Bliżej przedszkola
Konflikty pomiędzy potrzebami nauczycieli a potrzebami dzieci
są nieuniknione, ale jakość tych relacji nie zależy od częstotliwości
konfliktów, tylko od... sposobu ich rozwiązywania.
Najczęściej problemy pojawiają się, gdy nie bierzemy pod uwagę
potrzeb drugiej osoby i forsujemy na siłę własne rozwiązania.

Violetta Kruczkowska

Rozwiązywanie konfliktów
metodą „bez przegranych”

K

iedy myślimy o konflikcie, wyobrażamy sobie starcie lub walkę dwóch lub więcej osób. Konflikt pojawia się wówczas, kiedy
zachowanie jednej ze stron przeszkadza
w zaspokojeniu potrzeb drugiej lub kiedy mają one odmienne systemy wartości.
To, w jaki sposób rozwiązujemy problemy i konflikty, jest efektem tego, czego
nauczyliśmy się w relacjach z własnymi
rodzicami, nauczycielami, przyjaciółmi
i współpracownikami. Wszyscy postępujemy najlepiej jak potrafimy, wykorzystując przy tym znane sobie sposoby.

Metoda pierwsza
Wielu nauczycieli oraz rodziców boi się
utraty kontroli nad dziećmi. Są też tacy,
którzy obawiają się nadmiernej dominacji i pogorszenia relacji. Zarówno jeden,
jak i drugi rodzaj strachu wynika z myślenia „albo wygram, albo przegram”.
Dr Thomas Gordon, autor książki „Wychowanie bez porażek” twierdzi, że rezultatem tego myślenia są dwie najczęściej spotykane metody rozwiązywania
problemów.
Metoda pierwsza to taka, w której np.
nauczyciel decyduje, jak rozwiązać dany
konflikt, a następnie używa władzy, aby
wymóc posłuszeństwo i sprawić, by dziecko zastosowało się do rozwiązania. Wyobraźmy sobie 4,5-letniego Patryka, który mimo jasno skonstruowanych zasad,
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nie chce sprzątać zabawek, gdy skończy
się nimi bawić. Nauczycielka czuje się
sfrustrowana zachowaniem dziecka. Stosując pierwszą metodę rozwiązywania
konfliktów, mówi do dziecka, by natychmiast posprzątało zabawki i grozi
ukaraniem (czarną chmurką), jeśli jej nie
posłucha. Nauczycielka nie ma ochoty
dłużej znosić nieposłuszeństwa dziecka.
Patryk dąsa się i zaczyna wrzucać ze
złością klocki do pudełka. Nauczyciel
wygrywa, dziecko przegrywa.

Metoda druga
Metoda druga to taka, w której dziecko
dyktuje, jak rozwiązać dany konflikt,
a nauczyciel mu ulega. Jeżeli nauczycielka Patryka zdecydowałby się na takie zachowanie, rezultat tego konfliktu
także byłby rozwiązaniem typu wygrany – przegrany. Stosując metodę drugą,
ulega Patrykowi i chcąc go zachęcić
do sprzątania, zaczyna zbierać klocki,
mimo że czuje się źle w tej sytuacji.
Patryk w dalszym ciągu, bardziej zainteresowany zabawą niż sprzątaniem,
wrzuca od czasu do czasu klocek do
pudełka i ociągając się, odkłada zabawki. Nauczycielka czuje urazę i złość, bo
ma wrażenie, że to dziecko wygrywa,
a ona przegrała. Tym bardziej że historia z chłopcem się powtarza.
W przypadku pierwszego sposobu nauczyciele są bardziej autorytarni, w dru-

gim ulegli. Żaden z nich nie służy dziecku. Kiedy nauczyciele stosują autorytarną metodę rozwiązywania konfliktów, dzieci uczą się reagować obronnie,
wycofują się, mogą stać się agresywne,
chcą wziąć odwet itp.

Kiedy nauczyciele stosują
autorytarną metodę
rozwiązywania konfliktów,
dzieci uczą się reagować
obronnie, wycofują się,
mogą stać się agresywne,
chcą wziąć odwet itp.
Sposób drugi powoduje, że stają się
egoistyczne i nie liczą się z potrzebami
innych, czemu towarzyszy zwykle przekonanie, że żadne inne potrzeby, oprócz
ich własnych, nie są ważne. Trzeba z całym naciskiem podkreślić, że zarówno
metoda pierwsza, jak i druga są siłowymi rozwiązaniami konfliktów. Ponadto skutki bycia pobłażliwym wobec
dziecka są najprawdopodobniej równie
niszczące dla relacji z nim, jak skutki
autorytarnej metody rozwiązywania
konfliktów.
Z metodami tymi wiąże się jeszcze jeden
problem. Nauczyciele rzadko posługują
się wyłącznie jedną z nich. Rzadko są
całkowicie autorytarni czy permisywni.

