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Podsumowanie
Poniższy Poradnik Dobrych Praktyk opracowano w ramach projektu (2015-2017) ARTPAD (Achieving
Resilience through Play and Drama – Osiąganie Rezyliencji poprzez Zabawę i Dramę) oraz
sfinansowano z funduszy programu Unii Europejskiej Erasmus+. ARTPAD to partnerstwo
następujących organizacji – Uniwersytetu Gloucestershire, Partnerstw Animatorów Zabawy i
Wydziału Dramy (Wielka Brytania), Fundacji Rogersa dla Edukacji Zorientowanej na Jednostkę
(Węgry), Uniwersytetu Gdańskiego (Polska), UWEZO (Niemcy) oraz Doradztwa Hafelekar sp. z o.o.
(Austria).
Projekt podejmuje problem przedwczesnego porzucania nauki poprzez ukazywanie korzyści ze
zrozumienia dziecięcych zabaw oraz używania technik dramy we wzmacnianiu rezyliencji u dzieci i
młodzieży. Szkolenie i materiały powstałe w projekcie mają wspierać praktyków (nauczycieli i
liderów młodzieży) w budowaniu ich kompetencji w tych dwóch obszarach.
Poradnik jest wynikiem rocznego procesu badawczego, podczas którego partnerstwo odwiedziło i
zbadało liczne organizacje oraz instytucje w pięciu krajach partnerskich. Na podstawie badań i wizyt
zidentyfikowano sześć głównych zasad wspierających rozwój rezyliencji:
1. Metodologia
2. Środowisko
3. Nastawienie dorosłego
4. Jednostka w grupie
5. Wzmacnianie
6. Dostosowanie
Tych sześć podstawowych zasad ma dla praktyków fundamentalne znaczenie do uwzględnienia
podczas tworzenia własnego programu wsparcia ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży.
Dodatkowo, Poradnik zawiera definicje, teoretyczne informacje o kluczowych pojęciach
projektowych (rezyliencja, zabawa i drama) oraz ich wzajemnych relacjach, jak i wczesnym
porzucaniu nauki oraz jego związku z niewystarczająco rozwiniętą rezyliencją dzieci i młodzieży.
Podkreśla znaczenie wspierania zabawy i korzystania z dramy w programach instytucjonalnych oraz
służy jako dokument wspierający dla praktyków w edukacji, szkoleniach i poza-formalnej nauce.
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1 Instrukcja do Poradnika
1.1. Wprowadzenie do projektu ARTPAD
ARTPAD – Achieving Resilience through Play and Drama (Osiąganie Rezyliencji poprzez Zabawę i
Dramę) – to trzyletni międzynarodowy projekt, rozpoczęty we wrześniu 2015, sfinansowany z
funduszy programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jest to partnerstwo następujących organizacji:
 Uniwersytet Gloucestershire, Partnerstwa Animatorów Zabawy i Wydział Dramy – Wielka
Brytania (lider projektu)
 Fundacja Rogersa dla Edukacji Zorientowanej na Jednostkę – Węgry
 Uniwersytet Gdański – Polska
 UWEZO – Niemcy
 Doradztwo Hafelekar sp. z o.o. – Austria
Projekt podejmuje problem przedwczesnego porzucania nauki poprzez ukazywanie praktykom
pracującym z dziećmi i młodzieżą możliwości zrozumienia dziecięcej zabawy i rozwijania ich
umiejętności używania technik dramy. Te podejścia mają ogromny wpływ na dobre samopoczucie
dzieci i młodzieży, gdyż pomagają rozwinąć sposób myślenia, który pomaga im w sprostaniu
przeciwnościom losu i pokonywaniu wyzwań. Taki rozwój personalny wspiera większe
zaangażowanie w formalne, nieformalne i poza-formalne kształcenie, oraz tym samym pomaga
zapobiec przedwczesnemu porzucaniu nauki.
1.2. Cele Poradnika
Poniższy Poradnik Dobrych Praktyk został opracowany poprzez aktywną współpracę partnerstwa i
jest rezultatem rocznego procesu badawczego. Poradnik podkreśla istotną rolę wspierania zabawy i
używania dramy w programach instytucjonalnych. Opisuje wyzwania, przed jakimi stoi dzisiaj system
edukacji w Europie oraz ukazuje, w jaki sposób podejścia zabawy i dramy są częścią rozwiązania.
Służy także jako dokument wspierający dla praktyków (nauczycieli i liderów młodzieży), którzy dotrą
do szerokiego grona dzieci i młodzieży przez formalną i nieformalną edukację, w celu nabycia
umiejętności w ułatwianiu oraz dostarczaniu zabawy i dramy. Te podejścia usprawnią oraz przyniosą
korzyści w osobistym i społecznym rozwoju, oraz zaangażowaniu w naukę dzieci i młodzieży, z
którymi pracują. Szkolenie ARTPAD będzie również opierać się na materiałach i pojęciach zawartych
w przewodniku, aby dalej wyposażać praktyków w umiejętności niezbędne do moderowania zabawy
i dramy.
1.3. Przyjęte podejście
Podczas pierwszego roku trwania projektu partnerstwo odwiedziło liczne organizacje i instytucje, aby
przyglądać się najlepszym praktykom, w pięciu krajach partnerskich, które wspierają zabawę i/lub
korzystają z metod dramy z dziećmi i młodzieżą tak, aby mogły uzyskać możliwości fizycznego,
emocjonalnego i społecznego rozwoju. Każda z odwiedzonych organizacji – szkoły, centra
młodzieżowe, place zabaw, profesjonaliści, organizacje pozarządowe i inne – prezentowała różne
aspekty zabawy i dramy, ukazując program istniejący niezależnie, dostosowany do lokalnego
środowiska.
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Jednocześnie, podczas dyskusji odkryto, że partnerzy inaczej rozumieją pojęcia rezyliencji, zabawy i
dramy. Zatem pracowali razem w celu wypracowania wspólnej definicji tych pojęć. Poradnik
prezentuje to, co uzgodnili w trakcie rozwoju programu.
Poprzez te wizyty i dyskusje, partnerstwo było w stanie podsumować, jakie są kluczowe elementy
tychże praktyk, jakie czynniki sprawiają, że „działają”. Te elementy przekształciły się w centralne
zasady; podstawowe wskazówki dla praktyków do rozważenia podczas tworzenia swojego programu.
Te zasady są podstawą niniejszego poradnika, podsumowującego wszystkie doświadczenia, które
partnerstwo zdobyło podczas badań.
Finalną częścią tego projektu jest opracowanie certyfikowanego szkolenia dla praktyków i
pedagogów na temat tego, jak wykorzystywać techniki dramy w programach nauczania lub do nauki,
oraz jak wspierać okazje do zabawy w celu wspomagania rozwoju rezyliencji u dzieci i młodzieży.
Czytelnicy, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o tym szkoleniu z praktycznym podejściem mogą
skontaktować się z odpowiednim partnerem w celu zdobycia więcej informacji.
1.4. Podsumowanie rozdziałów
Poradnik zawiera 7 rozdziałów:
1. Instrukcja do Poradnika
2. Kluczowe pojęcia dla zrozumienia ARTPADu – Ten rozdział analizuje kluczowe pojęcia
projektu ARTPAD: rezyliencja, drama i zabawa. Każde z tych pojęć jest opisane biorąc pod
uwagę tło teoretyczne. Podkreślone jest znaczenie tych pojęć w promowaniu dobrego
samopoczucia dzieci i młodzieży.
3. Kontekst projektu ARTPAD – Ten rozdział daje ogląd na problemy istniejące w systemach
edukacji w Europie, takie jak przedwczesne porzucanie nauki i przerywanie nauki. Obok
analizy statystycznej, możesz znaleźć tu społeczne i osobiste powody stojące za tym
zjawiskiem, wliczając w to niewystarczająco rozwiniętą rezyliencję wśród dzieci i młodzieży.
4. Jak rozwija się rezyliencja oraz jak zabawa i drama wspomagają rezyliencję oraz
zaangażowanie w naukę – Ten rozdział przedstawia tło teoretyczne oraz dowody na
korzyści płynące z podejść, metod oraz technik zabawy i dramy we wzmacnianiu rezyliencji u
dzieci i młodzieży.
5. Kluczowe Zasady wspierania rozwoju rezyliencji oraz najlepsze praktyki – Ten rozdział
podsumowuje Kluczowe Zasady odkryte podczas projektu badawczego ARTPAD:
metodologia, środowisko, nastawienie dorosłego, jednostka w grupie, wzmacnianie i
dostosowanie. Każda zasada jest szczegółowo opisana oraz towarzyszą jej dwa krótkie studia
przypadku, ukazujące ich znaczenie w zabawie i sesjach dramy poprzez przykłady z życia
codziennego.
6. Odkrycia naukowe stojące za Zasadami ARTPADu – Ten rozdział poświęcony jest dowodom
badań naukowych związanym z naszymi kluczowymi zasadami, dając ich szerszą
perspektywę, poza obszarem dramy i zabawy. Daje także wskazówki dotyczące dalszego
poszerzania wiedzy.
