami, promocja i reklama.
Osoba zarządzająca może wspólnie z uczestnikami wejść do escape room i udać, że jej
tam nie ma. Można też uzgodnić umowną ilość podpowiedzi. Np. uczestnicy mogą zadać pięć
pytań, na które osoba zarządzająca udzieli odpowiedzi.
Osoba zarządzająca może też znajdować się za drzwiami, w innym pomieszczeniu. W
takim przypadku należy obmyśleć i wybrać środek komunikacji z uczestnikami. Może to być
telefon komórkowy, krótkofalówka, komunikator komputerowy itp. Należy ustalić też zakres
pomocy udzielanej osobom znajdującym się w escape room.
Zalecenie – stworzyć jak najlepsze warunki do przyswajania wiedzy. Jeżeli np. są to
zajęcia zorientowane na nabycie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktami, należy
pozwolić doświadczyć uczestnikom nie tylko pozytywnych emocji i następnie poprzez
refleksję spróbować zrozumieć uczucia i nastawienia. W innych przypadkach zaleca się
tworzenie przestrzeni sprzyjającej pozytywnej socjalizacji. Starajcie się udzielać pomocy
tylko w niezbędnym zakresie, by uczestnicy cieszyli się z samego procesu szukania rozwiązań
i wynieśli jak najwięcej z zarządzanego wami escape room.

ZAKOŃCZENIE
Kształtujcie własną kreatywność, uczcie się od nowa szukać, pozwólcie zadziwiać
się. Escape room możecie urządzić, jak tylko wam się podoba. Jeżeli od samego początku
wciągniecie w to młode osoby, z którymi pracujecie, wówczas będziecie mieli zespół
zarządzający projektem. Escape room może być doskonałym narzędziem symulacji
biznesowej, w której nastąpi podział obowiązków. Pozwólcie, by młodzież sama zatroszczyła
się o reklamę, przyciągnięcie uczestników, ustalenie oczekiwań klientów, odnawianie escape
room. W ten sposób będziecie kształtować wybrane kompetencje nie tylko wewnątrz escape
room, lecz również poza nim. Nieposiadający znacznego budżetu i funkcjonujący w małej
miejscowości escape room zazwyczaj będzie działał przez kilka miesięcy, aż wszyscy chętni
go nie odwiedzą. Następnie należy odnowić zadania, zmienić scenariusz. Escape room
posiadający znaczny budżet i przeznaczony dla szerszego grona odbiorców może działać i być
odwiedzany przez kilka lat.
Jeżeli potrzebują Państwo konsultacji w zakresie urządzenia escape room, proszę o kontakt:

audrius.laurutis@gmail.com
+37067781904
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PRZYKŁADY ZADAŃ

118

#1. Zajrzyj pod foldery. W żółtej teczce znajduje się napis: „Zajrzyj pod foldery“.
W rzeczywistości, odpowiedź znajduje się pod komputerową teczką, a dokładniej
– pod komputerową ikonką folderu. Zatem, uczestnicy muszą myśleć w sposób
możliwie nieskomplikowany, wręcz w sposób dziecięcy, klawiszem myszy przenieść
ikonkę na bok, by zobaczyć ukrytą odpowiedź.
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#2. Wykorzystać projektor. Z szafy wystaje tylko lampa projektora. Poruszenie
samego projektora jest niemożliwe. Wygląda, jakby była to zwykła, mocno
świecąca lampa. Uczestnicy powinni zrozumieć, że trzeba wykorzystać białe kartki
papieru, które należy trzymać w określonej odległości od projektora. Na kartkach
papieru będzie widoczny wyświetlany obraz. Jeżeli lampa będzie znajdowała się
dość daleko, każdy z 4 czy 5 uczestników będzie musiał trzymać kartkę papieru, by
utworzyć tymczasowy duży ekran.
#3. Plakaty wzbogaconej rzeczywistości (augmented reality). Można wykorzystać
darmowy program „Aurasma” i w nim stworzyć projekt wzbogaconej rzeczywistości.
Nie jest to trudne i zajmie tylko 15 minut. Następnie, wykorzystując aparaty w
telefonach komórkowych, aktywujcie plakaty i otrzymacie oczekiwany rezultat.
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#4. Można wykorzystać stary sprzęt do wywoływania zdjęć (łatwy w obsłudze
przenośny sprzęt). Uczestnicy muszą wywołać stare zdjęcia. Np. takie laboratorium
znajdzie się w ciemnym pokoiku gospodarczym.
#5. Prze okulary przeciwsłoneczne spojrzeć na żarówkę, zaś na żarówce zapisać kod.
#6. W sali znajduje się długi kabel HDMI lub VGA, który wystaje nie wiadomo skąd.
Należy go podłączyć do ekranu, który wówczas wyświetli potrzebny obraz.
#7. W pudełku po pizzy znajdują się kawałeczki jedzenia, jednak ułożone w
przypadkowej kolejności. Gdy się je ułoży we właściwym porządku, ukaże się
rozwiązanie. Zadanie posiada wartość dodaną: po jego rozwiązaniu pizzę można
zjeść.
#8. Podłączyć bezprzewodową klawiaturę do komputera, co umożliwi
porozumiewanie się.
#9. Nałożyć filtry na oświetlenie (czerwony, przyciemniający), by stworzyć w
pomieszczeniu odpowiedni klimat.
#10. Stolik z lustrem nieskończoności lub obraz nieskończoności. Wpiszcie do
Youtube „LED infinity table“ i przygotujcie taką kryjówkę wskazówek.
#11. Wykorzystajcie mini-dron, którym trzeba uszkodzić balon, znajdujący się za
szklanymi drzwiami w pomieszczeniu, do którego nie możecie wejść. W swym
pomieszczeniu macie tylko pulpit sterowniczy.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

#12. Lornetka, za pomocą której trzeba wyjrzeć przez okno (obok lornetki umieścić podpowiedź,
dlaczego trzeba patrzeć w tym właśnie kierunku).
#13. Drukarka bezprzewodowa. Uczestnicy znajdą drukarkę, podłącza ją, a ta wydrukuje przygotowany
przez was tekst czy zdjęcie. Przed rozpoczęciem gry możecie zrobić uczestnikom gry zdjęcia i w trakcie
rozgrywki przerobić je i umieścić na kartce zadania, które zostanie wydrukowane.
#14. Napis „czytaj między wierszami”. Między wierszami, tj. dosłownie, znajduje się napis widoczny
w promieniach UV. Należy wykorzystać specjalny pisak oraz lampę UV. Po oświetleniu kartki ukazuje
się ukryty tekst.
#15. Słuchawki wystające ze ściany. W ścianie zamontujcie odtwarzacz mp3. By lepiej go ukryć,
zaklejcie go plakatem. Na plakacie powinien być widoczny odtwarzacz mp3, w miejscu podłączenia
słuchawek należy zrobić otwór. Uczestnicy podłączą słuchawki do plakatu, do narysowanego
odtwarzacza, wówczas usłyszą przygotowany przez was plik mp3.
#16. Zasada monety i białej kartki papieru. Jeżeli będzie się pocierało ołówkiem białą kartkę papieru,
pod którą znajduje się moneta, to na kartce powstanie obraz monety.
#17. W ciemnym pomieszczeniu na szklankach można wyświetlić hologram. Za pomocą projektora
należy wyświetlić na szklankach specjalnie w tym celu pobrane z internetu video hologramowe.
#18. Trzy odtwarzacze, które będą emitowały pocięte frazy, zdania, których nie można zrozumieć.
Komunikat będzie zrozumiały, gdy wszystkie trzy odtwarzacze zostaną uruchomione jednocześnie.
#19. Ciemna skrzynia z otworem. W niej nie da się nic zobaczyć, więc jej wnętrze należy sfotografować
wykorzystując aparat z lampą błyskową lub telefon komórkowy z aparatem i obejrzeć zdjęcie.
#20. Projektor z pudełka do butów, szkła powiększającego i reflektora. Tanie i skuteczne urządzenie.
W internecie znajdziecie instrukcję, jak zbudować go samodzielnie.
#21. Na ścianach zawieście plakaty, związane z wybraną tematyką. Przykładowo, 10 plakatów ze
zdjęciami światowych liderów i dyktatorów. Następnie, w szufladach uczestnicy znajdują zdjęcia trojga
dzieci. Są to zdjęcia trzech liderów i dyktatorów z okresu dzieciństwa. Uczestnicy powinni rozpoznać,
którzy liderzy są ukazani na tych trzech zdjęciach i w ten sposób otrzymają cyfrowy kod do kłódki.
#22. Wykorzystać wagę. Symbolicznie zważyć trzy przedmioty. Np, ile waży wojna? Ile waży pokój? Po
zważeniu przedmiotów uczestnicy otrzymają trzycyfrowy kod, z którym ruszają dalej.
#23. Kubki zmieniające kolor pod wpływem gorąca. Zamówcie takie kubki, na których umieścicie
wskazówki, które będą widoczne, gdy uczestnicy napiją się gorącej herbaty. Po prostu należy wystawić
kubki, herbatę i czajnik, a uczestnicy sami powinni zrozumieć, co się dzieje.
#24. Dziecięca zabawa „Skrytka“ w doniczce. Pod cienką warstwą ziemi znajduje się szkiełko, pod
którym ukryto zadanie.
#25. Linijka. Na plakacie lub w innym miejscu zaznaczcie miejsce, do którego uczestnicy będą musieli
przyłożyć linijkę. Zaznaczcie trzy punkty, po przyłożeniu do których linijki uczestnicy otrzymają
trzyliczbowy kod.
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Rosnące tempo życia,
natłok informacji, globalizacja,
rosnąca
konkurencja
agresywnie wkraczają do wszystkich dziedzin
życia człowieka. Procesy te zyskują istotne
znaczenie publiczne, polityczne i społeczne.
Nadmiar informacji staje się rzeczywistym
problemem, jeżeli chcemy dokonać właściwej
jej selekcji. Mając na uwadze obecną i przyszłą
perspektywę, potrzebujemy zdolnego do
krytycznego myślenia, zdolnego do komunikacji,
przyjmowania szybkich i racjonalnych decyzji,
szybko orientującego się młodego pokolenia,
dążącego do wszechstronnego poznania
otoczenia.
Amerykańscy naukowcy N. Howe i
W. Strauss w 1991 r. zaprezentowali teorię
pokoleń. Opiera się ona na twierdzeniu, że
zachowanie osób zależy od tego, kiedy i w jakim
miejscu zamieszkiwali w okresie dorastania,
do 12-14 roku życia. Najbliższe pokolenie, z
którym pracujemy, zwane jest „pokoleniem Z”.
Nazwa pochodzi od słowa „zero” i początkowo
pokolenie te kojarzono z powstaniem i
rozwojem nowych technologii informacyjnych.

