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Kiedy mamy jakiś problem
wynikający z nieakceptowalnego
zachowania drugiej osoby,
możemy bezpośrednio się
z nią zmierzyć albo spróbować
zastosować inne rozwiązanie
– poprzez konfrontację z otoczeniem.

Violetta Kruczkowska

Modyfikowanie otoczenia

K

ażdy doświadczony nauczyciel przedszkolny wie,
jak bardzo otoczenie może rozpraszać i nudzić
dzieci, powodować, że zachowują się niewłaściwie
i utrudniają np. proces nauczania. Dlaczego tak
się dzieje? Nauczyciele i dzieci spędzają wspólnie
dużo czasu w salach. Wszystkie znajdujące się w pomieszczeniu osoby są zalewane potokiem bodźców zewnętrznych
– zapachami, odgłosami zabawek, widokiem poruszających
się osób, kolorami, cieniami, światłem wpadającym przez
okna, dźwiękami przesuwanych krzeseł, fakturą papieru,
odgłosem poruszanych przedmiotów itp. Te i inne bodźce są
nieustannie rejestrowane i przetwarzane przez każdą osobę
przebywającą w pomieszczeniu. Sale w przedszkolu są miejscem aktywnego życia! Dlatego jest wręcz niemożliwe, aby
na stosunkowo małej przestrzeni z tak dużą ilością bodźców
spodziewać się spokoju, bezruchu czy braku jakiejkolwiek
aktywności ze strony dzieci. W takich warunkach nietrudno
zatem o problemy, które mogą powodować konflikty.

Co w metodzie Gordona
rozumiemy przez modyfikowanie otoczenia?
Większość nauczycieli przedszkolnych oraz rodziców intuicyjnie zdaje sobie sprawę z tego, że skutecznym sposobem powstrzymania wielu nieakceptowalnych zachowań
jest zmiana otoczenia, w przeciwieństwie do podejmowanych wysiłków zmiany zachowania samego dziecka. Który
z rodziców czy nauczycieli nie widział znudzonego, marudzącego czy niespokojnego dziecka, które nagle zostaje całkowicie pochłonięte i zaabsorbowane zabawą, kiedy otrzyma przedmioty mogące je zainteresować, np. plastelinę,
farby do malowania palcami, puzzle, książeczki czy stare
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ścinki kolorowego materiału. A zatem, gdy mamy problemy z dyscypliną w grupie, często wystarczy modyfikacja
otoczenia, by zapobiec nieakceptowalnym zachowaniom
dzieci. Modyfikując otoczenie, „konfrontujemy się” z fizycznymi i psychologicznymi właściwościami pomieszczenia, a nie z samymi dziećmi.

Kiedy i w jakim celu stosujemy
modyfikowanie otoczenia?
dziecko zachowuje się w sposób, który jest niey gdy
akceptowany przez nauczyciela, rodzica, a ten chce

zmienić jego zachowanie;

nauczyciel czy rodzic przewiduje, że dziecko
y kiedy
może w przyszłości zachować się w nieakceptowal-

ny sposób – w celu zapobiegania takiemu zachowaniu.

Pamiętajmy jednak, że zmiany w otoczeniu mają także
ułatwić samodzielne i niezależne funkcjonowanie dzieci
w sali i grupie. Otoczenie można zmieniać na wiele sposobów, np. przez dodawanie, ograniczanie, usuwanie czy
upraszczanie. Często nauczyciele przedszkolni stosują dodawanie do otoczenia, czyli jego poszerzanie, które ma na
celu zwiększenie przestrzeni do stymulowania określonego zachowania.
Wprowadzają zajęcia czy przedmioty, które wzbudzają zainteresowanie dziecka, poszerzają miejsca do pracy czy zabawy, by zachęcić przedszkolaków do określonego zachowania (parki, wyjazd na wycieczkę, plac zabaw, zaproszenie interesującego gościa, zorganizowanie teatrzyku itp.).
Są jednak sytuacje, kiedy dzieci potrzebują czegoś zupełnie
odwrotnego. Kiedy np. tuż przed porą jedzenia czy spania

są podekscytowane, nadaktywne, nauczyciel powinien „zubożyć” otoczenie. Przestymulowane dzieci często wyciszają
się podczas czytania czy opowiadania historii (prawdziwej
albo wymyślonej), lub uspokajają się, gdy mają możliwość
porozmawiania np. o wydarzeniach minionego dnia.
Gdy naszym celem jest ograniczenie bodźców, bardzo ważne jest usuwanie z otoczenia stymulatorów wywołujących
niepożądane zachowania. Pewien nauczyciel ciągle powtarzał dzieciom, by nie wdrapywały się samodzielnie na krzesło w celu zabrania z półki farb. Jeden chłopiec wchodził na
krzesło i brał sam farby, gdy tylko nauczyciel powiedział,
że za chwilę będą zajęcia z ich wykorzystaniem. Któregoś
razu dwie dziewczynki pomalowały się nawzajem czerwoną farbką. W końcu po wielu tygodniach konfrontowania
się z dziećmi i ostrzegania ich, nauczyciel zrobił porządek
w szafce zamykanej na klucz i umieścił w niej farby.
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Wygląda na to, że sprzątnięcie wszystkich materiałów nieużywanych podczas danych zajęć, stworzenie indywidualnych miejsc do zabawy, usunięcie ze ścian niepotrzebnych
obrazków, informacji, usunięcie nadmiaru zabawek z półek,
zamknięcie na klucz rzeczy, które mogą zostać zniszczone
lub są źródłem innych kłopotów, może się okazać o wiele
bardziej skuteczne niż ciągła konfrontacja z dzieckiem.
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Skutecznym sposobem powstrzymania
wielu nieakceptowalnych zachowań
jest zmiana otoczenia, w przeciwieństwie
do podejmowanych wysiłków
zmiany zachowania samego dziecka.

Zmienianie otoczenia to dla nauczyciela relatywnie łatwy
sposób, aby osiągnąć zamierzony cel, czyli osiągnąć poprawę sytuacji bez ryzyka pogorszenia relacji z dzieckiem. Dobrym sposobem, aby dorośli baczniej przyjrzeli się otoczeniu
z perspektywy dziecka w celu zapobiegania nieakceptowalnym zachowaniom jest „zejście do jego poziomu”. W jaki
sposób? Np. poprzez nakręcenie filmu wideo na... kolanach.
Może to w znaczący sposób poszerzyć perspektywę dorosłego i dostarczyć wskazówek, w jakim kierunku przeprowadzić modyfikowanie otoczenia. 
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Konflikty wśród dzieci – jak pomóc w ich rozwiązywaniu
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