7. Załączniki – W tym rozdziale możesz znaleźć linki do dalszych informacji o projekcie, listę
organizacji partnerskich oraz listę wszystkich odwiedzonych organizacji wraz z informacjami
kontaktowymi, jak i odniesienia wykorzystane do stworzenia tegoż Poradnika.
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1.5. Jak posługiwać się Poradnikiem
Jak opisano powyżej, rozdziały Poradnika ułożone są w konkretnej kolejności – nie znaczy to jednak,
że muszą być czytanie chronologicznie. Każdy rozdział jest autonomiczny, opisujący konkretny aspekt
naszej pracy oraz nasze wskazówki.
Ci, którzy są zainteresowani szerszym kontekstem mogą przejść do rozdziału 2, 3 i 4, które dają tło i
ogólny zarys głównych problemów, na które projekt chce odpowiedzieć oraz pojęć, których używa
do tego celu. Podkreślają znaczenie zabawy i dramy, wspieranej w i poza instytucjami edukacyjnymi.
Bardziej praktycznie zorientowani czytelnicy mogą przejść od razu do rozdziału 5, który daje
wskazówki osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą, oraz szukającym nowych sposobów na
wprowadzenie różnorodności do swoich praktyk lub chcą porównać własne praktyki z opisanymi w
tym Poradniku. Studia przypadku pomagają również ukierunkować czytelników poprzez
demonstrację zasad.
Ci szukający zaplecza naukowego oraz dowodów mogą przejść do rozdziału 4 i 6. Czytelnicy mogą
także się dowiedzieć, gdzie szukać źródeł dalszych informacji.
Rozdział 7 dostarcza informacji kontaktowych o projekcie, organizacjach partnerskich i
odwiedzonych organizacjach, a także odniesieniach.
Czytelnikom, którzy preferują mieć ogląd całego pomysłu, proponujemy śledzić Poradnik rozdział po
rozdziale.
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2 Kluczowe Pojęcia dla zrozumienia ARTPADu (Rezyliencja, Drama,
Zabawa)
Rezyliencja poprzez Zabawę i Dramę
2.1 REZYLIENCJA
Rezyliencja jest definiowana jako umiejętność pokonywania, przystosowania i radzenia sobie z
przeciwnościami losu oraz stresem, przez co pozwala jednostkom rozwinąć odporność na ryzyko i
czynniki przewlekłego stresu. Powszechnie uważa się, że dzieci i młodzież z niską rezyliencją, z
powodu wielorakich okoliczności i/lub czynników środowiskowych, które wpłynęły na ich rozwój, nie
będą posiadały umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach, a w konsekwencji mogą
przejawiać zachowania, które oddziałują na naukę i socjalizację.
„Rezyliencja lub <<siła psychologiczna>> bezpośrednio dotyczy zdolności dziecka do radzenia
sobie w niekorzystnych sytuacjach. Rezyliencja jest cechą, która pozwala jednostce radzić
sobie w obliczu wyzwań i dojść do siebie po trudnych sytuacjach. Rezyliencja wzmacnia
dziecko, pomaga jemu/jej w zdobywaniu nowych doświadczeń, akceptowaniu wyzwań oraz
w radzeniu sobie we frustrujących sytuacjach i z porażką. Rezyliencja wspomaga dziecko w
trudnych sytuacjach i pomaga w spełnianiu marzeń i osobistych aspiracji”.
(Folostina i in. 2015:2364)
Zarządzanie zachowaniem jednostek w grupie może zająć ogromną ilość czasu, często kończąc się
wyłączeniem dzieci z angażowania się lub nauki z rówieśnikami. Jeśli praktyk/edukator posiadałby
szeroki zakres umiejętności, które może wykorzystać do angażowania dzieci w rozmaite podejścia
pedagogiczne, mogłoby to wspierać te pojedyncze dzieci, jak i grupę, oraz tym samym wspomóc
lepszą integrację w grupie czy w klasie.
Colverd i Hodgkin (2011) mówią o potrzebie poczucia bezpieczeństwa wrażliwych dzieci w ich
otoczeniu, w celu zaistnienia uczenia się i zrozumienia. Omawiają jak wykorzystanie praktycznej
dramy z konkretnym podejściem pedagogicznym może wspomóc rozwój kultury bezpieczeństwa i
otwartości na naukę, których wzajemna zależność jest najważniejsza.
„Przyjmuje się, że dzieci, które są mniej zestresowane potrafią bardziej efektywnie
zarządzać konkurującymi ze sobą zapotrzebowaniami”.
(Colverd i Hodgkin, 2011:1)
2.2 ZABAWA
Dużo pisze się o zabawie i jej znaczeniu dla ogólnego rozwoju dziecka. Schiller (2004) uważał zabawę
za „główną ekspresję ludzkiego ducha”, a Elkind (2008: 4) stwierdza, że zabawa nie jest luksusem, ale
„zasadniczą dynamiką zdrowego, fizycznego, intelektualnego i społeczno-emocjonalnego rozwoju”.
W rzeczy samej Brown i Vaughan (2009: 41) stwierdzają, że w odniesieniu do rozwoju mózgu
„zabawa wydaje się być jedną z najbardziej zaawansowanych metod wymyślonych przez naturę, aby
umożliwić złożonemu mózgowi samemu się tworzyć”.
Odnosząc się do zabawy w projekcie ARTPAD, będziemy odnosić się do pojęcia swobodnie
wybieranej zabawy, tak jak chciała natura, w której dziecko pełni kontrolę nad swoimi działaniami.
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„Zabawa to proces, który jest wybierany swobodnie, kierowany osobiście i motywowany
wewnętrznie. Oznacza to, że dzieci i młodzież determinują i kontrolują treści oraz cel swojej
zabawy, podążając za własnymi instynktami, pomysłami i zainteresowaniami, na swój własny
sposób ze swoich własnych powodów”.
(Playwork Principles Scrutiny Group 2005)
Wiele napisano o znaczeniu swobodnie wybieranej przez dzieci zabawy we wspieraniu rozwoju
rezyliencji. W ostatniej pracy Russella i Lestera (2008) zebrano dowody, aby poprzeć przekonanie, że
dostęp do zabawy w dzieciństwie był bardzo ważny w rozwoju rezyliencji.
„Głównym i podstawowym odkryciem przedstawionych dowodów (…) jest to, że dziecięca
zabawa stanowi główne zachowanie dla rozwoju rezyliencji, a tym samym znacząco
przyczynia się do dobrego samopoczucia dzieci”.
(Russell i Lester, 2008:47)
Świadomość znaczenia swobodnie wybieranej przez dzieci zabawy, jako biologicznej i fizjologicznej
konieczności w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży, prowadzi nas do zrozumienia adekwatnych
interwencji dorosłych w zabawie i konieczności zapewnienia ekscytujących, ambitnych i neofilicznych
miejsc do zabawy.
„(…) im więcej dziecko bawi się w przestrzeni umożliwiającej zdobywanie różnych
doświadczeń, tym lepsze będzie w rozwiązywaniu tych problemów i w wykonywaniu tych
złożonych zadań, które są niezbędne do jego lub jej dalszego przetrwania i rozwoju”.
(Hughes, 2012:137)
2.3 DRAMA
Odnosząc się do dramy, używamy tego terminu, aby sugerować uczestnictwo dzieci i młodzieży w
procesie dramy poprzez odgrywanie ról, improwizację, charakteryzację i inne formy praktycznego
zaangażowania. Podczas gdy rzeczywista obserwacja „dramy jako teatru” i „Teatru w Edukacji” jest
bardzo skuteczna dla nauki, ARTPAD będzie konkretnie odnosił się do jednostkowego zaangażowania
w dramę i wielu środków dramy, z których może skorzystać wychowawca.
Istnieją wyraźne dowody, że korzystanie z dramy i zaangażowanie w procesy dramy przyczynia się do
tego, że dzieci i młodzież będą w stanie badać, dyskutować i stać się emocjonalnie zaangażowanymi
w sytuację w klasie/nauki, a tym samym rozwinąć swoją inteligencję emocjonalną i świadomość.
Nawet Arystoteles uważał, że drama może „pogłębić i poszerzyć nasze rozumienie prawdy”
(Hodgson i Hodgson, 1972 s. 57).
Jak także stwierdza Heathcote i in. (1971: 82): „Drama jest środkiem kształcenia, środkiem
poszerzania doświadczenia”, a rolą nauczyciela/edukatora jest „wykorzystywanie dramy do własnych
potrzeb; używanie jej w sposób, który będzie najbardziej mu pomocny w rzucaniu dzieciom
wyzwania do nauki”(s. 83).
Dzieci uczą się na różne sposoby, a stworzenie dobrego środowiska do nauki opiera się na
różnorodnych starannie zbilansowanych komponentach: relacji nauczyciel-uczeń, relacjach
rówieśniczych, środowisku i przestrzeni do nauki, oraz w szczególności na nastawieniu dziecka do
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nauki w oparciu o to, jak emocjonalnie bezpieczne się czuje. Podejście pedagogiczne musi
uwzględnić te wszystkie komponenty w przypadku każdego dziecka.