Nauczycielka etyki w
progimnazjum w Kłajpedzie,
koordynatorka projektu EFS
„Odnaleźć siebie“, pracuje w
Centrum Młodzieżowym im.
Królewny Luizy w Kłajpedzie (od
2015 r.)
Od 2000 r. aktywna
wolontariuszka różnych
organizacji w Kłajpedzie,
realizatorka projektów, kierownik
obozów, lektor (tematy:
komunikacja i komunikacja w
zespole, planowanie czasu,
metody twórcze, skuteczne
planowanie kariery).
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KRYTYCZNE MYŚLENIE

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

KONCEPCJA CZTERECH POKOLEŃ

(SCHOLZ, 2013)

Tabelka prezentuje cztery pokolenia: pokolenie „baby boom”, pokolenie X, pokolenie
Y i pokolenie Z, opisując je w oparciu o 8 cech: poglądy / kierunek filozoficzny, podstawowa
cecha, zaangażowanie/ uczestnictwo, rola, poziom aktywności, ilość wiadomości/ informacji,
kwalifikacje i dążenia. Pokolenie Z jest zorientowane na pragmatyzm, jest określane jako
nieposiadające trwałych poglądów, uczestniczące w społeczności globalnej, odgrywające
rolę indywidualistyczną, o wysokim poziomie aktywności, ze sporą ilością wiedzy/ informacji,
podejmujące naukę wyłącznie dla siebie, wyznacznikiem są potrzeby osobiste i prywatne.
Nowo pokolenie Z nazywane jest różnie – pokolenie cyfrowe, dzieci rzeczywistości
wirtualnej, tubylcy pokolenia cyfrowego itp. Reprezentanci tego pokolenia, jak twierdzą
zachodni socjologowie M. McCrindle, E. Wolfinger (2010) i inni, zazwyczaj urodzili się po roku
1995, pokolenie te jest łączone z powstaniem i rozwojem internetu. Kiedy pokolenie te pojawiło
się na Litwie, dokładnie nie ustalono. Hiperaktywność, skłonność do zagłębiania się w sobie
i wirtualnym świecie, z pominięciem żywego obcowania i kanałów informacyjnych innych niż
internet, to są cechy szczególne tego pokolenia. Osoby, które są obecnie w wieku 30 i więcej
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Wstęp

lat, były wychowywane w oparciu o książki, zaś obecne pokolenie praktycznie od
urodzenia zapoznaje się z telefonem komórkowym i komputerem. Dynamika życia
pokolenia Z jest zauważalnie szybsza, dlatego są zdolni do szybkiego podejmowania
decyzji, doskonale potrafią zarządzać informacją, przetwarzają ją znacznie szybciej
niż osoby starsze, lecz wyłącznie w małych ilościach. Obecnie internet zastępuje inne
źródła informacji i bezpośrednie obcowanie. Te źródło informacji zdobywa popularność
dzięki łatwości i dostępności. Niemniej jednak dzieci z pokolenia Z charakteryzują się
zwiększoną wrażliwością, mniejszym posłuszeństwem, często odczuwają niepokój,
cechuje ich hiperaktywność, skłonność bardziej do indywidualizacji niż do działania
w zespole.
Jako że technologie informacyjne są niezwykle zaawansowane, szkoły i osoby
pracujące z młodymi osobami muszą to uwzględnić i wykorzystywać nowości oraz
nowoczesne metody nauczania. Przykładowo, bardziej użyteczną nie jest informacja,
którą musimy zapamiętać w dużych ilościach, lecz ta, z którą się pracuje i która zmusza
do samodzielnego myślenia. Ważne jest zainteresowanie dziecka, zmotywowanie do
nauki. Stosowanie nowych technologii nauczania, by informacja nie była mechanicznie
zapamiętywana, by uczono poszukiwania informacji, pracy z nią, wykorzystywania
praktycznego w realnym życiu. Ważne, by nauczyć myśleć, analizować, porównywać.
Zdaniem V. Targamadzė (2014), pokolenie Z jest pisemne w inny sposób.
Przede wszystkim, różni się sam proces czytania. Dla pokolenia Z właściwe jest czytanie
„zapętlone”, czytanie liniowe, słowo po słowie, wers po wersie, zaczyna zanikać.
Zdaniem G. Falschlehnera, czytanie liniowe jest niczym spacer prostą wiejską drogą.
Zaś czytanie „zapętlone”, to zaglądanie do ciekawych zakątków, gdyż informacja
jest prezentowana nie „jedna po drugiej”, lecz „jedna przez drugą” – i obraz, i tekst,
i dźwięk. Za każdym kliknięciem myszy otwiera się nowe okienko, nowa strona.
Informację znajdujemy dość szybko, w porównaniu z pokoleniem piszącym, jednak
bez zagłębiania się i bez dostrzegania szerszego kontekstu. Pokolenie te rzeczywiście
posiada dużą wiedzę, lecz brakuje mu zdolności czytania kontekstowego, dlatego też
często nie potrafią przeanalizować i uogólnić posiadaną wiedzę. Najczęściej ją po
prostu odtwarzają.
Kolejną kwestią, jest zaufanie, jakim pokolenie Z darzy informacje znalezione w
internecie i często nie potrafi dobrać odpowiedniego źródła, dlatego też wychowawcy
muszę na to zwrócić uwagę.
Obecnie, zdolność do krytycznego myślenia często jest wymieniana w różnych
strategicznych dokumentach, artykułach naukowych i publicystyce, w wykładach i
innych źródłach, jako umiejętność niezbędna. Dlatego też w wielu państwach myślenie
krytyczne jest integralną częścią programów nauczania formalnego i nieformalnego.
Etymologia myślenia krytycznego wywodzi się od greckiego słowa „kriticos“
– uważne postrzeganie, percepcja, oraz „kriterion“ – kryteria lub właściwa miara,
standard. Osoby myślące krytycznie nie są skłonne do krytykowania, dla nich ważne
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jest poszukiwanie różnych opinii, uzasadnienia. Amerykański filozof J. Dewey (2000) jest zdania,
że młode osoby myśleć w sposób krytyczny zaczynają wówczas, gdy problem je zainteresuje. Jego
zdaniem, „problemy rozwijają wrodzoną ciekawość i myślenie krytyczne”. Młody człowiek myśli,
tylko gdy wytęża umysł nad okolicznościami rzeczywistego problemu, poszukując i znajdując
własne rozwiązanie, własne wyjście z danej sytuacji. Teoretycy krytycznego myślenia dość
różnie je definiują. Jedni określają je jako zdolność rozwiązywania problemów i podejmowania
właściwych decyzji (Ruggiero, 1998), inni definiują jako nawyk myślenia logicznego, dostrzegania
relacji przyczynowo-skutkowej (Siegel, 2012), jeszcze inni – jako zdolność do refleksji, korzystania
z doświadczenia, oceny myślenia czy działania swego i innych (Dewey, 2000). Z przytoczonych
przykładów oczywistym jest, że ocena zależy od przyjętego poglądu, wartości czy filozofii.
Myślenie krytyczne, to myślenie indywidualne, z podjęciem za nie odpowiedzialności. Każda
osoba myśli po swojemu, w oparciu o posiadaną wiedzę, doświadczenie, wartości. Nikt nie może
zmusić do myślenia krytycznego, jeżeli ta osoba sama tego nie chce. Osoba sama podejmuje
decyzje o swych poglądach, stanowisku, postawach, zachowaniach. Myślenie krytyczne nie
posiada wieku, statusu społecznego czy innych ograniczeń. Myślenie krytyczne, to różnorodność
opinii, brak dążenia do jedynej prawidłowej odpowiedzi. Od tego, w jaki sposób myślimy, jakie
są nasze decyzje, zależy życie innych osób, i vice versa – myślenie innych osób ma wpływ na
nasze myślenie. Wpływ innych nie oznacza bezwarunkowego zaufania, posłuszeństwa, czy
podatności na manipulacje. Osoby myślące krytycznie są zdolne do samodzielnej decyzji, co
jest dla nich ważne osobiście (np. informacja, działania, opinia, osoba) i dokąd zaprowadzi taki
wybór. Stwierdzono, że osoby myślące krytycznie częściej słuchają innych, mało mówią sami,
gdyż słuchając można dowiedzieć się więcej, niż mówiąc samemu.
Myślenie krytyczne nie jest ograniczane granicami geograficznymi czy różnicami
kulturowymi. Dowodzi tego Międzynarodowy Program Rozwoju Myślenia Krytycznego, z
powodzeniem wdrażany w Mongolii, Czechach, Kosowie, Argentynie i innych krajach. Jednakże,
nie wszystkie kraje posiadają jednorodny system kształcenia. Sam proces kształtowania myślenia
krytycznego jest kontekstowy, tzn. jest zależny od otoczenia, w którym rodzi się, dorasta i mieszka
człowiek. Ma to wpływ na pomysły, idee, różnorodność rozwiązywanych problemów. Zapewne
z tego powodu naukowcy nie opracowali jednolitej definicji pojęcia myślenia krytycznego.
Myślenie krytyczne opiera się na otwartości (na nowe doświadczenia, wiedzę, wyzwania) i
zasadzie braku uprzedzeń. Otwartość pomaga uniknąć zastoju, bezczynności, powstawania
stereotypów i otwiera sporo nowych możliwości i sprzyja nowym doświadczeniom. Ważne,
by być otwartym samemu. Oznacza to swobodę wyrażania pomysłów, bez obawy, co o tym
pomyślą inni.
Teoria i praktyka myślenia krytycznego stanowi, że najskuteczniejsza nauka ma miejsce
w toku współpracy, interakcji z innymi, gdyż w trakcie tego owocnego procesu uczmy się
wysławiać i słuchać, oceniać różne poglądy, szanować różne opinie, jednocześnie odbierać
dużo różnej informacji, dzielić się zadaniami, podejmować odpowiedzialność, uczyć się tworzyć
wspólny, zespołowy produkt/rezultat. Dlatego też myśląc krytycznie i pracując w grupie trzeba
stale posiadać uzasadnioną argumentację (Klooster, 2006).
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NA ARGUMENTACJĘ SKŁADAJĄ SIĘ
CZTERY PODSTAWOWE PUNKTY:

TWIERDZENIE

UZASADNIE

NIE

Twierdzenie - jest to istota argumentacji, najważniejsza idea osoby myślącej.
Twierdzenie potwierdzają określone fakty. Dane statystyczne, elementy, doświadczenie
osobiste i rzeczy uznawane przez pozostałych słuchaczy, które mogą stanowić dowody.
Uzasadnienie twierdzenia, faktów i dowodów jest czwartym punktem argumentacji.