Metoda „bez przegranych”
opiera się na przekonaniu,
że zarówno dzieci,
jak i nauczyciele mają
prawo, by ich potrzeby
zostały zaspokojone.
Obydwie strony mogą wygrać,
żadna nie musi przegrać.
Metoda „bez przegranych” opiera się
na przekonaniu, że zarówno dzieci, jak
i nauczyciele mają prawo, by ich potrzeby zostały zaspokojone. Obydwie strony
mogą wygrać, żadna nie musi przegrać.
Sposobem na to jest proste założenie:
nauczyciel i dziecko angażują się we wspólne
poszukiwanie takiego
wyjścia z sytuacji, które równocześnie będzie
zaspokojeniem ich potrzeb, rozwiąże konflikt
i nie naruszy ich relacji.
Wykorzystując to podej-
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Nauczyciele mają alternatywę, bowiem
istnieje sposób na wykorzenienie walki
o to, kto ma wygrać podczas rozwiązywania konfliktów. Większość z nich
musi się nauczyć, jak korzystać z tej
metody, ponieważ rzadko była ona realizowana w stosunku do nich samych.
Jest to metoda, którą dr Thomas Gordon
nazywa metodą trzecią, czyli „bez przegranych”. Podstawową różnicę stanowi
nastawienie „ja wygrywam i ty wygrywasz”. Niezwykle ważne są też potrzeby
– stawia się je na pierwszym miejscu.

W trakcie rozmowy z dzieckiem nauczycielka dowiaduje się np., że chłopiec nie
lubi sprzątać klocków – przyczyną takiej
postawy jest fakt, że musi zniszczyć to,
co zbudował, a często chciałby następnego dnia się pochwalić kolegom „swoimi budowlami”. Niechęć do sprzątania
wynika też z tego, że chłopiec nie lubi
przerywać zabawy. Po kilku minutach
dochodzą do rozwiązania, które akceptują obie strony. Nauczycielka obiecuje
podejść do Patryka na 10 minut przed
planowanym zakończeniem zabawy.
Z kolei jeśli chodzi o budowle z klocków,
pokazuje Patrykowi, gdzie może zostawić to, co zrobił. Po czym, gdy pokaże je
kolegom, wrzuci klocki do pudełka, aby
inne dzieci mogły się nimi bawić.
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Metoda trzecia

ście, nauczycielka przedstawia problem
dziecku: „Patryku, mam dość ciągłego
proszenia i przypominania ci o sprzątaniu zabawek. Pamiętasz, zasada mówi,
że po skończonej zabawie każdy odkłada zabawki na miejsce i zbiera klocki. Nie chcę cię zmuszać do sprzątania
i karać czarnymi chmurkami. Nie lubię
patrzeć, jak jesteś nieszczęśliwy i czasem płaczesz. Ale nie lubię też sprzątać
za ciebie i przez to się denerwować”.
Następnie proponuje, aby razem pomyśleli o rozwiązaniach, które mogłyby
ich uszczęśliwić.

R

Kiedy jednak postępują w taki sposób,
że raz posługują się pierwszą, a raz
druga metodą, to ich niezdecydowanie
jest niezwykle mylące dla dzieci. Sprawia bowiem, że zaczynają postrzegać
świat, w którym nie ma żadnych stałych granic. Nauczyciel ulegający często pozwala na więcej, aż do momentu, gdy sytuacja staje się dla niego nie
do przyjęcia i wówczas nagle wkracza
z pokazem siły, by przywrócić porządek. Taka niestałość wprowadza zamęt
zarówno wśród dzieci, jak i u samego
nauczyciela.

Kiedy stosujemy metodę trzecią i poszukujemy wspólnego rozwiązania, często możemy dowiedzieć się, dlaczego
w ogóle doszło do konfliktu. Jednak, by
to zrozumieć, trzeba postawić na... razem, a nie na... albo ja albo ty! Podstawą
metody trzeciej jest postawa: „Pracujmy
razem i znajdźmy takie rozwiązanie,
które zaspokoi zarówno moje, jak i twoje potrzeby. Nikt nie przegra”.
Często metoda trzecia nie przynosi skutków dlatego, że istnieje przekonanie, że
jest tylko jedno rozwiązanie konfliktu.
Największym niebezpieczeństwem takiego przekonania jest pokusa, żeby
przez manipulację doprowadzić dzieci
do zaakceptowania ustalonego wcześniej przez dorosłych rozwiązania, ich
zdaniem jedynego słusznego. 
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