2.4 Łączenie Dramy i Dziecięcej Zabawy
Podczas korzystania z dramy z dziećmi i młodzieżą rola dorosłego jest inna od tej, kiedy dorosły
wspiera zabawę dzieci i młodzieży.
Drama jest zorganizowana lub wspierana przez osobę dorosłą, podczas gdy zabawa będzie, a często
tak właśnie jest, występować bez obecności dorosłego.
Jednakże istnieją pewne podobieństwa, które pokazują powiązania między dziecięcą zabawą
motywowaną wewnętrznie, a zdolnością dzieci do angażowania się w dramę. Można to zauważyć
porównując Typy Zabaw Hughesa (2006), takie jak Zabawa Społeczna, Zabawa Teatralna i Zabawa
Społeczno-Teatralna ze specyficznymi podejściami dramy, jak improwizacja i odgrywanie ról.
Bawiące się dzieci czasami przyjmują role, odgrywają sytuacje z domu oraz wykorzystują swoje
doświadczenia do wzbogacania swojej zabawy i przetestowania moralności, etyki, zachowań oraz
związków. Większość dzieci jest więc z natury skłonna do przejawiania umiejętności teatralnych, co
może być wspierane poprzez podejścia pedagogiczne, wykorzystujące metody i techniki dramy.
Wprawne obserwacje bawiących się dzieci i młodzieży oraz wiedza o procesie zabawy może
umożliwić praktykowi zrozumienie podstawowych problemów lub szczególnych zainteresowań
dzieci.
Niektóre podejścia pedagogiczne wykorzystujące dramę, takie jak Płaszcz Eksperta Dorothy
Heathcote, oferują podejście na nauki oparte o teatralne zapytania, w których dzieci i młodzież są
wyposażane w specjalistyczną wiedzę. Te podejście prowadzi kształcenie poprzez współprowadzenie
i emocjonalne zaangażowanie w dramę, które rozwija się wraz z uczestnikami.
„(…) podejście Płaszcz Eksperta stawia dziecko w centrum nauki. Rolą nauczyciela jest
stworzenie takich warunków, w których wokół dziecka rozpościera się płaszcz przywództwa,
wiedzy, kompetencji i zrozumienia. To podejście zakłada postępowe spojrzenie na naukę,
wrażliwe na potrzeby dziecka”.
(Aitken, 2013: 35)
Inne metody, takie jak wykorzystanie Teatru Forum Boala (1979), mogą angażować dzieci i młodzież,
dając możliwości debaty i dyskusji oraz okazję do zbadania różnych perspektyw i poglądów.
W rozwój pozycji dziecka w jego świecie społecznym wpisane jest to, że zabawa i drama spotykają
się: w obydwu doświadczeniach dziecko ćwiczy i uczy się, jak się zachowywać, reagować, przetrwać i
odnieść sukces w swym świecie społecznym. Z każdym sukcesem dzieci budują swoje umiejętności w
zakresie komunikacji, samokontroli, samooceny i elastyczności, które będą wspierać ich zdolność do
twórczego radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów, budowania szacunku, i rozwijania
swoich kompetencji oraz zdolności do radzenia sobie w swoich światach społecznych, a tym samym
budowania swojej rezyliencji.
Dzięki możliwości korzystania z szeregu podejść do dramy i jasnego zrozumienia, jak wspomagać
swobodnie wybieraną przez dzieci zabawę, dzieci i młodzież mogą być zachęcane do nauki, przy
jednoczesnym otrzymaniu sposobności rozwijania swojej rezyliencji w celu przystosowania się i
radzenia sobie z wieloma czynnikami stresowymi.
To właśnie te podejścia pedagogiczne i tok rozumowania leżą u podstaw projektu ARTPAD.
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3 Kontekst projektu ARTPAD
Projekt ARTPAD odnosi się do problemu braku rezyliencji u dzieci i młodzieży, co prowadzi do
wykluczenia społecznego, przerywania nauki i wycofywania się.
Dla jednostki czy całej populacji problem z rezyliencją zaczyna się, gdy występuje nierównowaga
pomiędzy stresem i przeciwnościami a wsparciem pochodzącym ze stabilnych relacji społecznych czy
poczuciem solidarności (Centre on the Developing Child, 2015). W związku z tym, idealny rozwój
człowieka jest zagwarantowany, gdy dysponujemy szerokimi możliwościami znaczących interakcji z
różnorodnymi środowiskami. Nasze naturalne predyspozycje są wówczas wystawiane na wyzwania
zewnętrzne i zdobywamy doświadczenia w rozwiązywaniu problemów. Nasze kształcenie jednakże,
zwłaszcza na początkowych etapach, wymaga niezawodnego „rusztowania” składającego się z co
najmniej jednego opiekuna, do budowania poczucia fizycznego i społecznego bezpieczeństwa,
poczucia własnej skuteczności i kontroli.
Większość zagrożeń dla zbiorowej rezyliencji, na przykład: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość,
nadużywanie substancji, dyskryminacja, regres kulturowy itp., wymaga złożonych zasad, które
wspólnie obniżają ciężar stresu w rodzinach. Jeżeli tych zasad brakuje lub są nieskuteczne, wtedy
społeczności lokalne obciążają całe społeczeństwo jednostkami o małej rezyliencji, które często same
powielają zagrożenia. We Wspólnocie Europejskiej i w każdym państwie członkowskim istnieją
ogromne rozbieżności między tym, jak polityka społeczna i edukacyjna odnoszą się do braku
rezyliencji wynikającej z nierównowagi „toksycznego” stresu i wspierających relacji w rodzinach. W
niektórych krajach lub nawet konkretnych społecznościach lokalnych, strategie oparte na wiedzy są
skuteczne w zapobieganiu izolacji społecznej lub wykluczenia rodzin niebędących w stanie poradzić
sobie ze zbyt dużą ilością przeciwności. Zasady dotyczące budowania rezyliencji, przełożone na
najlepsze praktyki, takie jak kursy akademickie czy inne możliwości szkolenia, rzadko są
rozpowszechniane wśród społeczności lokalnych, a z pewnością nie wśród państw członkowskich na
poziomie systemu edukacyjnego.
Kształcenie „z rusztowaniem” oparte na pozytywnych i negatywnych doświadczeniach buduje
zdolności samoregulacyjne i poczucie sprawstwa. Zaczyna się od urodzenia i utrzymuje się aż do
obowiązku szkolnego. Istnieją podstawowe czynniki, które kształtują specyfikę potrzeb edukacyjnych
poszczególnych dzieci na poziomie podstawowym i w przebiegu edukacji.
Brak rezyliencji u dziecka może być wywołany przez szereg czynników rozwojowych i społecznych.
Dziecko może cierpieć przez to, co Folostina i in. (2015) określają jako dezorganizację/rozpad
rodziny. Wśród przyczyn takiej sytuacji można wyróżnić brak pozytywnego przywiązania do
głównego opiekuna dziecka, traumatyczną utratę głównego opiekuna, traumatyczne zdarzenie lub
przebieg zdarzeń w życiu dziecka, nadużycia fizyczne, emocjonalne i/lub wykorzystywanie seksualne,