Uzasadnienie

– to najważniejsza przesłanka i założenie, z którymi rozmówca lub
autor chce zapoznać audytorium, założenie, wspierające całość argumentacji. Zdaniem
D. Klooster (2006), często po prezentacji solidnych argumentów stwierdza się, że istnieją
też inne argumenty (kontrargumentacja), i osoba myśląca taki inny pogląd uzna lub go
zaneguje.
W tym procesie chodzi o stałą naukę uzasadniania swojego rozumowania i
zastanawiania się nad działaniami, które się podejmuje. Refleksja – to najważniejsza
cecha myślenia krytycznego. Jest to zdolność osoby do przeanalizowania nabytej wiedzy,
przeżytego doświadczenia, w powiązaniu z wcześniejszym doświadczeniem, informacją i
przetworzenie jej wraz z solidną oceną, dokładnym przemyśleniem.
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W większości sytuacji stosowana jest struktura kształtowania
myślenia krytycznego – trzystopniowy schemat:

Pierwszym stopniem schematu krytycznego myślenia jest BUDZENIE, wynikające
z indywidualnego doświadczenia każdej osoby. W tym procesie kształtowania rozmowa nie
zaczyna się od „ja ci opowiem ...”, lecz od „opowiedz mi ...”, tj. od doświadczenia każdego, które
pozwala dokonać wyboru dalszego kierunku i sposobu kształcenia. Nowa wiedza jest zawsze
budowana w oparciu o już posiadane podstawy. Na etapie budzenia weryfikowany jest poziom
posiadanej wiedzy oraz przekonania, w oparciu o które nowa informacja będzie przyjmowana
i rozumiana. Jest to kwestia poruszenia i zainteresowania, przy jednoczesnym ograniczaniu
subiektywności spostrzegania nowych wiadomości. Możliwe są różne, już znane warianty
działania: wstępna prezentacja, krótka rozmowa i czy inny sposób zapoznania z tematem, który
pobudzi ciekawość; nakierowane pytania, na które odpowiedzi zostaną udzielone po zapoznaniu
się z tematem lub w trakcie czytania; „wiem i chcę dowiedzieć się”, burza mózgów i inne.
Na etapie budzenia/wciągania ważne są:
• czas, w którym coś już wie lub uważa, że coś wie na dany temat, czas wyrażania myśli
swoimi słowami i usłyszenia, jak one brzmią, czas podzielenia się przemyśleniami.
• pobudzanie inicjatywy,
• wolność i tolerancja,
• pobudzanie do dzielenia się swymi opiniami i wiedzą.
Drugi stopień – DOSTZREŻENIE SENSU. Najważniejszą cechą osób myślących
krytycznie jest to, że świat jest dla niech ciekawy i potrafią one zadać dobre pytania. Na tym
etapie wychowawcy powinni na różne sposoby pobudzać ciekawość: samym zadawać krytyczne
pytania, chwalić młode osoby zadające takie pytania, podkreślając, że dobre pytanie, to nie
takie, na które łatwo znaleźć odpowiedź.
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Na poziomie dostrzeżenia sensu ważne są:
• kontrola,
• pobudzanie ciekawości,
• ryzyko,
• różnorodność źródeł,
• przewartościowanie idei,
• wnioski.
Trzecim, chyba najważniejszym stopniem jest REFLEKSJA. Jest to sedno
myślenia krytycznego. Jest to etap, kiedy idee, z którymi spotkaliśmy się, oraz znaczenia,
które pojęliśmy w toku pytań, interpretacji i sporów, są analizowane. Niektóre osoby
od urodzenia mają skłonność do refleksji, inni zaś przeciwnie – są bezrefleksyjni i
bezpośrednio przyjmują, co przeczytają, zobaczą czy usłyszą. Szczególną uwagę należy
poświęcić modelowaniu refleksji. Refleksja nad doświadczeniem pomaga poznać
myślenie i emocje, uczy wyrażać myśli i uczucia. Refleksja nie jest końcowym etapem
kształtowania myślenia krytycznego. Często po refleksji powstają nowe pytania: „Co
dalej?”, „Czego chciałbym się nauczyć?”, „Jakiej wiedzy czy umiejętności mi brakuje?”.
W ten sposób aktywnie zaczynamy nowy etap budzenia.
Proces kształtowania myślenia krytycznego można zobrazować w formie kręgu pytań:
BUDZENIE: Co o tym wiem, sądzę, z czym to mi się kojarzy itp.
DOSTZREŻENIE SENSU: Jak nowa informacja ma się do już posiadanej? Co mi to mówi?
REFLEKSJA: Co o tym teraz myślę? W jaki sposób zmieniło się moje rozumienie tej rzeczy?
Myślenie krytyczne odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu każdej osoby.
Pomaga ono nie tylko uczyć się, lecz jest niezwykle ważne w życiu osobistym. Właśnie
dlatego osoby zdolne do krytycznego myślenia rzadziej stają się ofiarami manipulacji,
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Ważna jest sama atmosfera, by młody człowiek mógł czuć się swobodnie, nie bał
się wyrażać swych myśli i wiedział, że nie zostanie skrytykowany, jeżeli jego zdanie będzie
inne, niż większości. Ponadto, musi wiedzieć, że często rozsądnym i nawet wskazanym
jest zmienić swoje zdanie na jakiś temat.
Zatem, na etapie dostrzeżenia sensu wychowawca tworzy i identyfikuje trudności
i problemy.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

popularnych opinii czy kaprysów. Łatwiej kojarzą idee i informacje, gdyż zaczynają od swych
podstawowych, jasnych zasad.
W chwili obecnej można zaobserwować rosnącą liczbę dzieci posiadających specjalne
potrzeby wychowawcze. W szkołach i różnych instytucjach rośnie liczba dzieci posiadających
problemy neurologiczne i psychiczne, jak również posiadających zaburzenia w przyswajaniu
wiedzy, zaburzenia koncentracji, zachowania, emocjonalne, osoby nadaktywne. W toku pracy
z dziećmi szczególnej troski, bardziej niż w jakiejkolwiek innej sytuacji ważne jest sięganie po
metody wciągające uczniów w proces porozumiewania się. Dlatego właśnie kształtowanie u
dzieci specjalnej troski umiejętności krytycznego myślenia jest bardziej niż obowiązkowe.
Niemniej jednak, jest to bardzo czasochłonny i skomplikowany proces, wymagający specjalnego
podejścia pedagogicznego, oraz, ponad wszelką wątpliwość, zmiany środowiska i organizacji
nauczania. Dla dzieci i młodzieży szczególnej troski najlepszą metodą jest nauka poprzez
działania, absorbujące w proces nauczania posiadane doświadczenie osobiste.
Proces ten zazwyczaj zaczyna się od poznania siebie, zaufania, wzmocnienia poczucia
własnej świadomości i wartości. By to umożliwić, musimy pomóc młodym osobom szczególnej
troski zidentyfikować swe zdolności i mocne strony.
Pracując nad tematami samopoznaniea można nie tylko pomóc im pogodzić się swymi
słabościami, lecz nazwać i w ten sposób uzmysłowić mocne i pozytywne strony. Prawie wszystkie
młode osoby planują swoją przyszłość bez świadomości posiadanego potencjału. Poznanie
siebie, poczucie własnej wartości i zaufanie sobie pozwala uczniom lepiej zaplanować swoją
przyszłą karierę.
Wyjątkowość młodych osób szczególnej troski jest często przyczyną nieporozumień i
konfliktów między nimi a osobami zdrowymi. Obie strony – młode osoby szczególnej troski i
zdrowe osoby powinni nauczyć się tworzyć pozytywne relacje, oparte na wzajemnym szacunku
i tolerancji. W ostatnich latach wiele osiągnięto w tej dziedzinie, przełamano wiele stereotypów,
zburzono wiele murów, jednakże między młodymi osobami szczególnej troski i osobami
zdrowymi mury jeszcze istnieją.
Bardzo ważną zasadą kształtowania myślenia krytycznego jest stworzenie
niekonkurencyjnego środowiska. Działalność w sferze kształcenia nieformalnego określana
jest jako przestrzeń, w której unika się napięcia związanego z konkurencją. Podopieczni nie są
porównywani jeden z drugim, ale tworzą warunki do samodzielnej oceny osobistych zwycięstw.
Porównania mają miejsce jedynie wobec własnej osoby – jaki byłem na początku procesu
kształcenia i jaki jestem obecnie, na jego zakończenie (Ž. Gailius i inni, 2013).
Myślenie krytyczne jest składową zdolności poznawczych i nie funkcjonuje w oderwaniu
od innych cech osobowościowych – emocji, fizjologii, intelektu, nawyków społecznych
i doświadczenia. Wszystkie te rzeczy mają wpływ na nasze myślenie. Jak już wspominaliśmy,
myślenie krytyczne jest również powiązane ze zdolnością obcowania z innymi ludźmi. Oznacza
to, że pragnąc kształtować myślenie krytyczne, musimy rozwijać nie tylko zdolność myślenia
i słuchania, lecz mamy również pomóc młodym osobom poznać siebie z różnych perspektyw
i rozwijać się w różnych dziedzinach.
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WSPOLNY RYSUNEK

narzędzia
duże kartki papieru, różne markery, flamastry, kredki, farbki.

przebieg
Na ścianie wieszana jest duża kartka papieru czy inny materiał. Uczestnicy
są proszeni, by w ciszy, nie rozmawiając ze sobą, narysowali duży wspólny rysunek
na określony temat. Rysunki można tworzyć w parach, różne pary mogą otrzymać
różne pytania. Można też zastosować technikę kolaży, przyklejając do kartki wycinki
z gazet i czasopism.
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METODY

ŻYWA SKALA

narzędzia
Właściwie wybrany temat, środki do zaznaczenia końców skali, ćwiczenia
można przeprowadzić z bardzo dużą grupą.

przebieg
Na określonej powierzchni, na ziemi (podłodze) rysowana jest skala. Na
jednym końcu skali zaznacza się znak „+” (zgadzam się), na środku – „pozycja
neutralna”, na drugim końcu – znak „–“ (nie zgadzam się).
Grupie odczytywane są różne twierdzenia, związane z zakładanym tematem
zajęć, np.: „Wszystkie osoby narodowości romskiej nie chcą pracować”, „Gejem
jest się od urodzenia” itp. Uczestnicy są proszeni o ocenę, czy zgadzają się z
wypowiedzianym twierdzeniem i stanąć w tym miejscu skali, które jest zgodne z ich
zdaniem (od „–“ do „+“). Można poprosić o wyrażenie swojej opinii.
CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

MAPA MYŚLI

o metodzie
Jest to diagram ukazujący semantyczne i inne związki części informacji. Na mapie
myśli i elementy są umiejscawiane intuicyjnie w oparciu o wagę pojęć i dzielone na grupy,
gałęzie i kierunki.

narzędzia
Taśma, kartka papieru, zeszyt, powierzchnia, środki piśmiennicze.

czas trwania -

zdefiniowany w oparciu
o oczekiwany rezultat

przebieg
Na środku kartki papieru zapisujemy słowo lub symbol i wokół niego wpisujemy
wszelkie słowa, symbole czy skojarzenia z tym słowem. Następnie wpisujemy skojarzenia,
związane z każdym z tych pojęć. Pozwala to rozwinąć podstawowy temat, znaleźć ich
części składowe i przemyśleć możliwe konkretne działania.
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przebieg
W małych grupach po 10 min. wykorzystując technikę kolażu należy
zobrazować relacje międzyosobowe członków swej grupy. Z gazet i czasopism
należy wyciąć osoby, podobne do kolegów z grupy, wkleić je na kartkę i zobrazować
relacje w tej określonej sytuacji roboczej. Powstałe kolaże należy skomentować,
zaprezentować całą grupę i każdego jej członka z osobna.

BINGO

niezbędne narzędzia
Kartki z pytaniami, środki piśmiennicze.

cel
Wypytać członków innej grupy i wyjaśnić, co wiedzą i sądzą o tych pytaniach.

przebieg
Każdy członek grupy otrzymuje kartkę z pytaniami, które są związane z
wybranym tematem.
Jeden członek grupy może odpowiedzieć tylko na jedne pytanie. Chcąc
uzyskać odpowiedź na wszystkie pytania należy przepytać tyle osób, ile jest pytań.
Po wpisaniu na kartkach odpowiedzi, rezultaty są omawiane, następuje
wymiana ciekawych odpowiedzi.
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MAPA RELACJI

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

MEDYTACJA Z OBRAZEM

narzędzia
Prezentacja, projektor, ekran do wyświetlania prezentacji, można odtwarzać
muzykę, odczytywać tekst.

przebieg
Na ekranie lub na ścianie wyświetlany jest slajd – obraz, zdjęcie itp. Zamiast wstępu
można przeczytać tekst (wiersza, bajkę, opowiadanie ...), związany z prezentowanym
obrazem. Po przeczytaniu dajemy 5 min. na przemyślenie. W tym czasie uczestnicy
uważnie patrzą w obraz i analizują usłyszany tekst. Po tym chętni mogą opowiedzieć, co
widzą, co czują, co przyszło im na myśl.

CICHA KORESPONDENCJA

narzędzia
Duże kartki papieru z pytaniami, przyrządy do pisania.

przebieg
W pomieszczeniu są rozwieszane duże kartki papieru z tematami, pytaniami.
Uczestnicy są proszeni o to, by w ciszy, pisemnie wyrazili swą opinię na zaprezentowane
pytania. W dyskusji z innymi uczestnikami można zadawać pytania, również zapisując
je na kartkach. Następnie, w grupie omawia się otrzymane zapisy. W dalszej kolejności,
uczestnicy wracają, ściągają kartki i omawiają w grupie, co na nich zostało zapisane.
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narzędzia

zależna od stawianego celu. Najczęściej jest to praca osobista

Powierzchnia (kartka, ściana, zeszyt, przyrządy do pisania, kartki samoprzylepne).

przebieg
Na kartce rysowana jest pozycja wyjściowa/stan zastany oraz cel, który
chcemy osiągnąć. Przyklejamy karteczki samoprzylepne lub rysujemy kwadraty,
opisując działania, które są niezbędne do osiągnięcia celu.

komentarze
Ćwiczenie pomaga zobaczyć rzeczywisty obraz, ile kroków należy poczynić,
by osiągnąć cel i po podjęciu działań wyraźnie pozwalają dostrzec postęp. Aby
działania zmierzające do celu były skuteczne, zaleca się umiejscowić każde działania
w czasie, określając precyzyjną datę.
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MAPA CELU

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

TWORZENIE W OKNIE SCANARIUSZU
FILMU / KSIĄŻKI / FOTOREPORTAŻU

narzędzie
Kartka papieru, przyrządy do pisania, aparat fotograficzny, narzędzia do prezentacji
(projektor / komputer) lub inna powierzchnia (tablica/ ściana).

przebieg
Zadanie stworzenia / zaprezentowania scenek ze scenariusza filmu/książki
(wskazując wyłącznie tytuł filmu lub czytając krótką informację), rysując je w 6-8
okienkach lub fotografując przez tydzień wybrany temat.
Doskonale pobudza zainteresowanie przez oglądaniem filmu / czytaniem książki.
Po prezentacji ma miejsce oglądanie filmu / czytanie urywku książki. Następnie poszukuje
się punktów stycznych, porównuje się.
Np. powstałe obrazy do filmu „Chłopak w pasiastej piżamie“.
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narzędzia
Papier, przyrządy do pisania, różne wycinki z gazet, zdjęcia, ulotki
reklamowe, broszury.

przebieg
Członkowie grupy dzielą się na pary i siadają na krzesłach plecami do siebie,
by każdy z pary był zwrócony w inną stronę. Jedna osoba z pary otrzymuje obrazek
(zdjęcie, widokówkę, wycinek z czasopisma itp.), zaś druga – kartkę papieru i ołówek.
Osoba trzymająca obrazek ma jak najdokładniej go opisać, by partner mógł ten
obrazek przedstawić, narysować go na kartce papieru. Rysujący nie może odwrócić
się, ale może porozumiewać się. Należy jak najdokładniej odwzorować rysunek.

czas trwania
Na wykonanie zadanie przeznacza się 5 minut.
Po upływie czasu uczestnicy mogą odwrócić się i zobaczyć, co narysowali,
porównać ze źródłowym rysunkiem. Następnie następuje zamiana ról.
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RYSOWANIE W PARACH

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

PREZENTACJA Z
WYKORZYSTANIEM OBRAZÓW

zadanie
Przygotować prezentację wykorzystując do tego celu wyłącznie obrazy i/lub hasła.
Np. na lekcji etyki, połączonej z geografią, czy na zajęciach zwalczania stereotypów,
wyszukać obrazy (można określić ich ilość) na tematy: „Życie w Sudanie”, „RPA”, „Życie
w Syrii” itp. i przedstawić prezentację pozostałym. Wyszukać obrazy, prezentujące
przyrodę tych krajów (zasoby, popularne obiekty itp.), kulturę, kuchnię, ubiory, dane
demograficzne, problemy nękające kraj, symbolikę państwową, gospodarkę itp.

zalecenia
metodyczne
Precyzyjnie kreślić liczbę slajdów.

ŻYCIORYS

opisanie
W obecnych czasach pracodawca poświęca zaledwie 6 sekund na przejrzenie
życiorysu. Najczęściej otrzymuje on do przejrzenia stos standardowych, wydrukowanych
na białych kartkach papieru życiorysów. Dlatego też, jeżeli zależy nam na wyróżnieniu się
na tle innych, by zostać zaproszonym na rozmowę, należy czymś zainteresować, wyróżnić
się. To doskonała możliwość, by całą informację o sobie przedstawić w formie graficznej.

METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ

105

90

118

139

Krytyczne Graphic Facilitation w
Zalecenia i
myślenie
pracy z młodzieżą
rekomendacje

Komputer i program pomocniczy do tworzenia życiorysu, poczynając
od Word, na Photoshop kończąc (dopuszczalny jest też rysunek odręczny, który
pracodawcy przesłać jako zdjęcie lub w formacie pdf)

przebieg
Wyrazić swe doświadczenie i umiejętności, wykorzystując jak najwięcej
symboli, a jak najmniej słów. Numer telefonu – graficzny symbol telefonu. Adres
– domek. Wykształcenie: budynek szkoły z nazwą szkoły i obok lata lub budynek
uniwersytetu z nazwą i latami oraz czapka ze stopniem i opisem kwalifikacji.
Doświadczenie zawodowe również można zaprezentować w formie graficznej.
Języki: flagi państw, obok poziom znajomości. Zainteresowania i inne zdolności
zaprezentowane symbolami i procentowo, itd.
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narzędzia

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

PLAN DNIA

narzędzia
Kartka papieru lub inna powierzchnia, przyrządy do pisania.

zadanie
W tabelce należy wskazać, ile czasu na co poświęcamy w ciągu dnia, zaś wynik
uwzględnić na oddzielnym diagramie/zegarze.

zalecenie
metodologiczne
Pomoc w ocenie i omówieniu spędzania czasu, porady, jak skutecznie spędzać
swój czas, jak poprawić swój plan dnia.
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narzędzia
Telefon komórkowy z aparatem fotograficznym lub aparat fotograficzny.
Metoda ta jest stosowana, gdy młoda osoba widzi wokół siebie wyłącznie ponure,
przygnębiające widoki.

zadanie
Obserwacja codziennego otoczenia i wyłapywanie uśmiechu/oczu/objęć,
rejestracja za pomocą telefonu. Po tygodniu podzielić się zarejestrowanymi obrazami
i je omówić. Zapytać, co nowego wyłapano, co najbardziej ucieszyło, co zmartwiło.

GDYBYM BYŁ … (IF I ... )

niezbędne przedmioty
Kolorowe lub białe kartki papieru oraz przyrządy do pisania dla wszystkich
uczestników.

przebieg
Grupa usiada w kółku. Każdy członek grupy otrzymuje po kartce, u góry
zapisuje swe imię. Następnie uczestnicy wstają, zostawiają kartkę na krześle i
przemieszczają się w lewo o dwa krzesła. Na krześle po lewej każdy znajduje kartkę
papieru zostawioną przez innego uczestnika. Wówczas prowadzący zajęcia prosi
odpowiedzieć na pytanie o osobie, której imię zapisano na kartce. Po zapisaniu
odpowiedzi, wszyscy ponownie przemieszczają się o dwa krzesła w prawo. Trwa to,
aż nie wyczerpią się pytania. Po zakończeniu, wszyscy zapoznają się ze swym opisem
i dzielą się wrażeniami.
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POZYTYWNE
NASTAWIENIE CODZIENNIE

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

ewentualne pytania
Gdyby ten człowiek był zwierzęciem, to jakim? Gdyby ten człowiek był środkiem
transportu, to jakim? Gdyby ten człowiek był rośliną, to jaką? Gdyby ten człowiek był
napojem, to jakim? Gdyby ten człowiek był owocem/warzywem, to jakim? Jaki zawód
mógłby wykonywać? Jakie cechy tego człowieka są wyraźnie wyrażone? Które cechy ten
człowiek powinien najbardziej rozwijać?

GŁUCHY TELEFON

narzędzia
Zdjęcie, np. http://www.delfi.lt/news/daily/world/isis-nupjove-galva-ikaitui-irpateike-nauja-reikalavima.d?id=66994970
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Grupa wybiera 2, 3 obserwatorów, 2, 3 osoby, które zobaczą obrazek, zaś
wszyscy pozostali wejdą do pomieszczenia po uzyskaniu zaproszenia.
Obserwatorzy rejestrują, co się dzieje. 2, 3 obserwatorom przez 3 minuty
prezentowany będzie obrazek, następnie zostanie on wyłączony. Do każdej osoby
zostanie zaproszony nowa osoba, której trzeba będzie opowiedzieć, co widzieli
na obrazku. Następnie są zapraszane kolejne osoby, które nie widziały obrazka,
którym osoby, które nie oglądały obrazka, mają zrelacjonować jego wygląd na
podstawie tego, co sami usłyszeli.
Na koniec, uczestnicy są proszeni o opisanie zdjęcia w oparciu o otrzymaną
informację, być może uczestnicy wiedzą, jakie zdarzenie przedstawia obrazek.
Obserwatorzy są proszeni o podzielenie się swymi spostrzeżeniami, które
ogniwo o czym zapomniało, co dodało przy przekazywaniu informacji. Następnie
pokazywany jest obrazek. Następuje omówienie, jakimi kanałami na informacja
może zostać przekazana, co i kto może wypaczyć fakty, jaka informacja jest godna
zaufania itp.

zalecenia
Wykorzystać aktualny obrazek.