brak bezpiecznego, pielęgnującego i opiekuńczego rodzicielstwa, lub bycie świadkiem zdarzeń czy
przemocy w domu. Dzieci, które doświadczają wpływu którychkolwiek z powyższych czynników, w
mniejszym lub większym stopniu, będą najprawdopodobniej pokrzywdzone w sytuacjach
społecznych. Dziecko może nie nauczyć się lub nie uzyskać społecznych oraz emocjonalnych
umiejętności radzenia sobie ze stresem czy poczucia własnego miejsca w świecie społecznym
(Colverd i Hodgkin 2011). Znalezienie sposobów na wzmocnienie rezyliencji jest istotnym zadaniem
dla specjalistów od zdrowia psychicznego dzieci (Leckman i Mayes 2007). Dziecko, które jest
wrażliwe może odmawiać chodzenia do szkoły, prezentować się jako ciche i niezaangażowane lub
wykazujące zachowania destrukcyjne. Strach, który jest podstawą zdezorganizowanego
przywiązania, trauma lub zaniedbanie rodzicielskie przejawi się poprzez wiele zachowań. Te
zachowania będą rozpoznane przez nauczycieli i praktyków, ale ich przyczyny mogą nie być
zrozumiane. Zachowania dziecka mogą być postrzegane jako jego wybór, a nie jako wynik jego
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wcześniejszych doświadczeń życiowych (Colverd i Hodgkin 2011).
Negatywne czynniki, takie jak niski status społeczno-gospodarczy, mniejszościowe pochodzenie,
rodzinne i środowiskowe utrudnienia, niepełnosprawności fizycznie i umysłowe (Egelund, 2011,
OECD, 2012) mogą wykluczyć uczniów ze szkoły i postępów w nauce, ale NIE są decydujące w
określaniu sukcesu lub porażki u dzieci (Cedefop, 2014). Podczas gdy jakość kształcenia może zależeć
od ideologii, polityki i zaangażowania obywatelskiego, to struktury, procesy i cechy dostępu do
wczesnej edukacji wspomagają ciągły sukces dziecka niezależnie od wsparcia środowiskowego.
Nauczyciele i animatorzy młodzieży, wspierani przez dobre wyszkolenie i zasoby do prowadzenia
profesjonalnych interwencji, są w stanie „nauczyć się dziecka”. Potrafią dzielić się własnością nad
procesem uczenia z dziećmi i młodzieżą poprzez responsywną interakcję oraz dawanie odpowiednich
informacji zwrotnych i wsparcia emocjonalnego.
Brak zdolności i zasobów w celu wspomagania rozwoju rezyliencji wśród wczesnych uczniów, a
później w wieku dojrzewania, przyczynia się do biernej postawy oraz wyuczonej bezradności u dzieci
i młodzieży. Brak samoregulacji edukacyjnej (rozmowa z samym sobą, tolerancja na frustrację,
zamienianie się i opóźnianie gratyfikacji) odzwierciedlający się w strukturach mózgu jest
spowodowany przez ograniczone wczesne interakcje z dorosłymi i rówieśnikami (Diamond, 2014).
Kiedy dorośli nie angażują dzieci i młodzieży w doświadczenia związane z nauką traktując ich jako
aktywnych uczestników lub lekceważą ich zdolność do refleksji, kwestionowania i oceniania każdego
wyniku, blokują oni proces rozwoju cech rezyliencji (Roseberry i in., 2013). Kiedy dziecko natyka się
na wyzwanie w edukacji, jego lub jej rezyliencja może determinować czy zostanie wybrane działanie
aktywne, czy unikanie, lub nawet podporządkowanie (Dumcius i in., 2014).
Znaczenie obecności w szkole nie może nie być wyolbrzymione, dlatego projekt ARTPAD bada
kwestię Przedwczesnego Porzucania Szkoły, które jest priorytetem w Europie. „Wagary (porzucanie)
stanowią istotny problem zarówno dla szkół, rodzin jak i dzieci. Zmniejszenie wagarowania nie
powinno być postrzegane tylko jako problem prawa i porządku, gdyż wagary mają istotny wpływ na
osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wśród dzieci z rodzin o niższym statusie społecznym” (Claes,
Hooghe i Reeskens 2009). Wilson i in. (2008) w „Wagarowaniu” stwierdza: „Opuszczanie szkoły może
poważnie wpłynąć na przyszłe szanse życiowe i związane jest z mnóstwem trudności, tym jak
nierówności w wykształceniu, nastoletnia ciąża, zachowania przestępcze, bezrobocie w późniejszym
życiu i tendencja do utrwalania procesu wagarowania w następnym pokoleniu”. Efekty tych
problemów, i koszty zarówno dla społeczeństwa, jak i jednostki, mogą być znaczne (Colechin, J.
2013).
Dzieci opuszczające edukację są narażone na znaczne ryzyko słabszych wyników, bycie ofiarami
szkód, eksploatacji lub radykalizacji i zostawania NEET (Not in Education, Employment or Training –
nie w edukacji, zatrudnieniu lub szkoleniu) później w życiu (DFE 2016). Na poziomie jednostkowym
ustalono, że wagarowicze charakteryzują się niższym poziomem osiągnięć akademickich i ogólnej
samooceny, niż ich regularnie uczęszczający rówieśnicy (Claes, Hooghe i Reeskens 2009).
Program ARTPAD przyczynia się do realizacji europejskiego celu redukcji liczby osób przerywających
naukę do poziomu poniżej 10% do roku 2020. Od czasu przygotowania projektu w 2014 roku
wskaźniki przerywania nauki w Wielkiej Brytanii, Polsce, na Węgrzech, w Niemczech i Austrii
znacząco się zmniejszyły, i w 2016 były poniżej lub w pobliżu krajowych celów na 2020 rok. Kolejną
grupą, która jest wskaźnikiem motywacji i zaangażowania jest grupa NEET w wieku od 15-24 lat. W
2014 roku ta grupa stanowiła 12,4% ogólnej grupy 15-24-latków w Europie. Ich liczba zmienia się w
zależności od kraju: w Niemczech 6%, w Wielkiej Brytanii i Polsce około 12%, a na Węgrzech 14%
(Dumcius i in. 2014).
Są dzieci i młodzież, które są jeszcze formalnie w szkole, ale nie są zaangażowane, zmotywowane
i/lub są często nieobecne w szkole. Zaangażowanie jest niezbędne, ponieważ może pomóc chronić
osoby przed porzucaniem szkoły. Większość badań nad powiązaniami między zaangażowaniem a
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przerywaniem nauki analizuje wpływ behawioralnego zaangażowania na decyzję o rzuceniu szkoły.
Na przykład, raport Fredricka i in. (2004) dotyczący zaangażowania w szkołę, zwrócił uwagę na
badania Ekstroma, Goertza, Pollacka i Rocka (1986), które wykazały, że uczniowie, którzy w końcu
przerywają naukę, wykonują mniej pracy domowej, w szkole mniej się wysilają, mniej uczestniczą w
szkolnych zajęciach i mają więcej problemów z dyscypliną w szkole. Pokazał również inne badania
mniejszości miejskich, wykazując korelację między niskim behawioralnym zaangażowaniem a
uciekaniem z lekcji, niechodzeniem do szkoły, zawieszeniem i retencją (Connell i in., 1994; Connell i
in., 1995).
Dzieci i młodzież mogą mieć mnóstwo powodów do unikania szkoły:














Dziecko może być za bardzo lub za mało stymulowane intelektualnie
Problemy społeczne (brak przyjaciół)
Niepokoje bądź trudności społeczne (strach, porażka)
Niezdolność do łączenia rozwoju osobistego z możliwościami oferowanymi w szkole
Niezdolność do widzenia wartości w edukacji
Brak zaangażowania rodziców w edukację i kształcenie ich dziecka
Chaotyczne środowisko domowe (Colechin 2011. Combating Truancy Report. Family Lives)
Złe środowisko, dziecko nie czuje się bezpieczne, chronione
Trudności w relacji dziecko-nauczyciel
Filozofia, zasady, metody szkoły nie pasują do dziecka
Pozostałe miejsca (np. centrum miasta, centrum młodzieżowe) są bardziej atrakcyjne niż szkoła
Miasto nie jest wystarczająco stymulujące
Szybko zmieniająca się demografia, ekonomia, przemoc, itp.

Badania pokazują, że niektóre cechy środowiska rodzinnego, szkolnego i społecznościowego mogą
zmieniać lub nawet odwrócić oczekiwane negatywne skutki i umożliwić dzieciom zamanifestować
rezyliencję pomimo czynników ryzyka. Te „czynniki ochronne” można podzielić na trzy główne
kategorie: (1) opiekuńcze i wspierające związki; (2) pozytywne i wysokie oczekiwania; oraz (3) szanse
na znaczące uczestnictwo. Obecność co najmniej jednej troskliwej osoby zapewnia wsparcie dla
zdrowego rozwoju i nauki, a opiekuńcza relacja z nauczycielem daje dzieciom i młodzieży motywację
do chęci osiągnięcia sukcesu. (Benard, 1995). Jest to widoczne w pracach Roesera, Midgleya i Urdana
(1996), których badania pokazały, że pozytywne postrzeganie relacji nauczyciel-uczeń sprzyjało
pozytywnym odczuciom związanym ze szkołą, oraz że relacja ta była zapośredniczona przez poczucie
przynależności do szkoły.
Pozytywne i wysokie wymagania stawiane uczniom są również opisane jako środki do rozwijania
rezyliencji, ale badania Skinnera i Pitzera (2012: 33) ostrzegają, że:
„Wysokie oceny i wyniki testów nie mogą być uznawane za sukces, jeśli generują koszty w
postaci osłabienia zaangażowania i rosnącego zniechęcenia ucznia. Chociaż zaangażowanie
behawioralne wydaje się być podstawowym motywatorem faktycznych rezultatów, to
prawdopodobnie emocja jest paliwem dla behawioralnego i poznawczego zaangażowania,
które prowadzi do wysokiej jakości nauczania”.
Ta praca wskazuje na znaczenie emocji we wspieraniu u ucznia entuzjazmu, zainteresowania,
gotowości do ekscytacji, preferowania wyzwań i uczestnictwa.
Idąc dalej, istnieją dalsze badania, które wykazują, że przyjemność i posiadanie autonomii – zdania
na temat tego, co się dzieje, również jest ważne w tworzeniu behawioralnego zaangażowania, co
silnie odzwierciedla się w definicjach zabawy - swobodnie wybieranej przez dziecko lub młodą osobę.
To właśnie tak zabawa i drama mogą pozytywnie wpłynąć na behawioralne i emocjonalne
zaangażowanie uczniów oraz sprawić, że projekt ARTPAD ma szczególne znaczenie dla nauczycieli
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oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy są niezaangażowani oraz skorzystają z
interwencji związanych z zabawą i dramą, aby rozwiązać problemy, w obliczu których mogą stanąć.
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4 Jak rozwija się rezyliencja oraz jak zabawa i drama wspomagają
rezyliencję i zaangażowanie w naukę
4.1