NIEZNANE BUTY

potrzebne przedmioty
Nieduże kartki papieru, duże kartki papieru, długopisy, odświeżacz
powietrza / dezodorant do obuwia.
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przebieg

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

przebieg
Grupie zostaje przedstawione pytanie/problem, który będzie aktualny dla
większości członków grupy lub właściwy dla danego tematu zajęć, np. aktywny udział
w wyborach, czas wolny. Pytanie jest zapisywane w miejscu widocznym wszystkim.
Prowadzący ściąga buty i prosi, by to samo zrobili pozostali członkowie grupy. Dla
zwiększenia komfortu można otworzyć okno lub wykorzystać odświeżacz powietrza.
Wszyscy są proszeni o zapisanie na kartce papieru zdania, które by ich opisywało, może to
być cecha sposobu bycia, charakteru. Zdanie te należy włożyć do swego buta. Następnie
uczestnicy są proszeni o opuszczenie pomieszczenia lub oddalenie się od butów. W tym
czasie buty są przestawiane. Po tym uczestnicy są proszeni o przespacerowanie się miedzy
butami, wybranie dowolnej pary butów i dokładne ich obejrzenie. Każdy z uczestników
powinien zastanowić się na przedstawionym problemem przez pryzmat właściciela tych
butów, wykorzystać wiedzę, jaką zdobył oglądając buty oraz czytając kartkę z opisem
osoby. Uczestnicy mają wczuć się i zastanowić co na ten temat myślałaby osoba noszące
te buty? Co to za człowiek? Jakie rozwiązania mógłby on zaproponować? Odpowiedzi
należy zapisać na dużych kartkach papieru. Jeżeli grupa jest nieduża, spostrzeżenia i
sugestie można wyrazić głośno. Wyniki i propozycje są omawiane wspólnie w grupie.
Po zakończeniu ćwiczenia w grupie można omówić następujące kwestie: Co o
człowieku można wywnioskować z jego butów? Co czujecie, będąc w skórze innej osoby?
Co było najtrudniejsze?
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Wstęp

JAK ULEPSZYĆ KLASĘ / MIASTO?

niezbędne narzędzia
Duże kartki papieru, przyrządy do pisania.

przebieg
uczestnicy są dzieleni na mniejsze grupy po 5-7 osób i otrzymują zadanie: w
ciągu 5 minut wymyślić jak najwięcej sposobów na ulepszenie klasy/miasta. Wszystkie
propozycje grupy zapisywane są na dużej kartce papieru. Następnie grupa jest
proszona o przedstawienie swych pomysłów, patrzymy, która grupa zaproponowała
najwięcej nowych idei. Następnie prosimy, by z każdej grupy wycofała się jedna dwie osoby, z których zostanie utworzona oddzielna grupa (nowa grupa powinna
mieć podobną liczbę uczestników, co pozostałe). Zadanie jest powtarzane, przez
3 minuty należy wymyśleć jak najwięcej nowych sposobów na ulepszenie klasy/
miasta, jednak nie wolno powtarzać już zapisanych pomysłów. Grupa prezentuje
swe pomysły.
Ćwiczenie jest omawiane w grupie poprzez zadanie pytań: Jak powstawały
pomysły? Z jakimi problemami grupa się zetknęła? Czym się wyróżniała praca na
drugim etapie ćwiczeń? Jak szła praca, gdy grupa liczyła mniej członków? Jak praca
przebiegała w nowej grupie?

WIEŻE

zadanie
Zespoły otrzymują zadanie – ze słomek koktajlowych mają zbudować
jak najwyższą wieżę. Zasada: wieża ma składać się z plastikowych słomek
koktajlowych. Słomki można przecinać, do ich łączenia można wykorzystywać
szpilki. Dwie słomki może łączyć tylko jedna szpilka. Zabrania się korzystania z
innych materiałów. Szczyt wieży ma utrzymać pudełko. Wieża ma mieć wysokość
nie mniej niż 20 cm i ma wytrzymać ładunek o masie 200 g. Na pierwszym etapie
pudełka zostaną umieszczone na każdej wieży. Wieża ma utrzymać pudełko przez
10 sekund. Wszystkie wieże, które przejdą pierwszy etap, trafiają do kolejnego.
Na każdy etapie obciążenie będzie wzrastało. Każda wieża jest oceniana
z uwzględnieniem wysokości (mierzonej w centymetrach) i największego
utrzymanego ciężaru (ważonego w gramach). Naprawa wieży między etapami
jest niedopuszczalna.
CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

MOSTY

narzędzia
Papier (dla każdego zespołu jednakowa ilość – 10 kartek formatu A4 lub 10 stron
gazetowych), taśma malarska, krzesła (dla każdego zespołu po 2), spaghetti.

przebieg
Grupy otrzymują zadanie: każda ma zbudować jak najwyższy most między
krzesłami.
Podstawowe warunki:
•
•
•

Most może opierać się wyłącznie na krzesłach (nie może opierać się o podłogę
między krzesłami, o ściany itp.).
Most ma być samonośny, nie może być podtrzymywany.
Most ma być odpowiednio wytrzymały, by utrzymać wybrany przedmiot/model
samochodu.

Wszystkie grupy mają takie same warunki (odległość między krzesłami, stosowane
materiały i ich ilość).
Każda grupa otrzymuje jednakową liczbę materiałów – 10 kartek, 3 m taśmy
malarskiej, 30 szt. spaghetti.
Na wykonanie zadania przeznacza się 30 min.: 10 minut na przygotowanie i 20
minut na budowę mostu.
Po zbudowaniu mostów przez grupy, są one proszone o przedstawienie się i
opowiedzenie, jak przebiegała budowa. Następnie sprawdza się, czy mosty odpowiadają
wymogom kwalifikacyjnym – są stabilne, nie opierają się o podłogę, utrzymują wybrany
przedmiot. Można nominować zwycięskie projekty i wręczyć nagrody dla każdej grupy.
W następnej kolejności grupy są proszone o omówienie współpracy: Jak
przebiegała praca w grupie? Jak została podjęta decyzja o budowie właśnie takiego
mostu? Kto był liderem grupy? Jaka była rola każdego z członków grupy? Co można
było zrobić inaczej? Co członkowie grupy dowiedzieli się o sobie? Jakie wnioski można
wyciągnąć? Kiedy to może mieć znaczenie?
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METODY
REFLEKSJI
WSPÓLNY RYSUNEK GRUPY

potrzebne przedmioty
Duża kartka papieru, przyrządy do pisania.

przebieg
Na dużej kartce papieru członkowie grupy próbują bez porozumiewania sią
zobrazować swe uczucia, myśli, doświadczenia. W trakcie dłuższych imprez rysunek
może być uzupełniany codziennie o nowe doświadczenia. Następnie rysunek
jest omawiany w grupie: Jakie ogólne wrażenie? Co rysunek nam mówi? Co my
rysowaliśmy? Co było ważne? Co było trudne? Gdzie na rysunku ukazano członków
grupy?

RULETKA EMOCJI

narzędzia
Kartki papieru z nazwami emocji, taśma klejąca, kreda lub inny środek do
wyznaczania granic.

przebieg
Na podłodze za pomocą taśmy klejącej wyznaczany jest okrąg, który zostaje
podzielony na 8 równych części. W częściach umieszczane są nazwy 8 różnych
emocji: gniew, strach, smutek, radość, obrzydzenie, zdziwienie, ciekawość, nadzieja.
Omawiając działania uczestnicy są proszeni o stanięcie w tym polu, które odpowiada
obecnemu stanu czy uczuciu w trakcie zajęć. Opowiadając o swych doświadczeniach
uczestnicy mogą przemieszczać się po różnych polach z emocjami, wyjaśniając, jak
się ich emocje zmieniają.
CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

RYSUNKI ZE SKOJARZENIAMI

narzędzia
Kartki formatu A3, czasopisma, gazety, klej, ewentualnie karty do gry DIXIT, różne
przyrządy do pisania czy rysowania.

przebieg
Na pierwszym etapie zajęć uczestnicy wybierają obrazek lub symbol kojarzący
się z tematem zajęć lub działaniami. Wybrany obrazek jest umieszczany na kartce i
uczestnicy próbują narysować, jakie osobiste korzyści wynieśli oni dzięki uczestnictwu
w działaniach. W trakcie drugiego etapu uczestnicy w grupach omawiają swe rysunki.
Omawianie przebiega następująco: jeden rysunek jest umieszczany po środku, jego
autor milczy, a pozostali dyskutanci próbują dostrzec, co autor chciał zobrazować (mając
na myśli rozwój osobisty). Następnie autor wyjaśnia, co przedstawia jego rysunek.
W ten sposób omawiane są wszystkie rysunki. Rysunki ze skojarzeniami mogą zostać
wykorzystane i do innych celów – do pracy z pomysłami/działaniami projektowymi, do
wyrażania stanów emocjonalnych itp.
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potrzebne przedmioty
Duże kartki papieru (walizka, kosz na śmieci i koperta), dużo kartek
samoprzylepnych dla uczestników, długopisy.

przebieg
Na kartce papieru rysowana jest walizka (lub można wykorzystać prawdziwą)
– to, co chcę zabrać z doświadczenia grupy, co było wartościowe. Na kolejnej kartce
rysuje się kosz na śmieci (można wykorzystać prawdziwy kosz) – to, z czego chcę
zrezygnować. Na trzeciej kartce rysuje się kopertę, list – to, co raz jeszcze chcę
przekazać członkom grupy. Członkowie grupy na małych kartkach zapisują swe myśli
i przyklejają je do wybranej kartki czy przedmiotu. Następnie następuje omówienie
decyzji.

CZĘŚCI CIAŁA

narzędzia
Kartki, przyrządy do pisania.

przebieg
Na środku sali ułożone zostaje ludzkie ciało ze wszystkich jego części. Każdy
członek grupy przypisuje innym członkom grupy i sobie określoną część ciała, które,
jego zdaniem, najlepiej opisuje rolę tej osoby w grupie w trakcie wykonywania
zadania. Na kartce zapisywane jest imię człowieka, które jest przytwierdzane do
wybranej części ciała. Następnie, każda osoba wypowiada się, omawiając role
członków grupy i proces pracy w grupie.
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MOJA WALIZKA

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

PIĘCIOWIERSZ
Zasady pięciowierszu są następujące:
1.__________________________________________________________________
Pierwszy wers: jedno słowo, zazwyczaj rzeczownik, wskazujący na temat zajęcia, myśl;

2.__________________________________________________________________
Drugi wers: dwa słowa (przymiotniki) – określenie, opis;

3.__________________________________________________________________
Trzeci wers: trzy czasowniki, opisujące omawiany temat;

4.__________________________________________________________________
Czwarty wers: wrażenie– czterowyrazowe wyrażanie;

5.__________________________________________________________________
Piąty wers: powtarzanie istoty – synonim nazwy, składający się z jednego lub dwóch słów.

REFLEKSJA

narzędzia
Przyrządy do pisania, powierzchnia (kartka papieru tablica, podłoga, ściana itp.)

zadanie
#... („hashtag“) nazwać swe uczucia, myśli, słowa kluczowe dla informacji
usłyszanej w toku zajęć, lekcji, spotkania.

#KLUCZ
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GRAPHIC FACILITATION
(RYSOPISANIE)
W PRACY Z
MŁODZIEŻĄ
Ciekawą, na Litwie dość
świeżą, możliwie, że w waszej pracy
z młodzieżą częściowo już stosowaną
metodą i narzędziem jest wizualność.
Krótko i łatwo o tym, jak grafika, wizualizacje, rysunki mogą pomóc w
zainteresowaniu, wciągnięciu i zmotywowaniu osób
biorących udział w waszych
działaniach.

Zawodowy trener i rysopisownik,
pracujący już od 8 lat w różnych
tematach i różnymi grupami
docelowumi w środowisku
młodzieżowym. Łącząc zdolnośc do
myślenia graficznego, zamiłowanie
kolorów i zdolności wychowacze
Agnė kontynuuje karięrę jako
rysopisownik.
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LEPSZE OD TYSIĄCA SŁÓW:

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

DLACZEGO OBRAZY POWIEDZĄ

WIĘCEJ?

Twierdzi się, że prawie 68 procent ludzi uczy się wzrokowo.
Istnieje teoria twierdząca, że ludzie należą do różnych typów przyswajania
wiedzy – mogą uczyć się słuchając, oglądając obrazki, rozmawiając czy
przemieszczając się (zajmując się czynnościami fizycznymi). Tą dominująca
teorię krytykują badacze An i Carr (2017), którzy twierdzą, że najczęściej
ludzie nie tylko należą do jednego typu przyswajania wiedzy, a najlepsze
wyniki nauczania osiąga się stosując różnorodne techniki i narzędzia nauki,
refleksji i przekazywania informacji. Prawie jak kształcenie nieformalne,
nieprawdaż? Jednym z tych narządzi jest JKM Wizualność.
W książce „Experiences in visual thinking” Robert H. McKim (1980)
bada teorię, wedle której nawet 66 proc. aktywności ludzkiego mózgu
jest poświęconych na przetwarzanie procesów wizualnych. Zatem, w jaki
sposób tą niezwykłą zdolność i energię można wykorzystać w procesie
nauczania?
Zdaniem autorów wydawnictwa metodologicznego „Graphic
Express“ (2014), wizualność w pracy z młodzieżą (i nie tylko) może
przynieść korzyści, jeżeli:
- pracujecie w temacie integracji społecznej i chcecie ułatwić proces
nauczania dla osób myślących wzrokowo;
- chcecie, by przygotowywane przez was materiały były zrozumiałe
i jasne dla wszystkich, działających w dziedzinie kształcenia
nieformalnego;
- pracujecie z młodymi ludźmi, którzy nie czują się komfortowo
stosując taki czy inny język (język obcy, mniejszości narodowe itp.).;
- pracujecie z młodymi ludźmi posiadającymi wyzwania edukacyjne
i szczególne potrzeby.
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Oto kilka argumentów z wymienionego wydawnictwa, dlaczego warto korzystać z
obrazów w waszej działalności:
● jeżeli obrazek zostaje zapamiętany, powstaje więź emocjonalna z obrazem;
● jeżeli powstaje więź emocjonalna, większe prawdopodobieństwo, że w
przyszłości będziesz to pamiętał;
● psycholog Albert Mehrabian dowiódł, że 93 proc. komunikacji stanowi
komunikacja pozawerbalna;
● mózg potrafi zrozumieć wiele obrazów jednocześnie zaś język jest zrozumiały
jedynie liniowo, potrzeba więcej czasu na zrozumienie przekazanej informacji;
● idee, zobrazowane na rysunkach, nie giną w pamięci;
● słowa są rozumiane z wykorzystaniem pamięci tymczasowej;
● najpierw widzimy świat i go postrzegamy obrazami, słowa przychodzą
znacznie później.
Zatem obrazy, kolory, symbole są najłatwiejszym i najbardziej zrozumiałym
sposobem trwałego przekazania wiadomości. Są one „odczytywane” i rozumiane
znacznie szybciej, niż poprzez czytanie czy słuchanie. Dlaczego zatem mamy nie
wzbogacić naszych działań, spotkań i pozostałych procesów edukacyjnych?

OBRAZY, KOLORY, SYMBOLE
SĄ NAJPROSTSZYM
I NAJBARDZIEJ
ZROZUMIAŁYM SPOSOBEM
NA PRZEDSTAWIENIE
NIEZAPOMNIANEJ
WIADOMOŚCI.

4

Wstęp

5

Słownictwo

6

9

21

53

73

Korzystanie z Wyzwania w pra- Edukacja seksualna Współpraca międzyinstucEscape room w
wydawnictwa
cy z młodzieżą
w pracy z młodzieżą jonalna w pracy z młodzieżą pracy z młodzieżą

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ
Z OBRAZÓW I SYMBOLI?

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

MOC SPOTKAŃ WIZUALNYCH
David Sibbet w swej książce „Visual Meetings“ (2010) podkreśla trzy najważniejsze
cechy spotkań wizualnych:
1. Uczestnictwo. Zaangażowanie rośnie w toku spotkania, jeżeli ludzie są wysłuchiwani,
myśli przez nich wyrażone zauważane i wykorzystywane poprzez rejestrację pomysłów
w interaktywny, graficzny sposób.
2. Szerokie myślenie. Grupa zyskuje, jeżeli pozwoli się jej myśleć szerzej, dostrzegać duży
obraz – porównywać, dostrzegać struktury, modele, tworzyć mapy pomysłów i idei.
3. Pamięć grupowa (kolektywna). Tworząc zapamiętujący się obrazek/medium, tworzymy
doświadczenie i pamięć grupy. To sprzyja produktywności grupy.
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Brandy Agerbeck w swej książce „Graphic Facilitator’s Guide“
(2012) opisuje graphic facilitation jako proces, w toku którego,
poprzez zapisywanie i rysowanie, pomaga się grupie rejestrować ich
rozmowy i zachodzące w niej procesy na żywo, na powierzchni o dużym
formacie, co ma ułatwić pracę członków grupy.
W niniejszym wydawnictwie opis ten zostaje rozszerzony i
obejmuje więcej funkcji oraz sposobów wykorzystania wizualności w
waszej działalności edukacyjnej. Będziemy stosować pojęcia określone
w „Graphic Express“ (2014):

Graphic facilitation (rysopisanie)

– wykorzystanie
rysunków, słów i narzędzi wizualnych w celu prezentacji, opisu czy
udokumentowania różnorodnych procesów nauczania (kursów, wymian
młodzieży, seminariów, spotkań itp.). Metoda jest również stosowana
do podsumowania całego działania (obraz prezentujący całokształt).
Graficzne dokumentowanie - wykorzystanie rysunków
i obrazów do dokumentowania procesu i jego wyników na kursach,
konferencjach, seminariach, prezentacjach, spotkaniach. Można to
też nazwać „raportem wizualnym” lub „protokołem wizualnym”, gdyż
w ten sposób rejestrowana jest istota spotkania, co ludzie mówią, co
ustalają, osiągnięte rezultaty i zobowiązania na przyszłość.
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GRAPHIC FACILITATION
(RYSOPISANIE) – CO TO?
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zdjęcia, zarejestrowanie wydarzenia, koncepcji czy rezultatu. Używając poetyckiego
porównania, kropla wody, w której widzimy cały ocean.

Wiadomość wizualna – mapa, plakat, znak. To wizualizacja, zawierająca
rysunki, słowa i inne elementy wizualne, jak kolory i cienie, której celem jest przekazanie
konkretnej wiadomości.
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Kadr wizualny – utrwalony moment procesu lub rezultatu. To jak zrobienie

Upraszczając – obrazy, słowa i symbole wykorzystywane w waszej działalności
edukacyjnej.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

GRAPHIC FACILITATOR – NIE
ARTYSTA, A EDUKATOR
Zapewne pierwszą myślą czytających ten tekst było: „Ciekawe, tylko szkopuł w tym, że ja
nie umiem rysować!” Dobra wiadomość jest taka, że każdy umie rysować! Nie potrzebujemy dzieł
sztuki, mamy tylko dopilnować, by wiadomość była jasna i zrozumiała. Później zaprezentujemy
kilka prostych technik rysowania.
Graphic facilitation oznacza, że będziemy stosować uprzednio przygotowane szablony,
kartki samoprzylepne, taśmę i inne narzędzia, by krok po kroku wraz z uczestnikami tworzyć
wytyczne w zakresie myślenia wizualnego. Będziecie wizualnie rejestrować swe działania i
proces grupy w tym samym czasie, gdy działaniu temu grupa zostanie poddana. Do grupy można
włączyć swych kolegów, którzy pomogą to zrobić bądź przejmą moderację grupy, podczas gdy
ty będziesz rejestrować kadry wizualne.
Dlaczego swój proces graphic facilitation wzbogacić o rozwiązania wizualne, doradzają
autorzy „Graphic Express“:
● obrazki pomagają przekazywać treść. Jak wspomniano wcześniej, słowa, tekst i
ich przetwarzanie wymagają dużo energii. Za pomocą obrazów można to uczynić
znacznie łatwiej;
● stosowane są narzędzia twórcze znajdujące się wokół. Kreatywność stanowi
natchnienie i mobilizuje pozostałych do kreatywności, wciąga w proces;
● uczestnicy dobrze postrzegają obraz ogólny. Jeżeli przygotujesz plakaty, które
pomogą zrozumieć cele działań czy projektu, program, działania, przebieg uczestnicy szybciej zrozumieją swą rolę i wizję;
● pomaga uczestnikom zrozumieć, gdzie znajdują się w procesie uczenia się. Widząc,
jaki szlak nauczania muszą pokonać na początku, następnie, zapełniając plakat
swymi myślami i ideami, wynikami nauki, uczestnicy widzą swój postęp i pojmują
pozostałą część procesu nauczania dokładniej. To pozwala wyraźnie określić, co
już wiemy, a z jaką informacją przyjdzie dopiero zapoznać się;
● pomaga łatwiej i prościej wszystkiego nauczyć się i zapamiętać. Przypomnijmy
sobie, jak działa mózg;
● pomaga zaplanować czas i przebieg działań. Jeżeli chcecie wcześniej przygotować
wizualizacje, trzeba będzie wszystko uprzednio przewidzieć i zaplanować. To
wcale nie oznacza, że plan pozostanie nienaruszalny. Przykładowo, uczestnicy
zaproponują zmianę części programu w oparciu o nowe potrzeby, prowadzący
poprzez zamianą wizualnych karteczek zademonstruje, że proces ulega zmianie i
propozycja uczestników zostaje uwzględniona.

METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ

125

90

118

139

Krytyczne Graphic Facilitation w
Zalecenia i
myślenie
pracy z młodzieżą
rekomendacje

Graphic facilitation (rysopisanie) może być stosowane na różnych etapach
działalności, w przygotowaniach, w realizacji, jak również po zakończonych
działaniach, np. w promocji. Kilka konkretnych pomysłów zastosowania elementów
graficznych (Graphic Express, 2014):

PRZYGOTOWANIE
•

•
•

Mapowanie myśli. Planując działania, wyznaczając cele projektu i zajęć, można
wykorzystać mapowanie myśli, czy innych struktur do notowania pomysłów.
Można stworzyć szablon do strukturyzacji myśli uczestników.
Narracja kadrowa lub wizualna. Można narysować program zajęć, rysując go
kadrowo i symbolami, tworząc szlak, który będzie przemierzał uczestnik.
Wizualizacja linii czasu lub programu. Wykorzystując swe wizje i moce twórcze
można wizualnie przenieść projekt lub program na linię czasu (np. za pomocą
metafory narysować zadania i cele, po drodze zaznaczyć wyzwania, które czekają
uczestników itp.).