Jak rozwija się rezyliencja

Na siódmej Światowej Konferencji Edukacyjnej, zostały zaprezentowane badania Folostiny i in.
(2015) o korzystaniu z „Zabawy i Dramy w rozwoju rezyliencji u dzieci z grup ryzyka”. Wyniki
wykazały:
„wzrost pewności siebie i zmniejszenie zachowań destrukcyjnych. Sesje pracy kreatywnej
oferowały alternatywne sposoby komunikacji i możliwości pracy w grupie. Poprzez sztukę i
zabawę, dziecko w sytuacji zaistnienia specjalnych potrzeb może odkrywać środowisko
fizyczne i społeczne, odnieść się do przeszłych i aktualnych problemów emocjonalnych, może
stworzyć rolę i osiągnąć satysfakcję z wyobrażonych zdarzeń. Badacze uważają, że rozwój
rezyliencji poprzez dramę, sztukę i zabawę promuje <<adaptacyjne umiejętności radzenia
sobie w warunkach przeciwności, które należy stosować tak, aby w przyszłości zdolności
dziecka do radzenia sobie w warunkach przeciwności mogły się poprawić>>”. (Folostina i in.,
2015: 2362)
W celu wspierania rozwoju rezyliencji istotne jest to, aby zrozumieć stanowisko i różne punkty
widzenia:
1. Aktywowany: bezradne dziecko, któremu brakuje rezyliencji
2. Aktywujący: podejście pedagogiczne nauczyciela/praktyka dotyczące rozumienia
przedstawianych zachowań
3. Środowisko/otoczenie, w którym działają dziecko i nauczyciel/praktyk. W przypadku
nauczycieli i praktyków – placówki edukacyjne, miejsca animacji zabawy i młodzieży.
Konkretna interwencja w formie dramy służy jako przykład, aby pokazać, w jaki sposób
„dostosowane”, ukierunkowane podejście może zostać zintegrowane z doświadczeniem uczenia się,
które wspomaga rozwój społecznej i emocjonalnej inteligencji, która z kolei wspomaga rezyliencję,
zobacz Sekcja 5 Zasady – Drama „Projekt Super Ja”.

4.2

Aktywowany: bezradne dziecko, któremu brak rezyliencji

Podane w niniejszym poradniku modele dramy mają na celu wspomaganie świadomości społecznej,
samoświadomości i świadomości zachowań w celu zbudowania inteligencji emocjonalnej, a w
rezultacie rezyliencji uczestników. Inteligencja emocjonalna jest warunkiem zasadniczym rezyliencji,
jest ona definiowana jako „zdolność do postrzegania emocji, dogenerowania emocji i dostępu do
nich, tak aby wspomóc procesy myślowe, do zrozumienia emocji i wykorzystywania wiedzy
emocjonalnej oraz dorefleksyjnej regulacji emocji w celu wspierania emocjonalnego i
intelektualnego rozwoju” (Salovey i Mayer, 1997: 23). Inteligencja emocjonalna to zdolność do
rozumienia przyczyn działań i refleksyjnego regulowania reakcji emocjonalnych oraz wspierania
„jednostki w przetrwaniu w obliczu wyzwań i regeneracji po trudnych sytuacjach” (Folostina i in.
2015: 2364).
Umiejętności emocjonalne i poznawcze potrzebne dzieciom do zbudowania rezyliencji:
 Identyfikacja i określenie uczuć – zrozumienie uczuć i posiadanie dla nich słownictwa
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Zarządzanie uczuciami – wiedza, jak radzić sobie z uczuciami
Wiedza o różnicy między uczuciami i działaniami – kontrolowanie eskalacji uczuć w fizycznym
działaniu
Kontrolowanie impulsów – sterowanie odpowiedziami, paniką i zachowaniem
Opóźnianie gratyfikacji – umiejętność czekania, samokontrola, usamodzielnienie
Zmniejszanie stresu – zrozumienie wspomaga racjonalność i samozarządzanie, radzenie sobie z
niepewnością
Zrozumienie perspektywy innych: empatia
Zrozumienie norm zachowań: co jest i nie jest dopuszczalne
Samoświadomość: rozwijanie realistycznych oczekiwań wobec siebie
Rozmowa z samym sobą: „dialog wewnętrzny”, aby poradzić sobie z wyzwaniami/wzmocnić
zachowanie
Czytanie i interpretowanie sygnałów społecznych: widzenie siebie w perspektywie większej
społeczności, relacji z rówieśnikami
Korzystanie z kroków podczas rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji: wyznaczanie
celów/identyfikacja alternatywnych rozwiązań/przewidywanie skutków. (W.T. Grant
Foundation 1992)

Jeśli dziecko o małej rezyliencji może być wspierane w zrozumieniu konstrukcji i ram swojego świata
społecznego oraz swojej reakcji na nie w sposób inter- i intrapersonalny, zacznie budować swój
potencjał do rezyliencji. Dzieci muszą mieć możliwości doświadczania i ćwiczenia umiejętności
społecznych oraz ich zachowań w grupach społecznych i z dorosłymi. Drama umożliwia bezpieczne
eksperymentowanie, naukę i praktykę sytuacji społecznych we wspierającym i kooperatywnym
środowisku. Drama może ułatwić zdobycie wiedzy na temat waluty społecznej i zrozumienie
komunikacji, języka oraz relacji międzyludzkich poprzez naukę poprzez doświadczenie – „w której
możemy wejść w postrzeganie, postawy i wartości społeczności, stając się osobami w procesie”
(Crotty, 1998: 7). Dzieci muszą nauczyć się umiejętności społecznych i samoregulacji. Dzieci muszą
nauczyć się, że są widoczne, ważne i mają swoje miejsce w świecie społecznym.
Podobnie, poprzez zabawę dzieci i młodzież angażują się w zajęcia ze swoimi przyjaciółmi, grupami
rówieśniczymi na co dzień, a jest to ważna część ich życia. To poprzez zabawę dzieci i młodzież
odczuwają radość, poznają innych i zasady zaangażowania społecznego. Badania wykazały, że małe
dzieci, które mają wiele interakcji w zabawie rówieśniczej, przejawiają bardziej kompetentną
kontrolę emocji, inicjatywę, samostanowienie i są uzdolnione językowo (Fantuzzo i in., 2004).
„Doświadczanie samego siebie w sposób świadomy – to znaczy, zdobywanie wiedzy o samym sobie –
jest integralną częścią kształcenia”. (Stone i Dilehunt 1978)

4.3

Aktywujący: Nauczyciel/Animator młodzieży/praktyk, który wspiera rozwój rezyliencji u
dzieci i młodzieży