WDROŻENIE
•
•
•
•
•
•
•
•

program imprezy, spotkania;
prezentacja tematu;
obrazy kluczowe;
myśli uczestników;
zasady;
wyniki pracy grupy lub spotkania;
lista zajęć centrum młodzieżowego;
program wymiany młodzieży;

•
•
•
•
•
•

zakres odpowiedzialności i role w
projekcie;
plan działania
instrukcje;
zaprezentowana teoria uzupełniona
o reakcje uczestników
struktura dyskusji;
mapowanie myśli.

4

Wstęp

5

Słownictwo

6

9

21

53

73

Korzystanie z Wyzwania w pra- Edukacja seksualna Współpraca międzyinstucEscape room w
wydawnictwa
cy z młodzieżą
w pracy z młodzieżą jonalna w pracy z młodzieżą pracy z młodzieżą

STOSOWANIE GRAPHIC
FACILITATION (RYSOPISANIE)
W PRACY Z MŁODZIEŻĄ

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

Po wdrożeniu działań można wykorzystać powstałe rysunki:
- zilustrować profil grupy na portalu społecznościowym lub wykorzystać
na stronie internetowej, udostępnić na portalu społecznościowym;
- zrobić zdjęcia i dołączyć do raportu z imprezy;
- z zeskanowanych i sfotografowanych rysunków stworzyć filmik lub
inny produkt promocyjny;
- przerobić powstały rysunek cyfrowo (wykorzystując komputerowe
programy graficzne, cyfrowe pisaki, notebooki itp.).

METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ

127

90

118

139

Krytyczne Graphic Facilitation w
Zalecenia i
myślenie
pracy z młodzieżą
rekomendacje

Nie trzeba śpieszyć się i szukać profesjonalnych narzędzi i środków. Należy zacząć
od swych tradycyjnych narzędzi, z których korzystacie w swej pracy. Im częściej będziecie
to robić, tym lepiej zrozumiecie, jaki macie styl rysowania, jaką szybkość, jakie potrzeby,
i odpowiednio dobierzecie najbardziej wam odpowiadające narzędzia.
Do tworzenia obrazków potrzebne będą przyrządy do pisania i
rysowania. Najlepiej do tego nadadzą się markery, kredki, flamastry, tusz (w
zależności od rodzaju powierzchni, na której powstanie rysunek, jej wielkości). Markery
występują w różnych rozmiarach, kolorach i formach. Zalecamy:
● cienki czarny marker lub długopis do rysowania na małych kartkach papieru;
● czarne grubsze markery (ostre lub ścięte główki) do rysowania na większych
powierzchniach;
● kolorowe markery, flamastry, ołówki (do kolorowania rysunków, podkreślenia
kluczowych symboli oraz twierdzeń itp.);
● kredki, farbki pastelowe lub akrylowe w tubkach pomagają wypełnić i
pokolorować większe powierzchnie, wydzielić poszczególne bloki informacji;
● markery w odcieniach szarości będą potrzebne dla ukazania cieni i nadania
rysunkom życia.
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NARZĘDZIA

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

Papier bywa różnych rozmiarów, może mieć różną teksturę czy grubość. To może
być kartka z notesu (np. dla osobistych notatek graficznych przy planowaniu działania,
mapowaniu myśli itp.), kartki papieru (A4, A5, A3) do tworzenia kadrów wizualnych,
wiadomości wizualnych, czy większe płachty papieru (A1, A0) do utrwalania graficznego
czy rysopisania dłuższych i większych procesów.
Można również wykorzystywać twórczo inne powierzchnie – rulony tapet
(podłużne, tanie), płyty piankowe, płótno, papier konferencyjny itp. Wybierzecie
najlepszy wariant. Uwzględnijcie, jak taki papier będzie wykorzystywany dalej – czy
będziecie chcieli go zawiesić, wyeksponować w określonej przestrzeni itp.
Do rysopisania nadaje się suchościeralna tablica (potrzebne są specjalne
markery) czy zwykła tablica i kreda. W takim przypadku trwałość jest minimalna (chyba,
że zostanie sfotografowana).

Kartki samoprzylepne, karteczki, nożyce, klej, nalepki i inne
środki. Wolność twórczości! Pozwólcie uczestnikom wybierać, kombinować, wyrażać
swe myśli, zmieniać je, zapisywać, rysować, kreślić, kleić itp.
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5
4

Wstęp

PRZEBIEG
Kilka istotnych kroków, o których nie wolno zapomnieć w trakcie spotkań
wizualnych czy innych działaniach (Graphic Express, 2014):
1. Przygotujcie rysunki, mapy, ikonografię, którą wypełnicie w trakcie
rysopisania. Możecie to zrobić wcześniej (np. narysujcie model teoretyczny,
który zaprezentujecie, plakat z oczekiwaniami i wkładem w działania, wizualny
przebieg sesji itp.).
2. Opracujcie swój słownik rysunków. Mając uprzednio wiedzę o
zaplanowanych tematach rozmowy, możecie przygotować swój osobisty słownik
rysunków i korzystać z niego w chwili, gdy taki pomysł powstanie w grupie.
Pomyślcie, jakim szybko rysowanym symbolem czy metaforą moglibyście
zobrazować, np. pracę zespołową, wyzwanie, cel, konflikt, emocję, tryb
rozwiązania itp.
3. Wciągnijcie uczestników w proces tworzenia. Należy pobudzić
ciekawość uczestników, ich zaangażowanie. Pamiętajcie, wszyscy potrafią
rysować! Pozwólcie im pisać, rysować na karteczkach, zaznaczać, dzielić,
grupować, przycinać, naprawiać itp.
4. Omówcie i podsumujcie wszystkie doświadczenia, korzystając z
wszystkich powstałych rysunków. Trwałość rysunków w procesie uczenia się
przypomina kronikę przypominającą o tym, co się działo, jakie osiągnięto rezultaty,
jakie cele zostały osiągnięte itd. Pamiętajcie, że możecie stale wykorzystywać te
rysunki i przypominać uczestnikom ich osiągnięcia.
„Graphic Express“ proponuje 4 podstawowe zasady rysopisania:
- WIDOCZNOŚĆ (rysowanie czarnym markerem). Jako że podstawową
istotą wizualności jest widoczność obrazu, trzeba starać się rysować wyraźnie.
Najlepiej w tym celu wykorzystać czarny marker, którym narysujecie kontury
obrazu. Następnie, jak czas pozwala, można go wypełnić kolorami, dodać cienie
itp. Rysując czarnym na białym zapewniamy lepszą widoczność. Starajcie się nie
poprawiać już narysowanych linii, zachować integralność rysunku, nawet jeżeli
nie wygląda on doskonale. Pamiętajcie, że nie chodzi tu o sztukę, a o ideę, którą
chcecie przekazać.
- ZROZUMIAŁY SZYBKO I ŁATWO (należy rysować zrozumiałe rysunki).
Chcąc korzystać z metod rysopisania, musicie mieć czas na myślenie, mówienie i
trochę czasu na rysowanie. Co zrobić, by na wszystko starczyło czasu? Odpowiedź
jest prosta. Rysujcie zrozumiałe obrazy i symbole. Najważniejsze, by rysunek
przekazał ideę, którą można łatwo zrozumieć.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

-

-

JASNY KOMUNIKAT (dołączony tekst). Mimo iż obraz jest najszybciej rozumianym
sposobem przekazania komunikatu, umieszczone obok słowa kluczowe pomogą
wzmocnić jego przekaz. Mogą one okazać się również pomocne w przyszłości, gdy
będziemy wykorzystywać powstałe rysunki do prezentacji minionego procesu i w celu
jego przypomnienia. Zaleca się pisanie kapitalikami, w ten sposób tekst będzie bardziej
czytelny. Jeżeli rysujecie na dużym formacie, można pobawić się różnymi czcionkami,
kolorami czy rozmiarami.
ATRAKCYJNOŚĆ (dodanie efektów – kolorów, cieni). Wskazana jest prezentacja
rzeczy w sposób atrakcyjny dla oka. Dodając kolory czy cienie sprawimy, że rysunek
będzie lepiej widoczny. Jeżeli w trakcie rysowania wykorzystywaliście dużo czarnego
koloru, dodajcie inne kolory i z ich pomocą podkreślcie najistotniejsze szczegóły i treść.
W ten sposób rysunek będzie bardziej czytelny.

METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ

131

90

118

139

Krytyczne Graphic Facilitation w
Zalecenia i
myślenie
pracy z młodzieżą
rekomendacje

David Sibbet proponuje kilka prostych rozwiązań, od których należy zacząć
ćwiczenia. Wybierzcie notes bez linii czy kratek i wykonajcie następujące ćwiczenia:
● narysujcie schemat posiedzenia. Jeżeli będziecie brali udział w spotkaniu,
narysujcie
schemat
siedzenia
uczestników w formie rzutu z góry.
Narysujcie stoły, krzesła, miejsca
siedzenia ludzi, zapiszcie ich imiona.
Zdziwicie się, jak to pomoże wam
znacznie szybciej zapamiętać ich
imiona!
● ćwiczcie rysowanie symboli z listy.
Spróbujcie zastosować różne sposoby
rysowania symboli z listy (kropeczki,
trójkąty,
strzałeczki,
plusiki,
czworokąty itp.). Obserwujcie, jak się
udaje zachować jednorodność formy.
● bawcie się liniami i marginesami.
Rysujcie linie proste, falowane,
wykropkowane,
przerywane.
Wyróżnijcie część tekstu w ramki z
różnych linii.
● rysujcie małych ludzików w różnych
pozycjach i wykonujących różne
czynności. Odnajdźcie najlepiej
pasującą dla was formę.
● bawcie się chmurkami i okienkami myśli. Okienka zazwyczaj oznaczaj rozmowę,
chmurka – wyrażoną myśl. Spróbujcie je narysować i wyrazić niektóre ze swych
myśli w takich chmurkach czy okienkach.
● stosujcie różnorodne formaty zapisu. Sporządźcie listę pomysłów. Następnym
razem, spróbujcie pomysły pogrupować lub przedstawić w formie diagramu.
Podzielcie pomysły na ogólne bloki informacji, wydzielcie je, zaznaczcie liniami,
kolorami itp.

ĆWICZENIA POMAGAJĄ W
OSIĄGNIĘCIU DOSKONAŁOŚCI!
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JAK ZACZĄĆ RYSOWAĆ?

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

PODSTAWOWE, NAJPROSTSZE
FORMY
Jak każdy język, język wizualny ma swój alfabet. W danym przypadku,
składa się na niego pięć podstawowych elementów:
1)
2)
3)
4)
5)

kropka;
linia;
trójkąt;
kwadrat;
okrąg.

Wykorzystując wyłącznie te podstawowe elementy można narysować
praktycznie wszystko. Spróbujcie!

RAMKI, BLOKI
Ramki są prostym do narysowania elementem, pomagającym nadać treści
strukturę, skupić uwagę na szczegółach, które wymagają większej uwagi.

Najpierw napiszcie tekst, następnie obrysujcie go
ramkami.

METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ
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Łączniki czy strzałki są prostymi elementami, pomagającymi dostrzec relacje
pomiędzy różnymi elementami rysunku. Pomocne są przy określeniu kierunku, hierarchii,
dynamiki.

FIGURKI
LUDZIKÓW, EMOCJE
Narysujcie niedużych ludzików w
różnych sytuacjach, w ten sposób ożywicie
swój rysunek.
Kilka typów ludzików, które
proponujemy wypróbować i odnaleźć ten
najbardziej odpowiedni:
● ludzik - gwiazdka;
● ludzik - patyk;
● ludzik - fasolka;
● ludzik - balonik;
● ludzik – kwadracik;
● ludzik - górka.
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STRZAŁKI, ŁĄCZENIA

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

Możecie narysować nie tylko sylwetkę, ale i buźkę ukazującą emocje. Można je łatwo
zobrazować zmieniając jedynie pozycje brwi i ust:

CZCIONKI
Visual Facilitation Cookbook“
(2016) oferuje kilka propozycji, jak ćwiczyć
i stosować różne czcionki. Zapamiętajcie,
że najłatwiej czyta się kapitaliki.
●
●
●
●
●
●
●

pojedyncza linia;
podwójna linia;
potrójna linia;
animowane litery;
czcionka „New style“;
czcionka „Serifs“;
zagęszczona lub rozstrzelona
czcionka;
● 3D.

W RAMACH ĆWICZENIA ZAPISZCIE CAŁY ALFABET W
RÓŻNYCH CZCIONKACH!
METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ
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CIENIE I PRZESTRZENNOŚĆ
Przypomnijcie lekcje kreślenia w szkole. Kilka ćwiczeń, jak
zapewnić obrazkom przestrzenność (efekt 3D)/
1) Wykorzystajcie szary cień – najważniejsze, by zachować ten
sam kierunek cienia;
2) Narysujcie wypukły rysunek.

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

KOMPOZYCJA KARTKI
Kilka pomysłów, jak możecie wcześniej zaplanować
położenie elementów na kartce:
● z lewej na prawo, rzędami;
● z dolnego lewego rogu do prawego rogu (wznoszenie);
● z lewego górnego rogu do dolnego prawego rogu (żmijka);
● zbieganie się do jednego punktu;
● część centralna i informacja w różnych rogach;
● informacja zapisana w kole.
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137

90

118

139

Krytyczne Graphic Facilitation w
Zalecenia i
myślenie
pracy z młodzieżą
rekomendacje

Mam nadzieję, że obudziliście w sobie rysujące dziecko i dowiedzieliście się, że
język obrazów potrafi pomóc w nauce, zaangażować się, otworzyć się. Mam również
nadzieję, że po odrobinie ćwiczeń nabierzecie odwagi, by stosować w swych działaniach
więcej rysunków, obrazów i kolorów, pomagając w ten sposób uczniom i kolegom lepiej
zrozumieć przekazywana treść i ją utrwalić.

ZAINTERESOWANYCH ZGŁĘBIENIEM
WIEDZY ODSYŁAM DO KILKU ŹRÓDEŁ:
1. Bezpłatny kurs szybkiego rysowania w języku angielskim „The Doodle Institute“
https://doodleinstitute.mykajabi.com/store/hWd5Q7FP
2. Książka Brandy Agerbeck, The Graphic Facilitator’s Guide: How to use your
listening, thinking&drawing skills to make meaning, 2012, Loosetooth. com
Library, USA.
3. Strona internetowa „Thirteen Reasons – Why Your Brain Craves Infographics“,
2014, Neomam Studio, UK http://neomam.com/interactive/13reasons/ (dostęp
05.06.2017).
4. Filmik o zasadach rysowania https://www.youtube.com/watch?v=LF0es60xfkg
5. Filmik o 5 podstawowych elementach rysowania https://www.youtube.com/
watch?v=7N_YCfkEXSk
6. Książka David Sibbet. Visual Meetings: How Graphics, Sticky Notes, Idea
Mapping canTransform Group Productivity, 2010
7. Cyfrowe wydawnictwo metodologiczne: SiiriTaimla, Mark Taylor, BuzzBury,
TanelRannala. Graphic Express: First Steps to Graphic Facilitationin Youth Work,
2014.
8. Cyfrowe wydawnictwo metodologiczne: Torben Grocholl, Deniss Jershovand
Kati Orav, Visual Facilitation Cookbook, 2016.
9. Knyga: Robert H. McKim. Experiences in visual thinking, 1980.
10. Kolorowych doświadczeń!
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ZAKOŃCZENIE
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Obecnie praca z młodzieżą wiąże się z szeregiem wyzwań:
- częste zmiany osób pracujących z młodzieżą;
- świadomość istnienia instytucji i wiedza o niej w społeczeństwie;
- współpraca z innymi instytucjami;
- zdolność wyraźnego określenia wartości dodanej powstającej w ośrodku
młodzieżowym, kierunków działalności, priorytetów strategicznych;
- powstają coraz to nowe formy pracy z młodzieżą (praca mobilna,
streetworking itp.);
- oportunizm projektowy (są środki, realizujemy projekt);
- inne.
Chcąc stawić czoła wymienionym i innym wyzwaniom, centrum
młodzieżowe trzeba postrzegać w perspektywie długoterminowej, strategicznie.
W Niemczech, w Brandenburgii, już od 10 lat stosuje się środek mający na
celu zapewnienie jakościowej i skutecznej pracy z młodzieżą – koncepcja

przestrzeni społecznej.

Zespół osób pracujących z młodzieżą, wspólnie z zamawiającym (np.
samorządem, parafią, krajową organizacją pozarządową) i przedstawicielami
młodzieży opracowują strategię pracy z młodzieżą oraz politykę młodzieżową z
perspektywy ośrodka młodzieżowego.
Dokument taki:
- określa istotne funkcje i zadania osoby pracującej z młodzieżą w ośrodku
młodzieżowym. Dokument ten pomaga nowym pracownikom skutecznie
zrozumieć swe funkcje i dołączyć do zespołu. Pracującym już osobom z
kolei pomaga zweryfikować, czy został obrany właściwy kierunek pracy.
Jest to punkt odniesienia weryfikujący skuteczność działalności ośrodka
młodzieżowego.
- definiuje zakres zamówienia w pracy z młodzieżą: jakie formy pracy
z młodzieżą mają być stosowane, jaki zakres, czas przeznaczony na określone
działania. Wymienione zostają konkretne cele.
- opisuje sposób finansowania ośrodka i określa zapotrzebowanie na
dodatkowe środki na działania. Określa, o jakie wsparcie finansowe należy
ubiegać się. Opisuje wkład finansowy założyciela.

METODYKA PRACY Z MŁODZIEŻĄ

REKOMENDACJE

ZALECENIA I

139

-

definiuje grupy docelowe, które osoby pracujące z młodzieżą będą starały się
przyciągnąć do ośrodka.
wykonywana jest analiza ewentualnych partnerstw i ich interesów
w działalności ośrodków młodzieżowych.
zawiera szereg innych istotnych informacji.

Dokument taki jest opracowywany na okres 3 lat. Co roku dokonywany jest jego
przegląd..
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ZAANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY
Dążąc do przyciągnięcia jak największej liczby osób do organizowanych
działań (nowych i już realizowanych), istotne jest:
a)
rozpowszechnianie informacji aktualnej dla młodzieży za
pośrednictwem akceptowanych przez nią kanałów i w akceptowanych przez
nią formach;
b)
dzielenie się informacją o organizowanych przez instytucje działaniach
i imprezach;
c)
wspólne planowanie działań, unikając przy tym powtarzania
się, organizacja wspólnych działań, mając na celu zaangażowanie dotychczas
niewciągniętych w takowe działania młodych osób.
Osoby pracujące z młodzieżą muszą organizować działania, które
odpowiadałyby oczekiwaniom młodych osób i ich przyjaciół. Wspólne podjęcie
wyzwania, lepsze poznanie się. Osoby pracujące z młodzieżą mają za zadanie stworzyć
przestrzeń, pozwalającą młodym osobom wspólnie spędzać czas i obcować ze sobą.
Ważne jest wciągnięcie młodzieży z różnych środowisk do działań adresowanych do
młodzieży.

Istotność współpracy międzyinstytucjonalnej. Młodzież wśród
celów instytucji samorządowych jest grupą priorytetową, a zatem wszystkie instytucje
samorządowe mają swój wkład w realizację zintegrowanej polityki młodzieżowej
samorządu, zaspokajanie potrzeb społecznokulturowych i edukacyjnych. Współpraca
międzyinstucjonalna i międzysektorowa zapewnia skuteczne przyswajanie środków
samorządowych oraz zaangażowanie młodzieży. W niedużych miasteczkach działają
szkoły, ośrodki kultury, filie bibliotek, pracują trenerzy sportowi, działają skupiające
lokalne społeczności lokalne grupy działania (LGD). Stwarza to doskonałą możliwość

CO ROBIĆ W OŚRODKU MŁODZIEŻOWYM?

współpracy, podejmowania wspólnych celów w pracy z młodzieżą, dzielenia
się informacją i skutecznego wykorzystywania posiadanej infrastruktury.
Ważne, by osoby zaangażowane współpracowały, wiedziały o swojej
działalności, tworzyły wspólne plany działań i nie podejmowały konkurencji.
Można rozważyć tworzenie platform współpracy, w ramach której spotykaliby
się przedstawiciele organizacji pracujących nad tym samym celem, to
stworzyłoby przesłanki do wspólnych działań i rozwiązywania problemów
aktualnych na terenie samorządu itp. Szczególnie istotne jest pojmowanie
jednolitego sposobu pracy z młodzieżą, podejmowanie wspólnych celów.
Po znalezieniu wspólnego mianownika w pracy z młodzieżą, najpierw sobie
nie przeszkadzamy w otwartej pracy z młodzieżą, następnie pomagamy
sobie nawzajem, dzielimy się informacją, zapraszamy do wspólnych działań,
np. do promocji zdrowego trybu życia poprzez masowe zajęcia sportowe
w salach sportowych czynnych w weekendy, czy w działających do późna
bibliotekach, gdzie młode osoby mogą po prostu spędzać wolny czas.
Sieciowa praca z młodzieżą. Sieciowa praca z młodzieżą
zapewnia większe zaangażowanie młodzieży poprzez stworzenie w
samorządzie sieci połączonych usług w zakresie spędzania czasu wolnego.
Dążąc do przyciągnięcia większej liczby młodych osób do działań
realizowanych w instytucjach samorządowych i przez lokalną wspólnotę,
ważna jest:
a) współpraca międzyinstucjonalna w celu optymalizacji
skuteczności świadczonych usług;
b) wspólna wizja i cele w pracy z młodzieżą w samorządzie;
c) stworzenie systemu informowania młodzieży.
W samorządach działa wiele instytucji i organizacji pracujących
z młodzieżą Ważne jest rozwijanie współpracy na poziomie samorządów.
Współpracę można promować poprzez samoocenę, organizując wspólne
szkolenia czy tworząc wspólną sieć, tworząc wspólne plany samorządowej
polityki młodzieżowej.
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