W sytuacji nacisków ze strony formalnego/nieformalnego środowiska nauki, praktyk może martwić
się o zajęcia dramy i poziom wyboru, jaki może być dany dzieciom i młodzieży. Przed zbadaniem
potrzeb dzieci, praktycy muszą zrozumieć własne zachowanie w pracy z grupą oraz zasoby, jakie
posiadają. Osobowość nauczyciela i jego/jej funkcjonowanie w klasie w stosunku do jego/jej
własnych granic bezpieczeństwa, przy których on/ona i grupa działają skutecznie, „odblokowuje”
wszelkie istotne myślenie (Heathcote 1991). Przeprowadzenie zajęć dramy poprzez doświadczenie
nie wymaga od nauczyciela/animatora młodzieży bycia specjalistą w dramie, reżyserem czy aktorem,
oznacza to podejście do jej przekazywania z dodatkowym zestawem umiejętności bazujących na
kreatywnych narzędziach dramy.
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W poprzednich badaniach [o zabawie] zostało wykazane, że:
„stopień wsparcia kadry nauczycielskiej z poszanowaniem udziału dzieci w swobodnej
zabawie był bardzo ograniczony z różnych powodów: strach przed wydarzeniem się złych
rzeczy, niezdolność dzieci do spokojnej zabawy, (…) materiały zostaną zniszczone i będzie
niewystarczająco dużo zasobów, innych materiałów, które mogą zostać nabyte, itp.”
(Folostina i in. 2015).
Sprawdza się to w przypadku dramy i zabawy; dzieci będą badać swoje otoczenie i uczyć się, podczas
gdy nauczyciele prowadzący zajęcia dramy będą pracować do poziomu, do którego czują się
komfortowo. Heathcote mówi o budowaniu umiejętności i zaufania poprzez prowadzenie dramy w
etapach. Staje się ona innym sposobem na mentorowanie i wzbogacenie realizacji programu
nauczania.
Częścią tego procesu osiągania emocjonalnie rezylientnej i piśmiennej społeczności, w której dzieci
dobrze się rozwijają, jest potrzeba, aby wyposażyć młodzież i kadrę w zdrowy stopień rezyliencji.
Rezylientne dzieci, pracujące z emocjonalnie inteligentną kadrą/praktykami w dramie i poprzez
zabawę mogą rozwinąć:
1.
2.
3.
4.

Pozytywne interakcje z rówieśnikami i dorosłymi
Pozytywne poczucie własnego ja
Poczucie osobistej siły, zamiast bezsilności
Wewnętrzne poczucie kontroli. (Colverd i Hodgkin, 2011)

Efektywne prowadzenie dramy musi być zgodne ze zdolnościami poznawczymi najbardziej
bezbronnego dziecka w klasie lub konkretnej grupie. Poziom interwencji w formie dramy może być
określony poprzez obserwację zachowań dzieci. Można uznać, że w klasie dzieci bardziej poznawczo i
emocjonalnie uzdolnione będą wyróżniane jako rówieśnicy i wzorce do naśladowania, do udziału i
modelowania pracy podczas pracowanie z wrażliwymi dziećmi. W tym przypadku działanie dramy
może być „niewidzialne” dla uczestników i włączone w klasowe zajęcia tak, aby nie zagrozić
„bezpiecznemu podłożu” (Bowlby 1988) w klasie. Praca w formie dramy zostanie zrealizowana przez
nauczyciela i stanie się integralną częścią praktyki nauczyciela i nauczania.
Nauczyciel/praktyk będzie doskonale zdawać sobie sprawę, które z dzieci, z którymi pracuje,
wykazuje trudne, niespokojne, lub nieangażujące się zachowania. Praktycy mogą to odbierać jako
odzwierciedlenie i konsekwencje pochodzenia dzieci, mogą to odbierać jako odzwierciedlenie ich
sposobu nauczania i „nieumiejętności zaangażowania dziecka w naukę”. Mogą być sfrustrowani
przez sposób, w jaki dziecko zakłóca lub nie angażuje się w grupę, a to może wywołać u
nauczyciela/praktyka stres, w odniesieniu do ich zdolności do realizacji lekcji/sesji. Nauczyciele są
pod presją, aby wykazywać się wynikami, co jest ciągłą, ukrytą presją.
Dziecko z bezpiecznym przywiązaniem będzie mogło pewnie wejść w środowisko kształcenia z silnym
poczuciem własnego ja – odnoszącym się do nauczyciela. (Sroufe, 1983, 1986 zacytowany w Geddes
2006: 47) stwierdza, że przedszkolne [zerówkowe] dzieci, które miały bezpieczne przywiązanie,
„dawały sobie radę”. Było to potwierdzone przez wysoką ocenę rezyliencji ego i poczucia własnej
wartości; były mniej zależne od nauczyciela, ale pokazywały bardziej pozytywne odczucia kierunku
wobec niego. „Dzieci społecznie odrzucone są zwykle słabe w odczytywaniu sygnałów
emocjonalnych i społecznych, a kiedy odczytują takie sygnały, mogą mieć one ograniczony repertuar
reakcji”.
(Goleman, 2005)

ARTPAD Poradnik Dobrych Praktyk

strona 17 z 50

4.4

Środowisko/otoczenie, w którym działa dziecko i nauczyciel/praktyk. W przypadku
nauczycieli, praktyków i animatorów młodzieży – placówki edukacyjne, miejsca
animacji zabawy i młodzieży.

Bezpieczeństwo środowiska jest niezbędne do zapewnienia skutecznego miejsca do nauki. Przed
zbadaniem potrzeb dzieci, motywów i technik dramy, nauczyciele muszą zrozumieć swoje
zachowanie jako nauczycieli i zasoby, które posiadają. (Cairns 2002; Cairns i Stanway 2013). Zobacz
Rysunek 1.
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RYSUNEK 1: POSTĘPUJĄCA PRACA W KIERUNKU REZYLIENCJI
Środowisko
Kompetencja
STABILIZACJA
Środowisko wyraźnie
REGULACJA
Poczucie
spełnia podstawowe
• Zmniejszenie lęku/stresu
bezpiecznego
potrzeby
• Zmniejszenie
środowiska
Bezpieczni dorośli
nadpobudliwości
Bezpieczna grupa
• Środowisko wspiera
rówieśnicza
regulację
• Budowanie wpływu
komunikacji niewerbalnej

Jak rozwijać
DOCENIENIE DZIECKA/MŁODEJ OSOBY
 W dyskusji z dziećmi/młodzieżą
 Atmosfera zaufania i wzajemny szacunek ułatwione
przez dorosłego
 Dziecko zaakceptowane i cenione przez dorosłych
 Cenione przez grupę rówieśniczą, co ułatwia dorosły
 Budowanie zaufania i przyjęcie, że dziecko/ młoda
osoba może mieć problemy z wystąpieniem z powodu
zwiększonego uczucia „wstydu”
AKCEPTOWANIE ZACHOWANIA JEST PRZEJAWEM
POPRZEDNICH DOŚWIADCZEŃ ŻYCIOWYCH
 Każdy zaangażowany rozpoczyna dyskurs, polegający
na pomocy dziecku w wyrobieniu poczucia własnego
doświadczenia i zarządzaniu trudnymi sytuacjami
 Afektywne dostrojenie do nauczyciela/osoby
pracującej z młodzieżą

INTEGRACJA
Poczucie własnej
tożsamości

Uznanie, że czas i
pomoc mogą być
potrzebne dla
dziecka/młodej osoby
do zrozumienia tego,
co dzieje się w danej
sytuacji

INTRAPERSONALNA
EMPATIA
 Samoregulacja –
kontrolowanie impulsów
 Pozytywna rozmowa z
samym sobą
 Dialogi wewnętrzne

INTEGRACJA
Poczucie innych

Bezpieczna i
zarządzana praca w
grupie

INTERPERSONALNA
EMPATIA
 Interakcja
 Samoregulacja
 Praca z innymi

PRO-AKTYWNE REAKCJE
 Wspólne wydarzenia w klasie/przestrzeni
młodzieżowej
 Rytuały w codziennych sytuacjach oznaczone jako
zajęcia grupowe
 Rozkaz i powtórzenie
 Interakcje społeczne – ceniona każda oferta

ADAPTACJA
Poczucie miejsca
w świecie

Bezpieczna i
zarządzana praca w
grupie

PRO-AKTYWNE REAKCJE
 Wspólne wydarzenia w klasie/przestrzeni młodych
 Interakcje społeczne – każda oferta ceniona

REALIZACJA

Praca w grupie
wymagająca
uczestnictwa

POWIĄZANIA
 Początki samooceny
Poczucie własnej wartości i
widzenie siebie w reakcjach
innych
SAMOREALIZACJA
Radzenie sobie ze zmianą
Siła stawiania czoła
nieprzewidywalnym
sytuacjom
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Techniki
Cierpliwość i stopniowe budowanie pracy
Włączanie w nauczanie
Odgrywanie ról/rytuał
Drama pozycyjna
Gry fabularne
Gry uczuciowe – rozumienie emocji
Praktykowanie komunikacji niewerbalnej
Odgrywanie ról/emocje/karty/zamarzanie
Zabawa
Rytuał
Użycie metafor/historyjek pomagających
zrozumieć własne opowieści
Afektywne modelowanie
Odgrywanie ról/emocje/karty/zamarzanie
Drama pozycyjna
Gry jeden na jednego
Zabawa
Ćwiczenia grupowe z dramy
Odgrywanie ról/rytuał
Wspólne gry
Dawanie wyboru/wspomaganie podejmowania
decyzji
Użycie metafor/historyjek pomagających
zrozumieć własne opowieści
Teatr Forum
Zabawa
Dawanie wyboru
Użycie metafor
Warsztaty – przyczyna I efekt (element CBT)
Zabawa
Projektowanie
Występy
Teatr Forum
Praktyka szkoleniowa, projekt z rówieśnikami
Zabawa

4.5

Jak zabawa i drama wspomagają rezyliencję i zaangażowanie w naukę

Wykorzystanie technik dramy i zabawy do nauki nie jest nowym, a nawet niedawnym pomysłem.
Istnieją przykłady ćwiczenia zadań retorycznych we wczesnym kształceniu jezuitów oraz używania
zabawy jako narzędzia uczenia się. Comenius, czeski filozof z XV wieku, podkreślał wagę demonstracji
oraz promował użycie dramy i zabawy w celu wspierania nauki. Podczas pracy w Sárospatak na
Węgrzech, spisał ten pomysł w „Schola Ludus” („Playful School”, 1654). Inni filozofowie, w tym
Rousseau, również uznawali znaczenie wewnętrznej motywacji, wolności i spontaniczności dziecka.
Froebel wierzył także w holistyczne podejście do edukacji, oparte na „osobistym doświadczeniu,
wspólnej zabawie, rozmowie i refleksji”. Tak więc na przestrzeni historii, drama i teatr służyły do
informowania, edukowania i stymulowania nauki, podczas gdy zabawa to naturalna aktywność ludzi i
ssaków wyższych.

Drama
Chociaż drama jest często postrzegana jako oddzielny temat, któremu potrzeba osobno poświęconego
czasu i miejsca, można ją skutecznie wykorzystać jako zintegrowane narzędzie w klasie w trakcie
dowolnego przedmiotu.
Wpływ dramy jest szeroko zbadany na kilku kompetencjach odnoszących się do rezyliencji i
zaangażowania w naukę, takich jak kompetencje inter- i intrapersonalne jak empatia, regulowanie
agresji i współpraca, poczucie kontroli, a także w różnych kluczowych kompetencjach edukacyjnych.
Na przykład, badania wykazują, że użycie techniki dramy Heathcote Płaszcz Eksperta w naukach
ścisłych pomaga lepiej wytłumaczyć uczniom koncepcje i zrozumieć trudniejsze pojęcia (McGregor D., i
in., 2014). Naukowcy odkryli również, że poprzez korzystanie z technik dramy na lekcjach, postępy w
matematyce i umiejętnościach językowych były znacznie lepsze w tych szkołach, w których uczniowie
uczestniczyli w warsztatach dramy (Fleming M. i in., 2004).
Jednakże największy wpływ metodologii dramy można odnaleźć w umiejętnościach społecznych i
wzroście motywacji.
W projekcie badawczym z udziałem nastolatków, przed i po uczestnictwie w obozie dramy,
odnotowano znaczny wzrost empatii, poczucia sprawstwa (poczucia kontroli nad sytuacjami) i
samoregulacji podczas rozwiązywania dylematów moralnych (Szitó I., 2004).
Ponadto odkrycia międzynarodowego Projektu DICE (Cooper, 2010), jako jednego z najbardziej
rozbudowanych programów badawczych dotyczących dramy w edukacji, pokazują, że młodzi ludzie
między 13 a 16 rokiem życia, uczestniczący w edukacyjnych zajęciach teatralnych i dramy czuli się
bardziej pewni w komunikacji i czytaniu, bardziej lubili chodzić do szkoły, bardziej angażowali się w
sprawy szkolne i naukę; byli lepsi w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie ze stresem, bardziej
tolerancyjni i empatyczni wobec zarówno mniejszości, jak i cudzoziemców, i bardziej chętni do udziału
w ich świecie społecznym (w domu i poza nim).

Zabawa

Istnieje wiele dowodów na znaczenie roli zabawy we wspieraniu rozwoju rezyliencji. Zabawa to
naturalny sposób, w jaki dzieci i młodzi ludzie odkrywają i przez to rozumieją swoje światy.
Zabawa „zapewnia podstawowe zachowania dla rozwijania rezyliencji, co znacząco przyczynia się do
dobrego samopoczucia dzieci” (Masten i Obradović, 2006).
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Podczas zabawy dzieci angażują się w reakcje emocjonalne, doświadczenia i podejmowanie decyzji. Na
przykład, gdy dzieci wspinają się po drzewach, nie tylko angażują swoje zdolności fizyczne, ale także ich
adrenalinę (czynnik bojaźni) i umiejętności sensoryczne.
Rezyliencja rozwija się podczas zabawy poprzez takie doświadczenia jak bronienie się, domaganie się
swoich praw i ocena ryzyka – jest to proces umysłowy i fizyczny. Głęboka zabawa (Hughes, 1996)
(straszna, przerażająca, ryzykowna zabawa) w szczególności pomaga wzmocnić u dzieci rezyliencję na
wyzwania świata. Angażowanie się w emocje, czy to poprzez bezpieczną zabawę, np. „wiem, że się
bawię i dlatego ta aktywność może zawierać emocje”, czy w zasadzie angażowanie się w emocje np.
„bycie złym na moich przyjaciół”, może pomóc dzieciom i młodzieży zrozumieć reakcje innych,
empatyzować, a zatem pomóc im wchodzić w interakcje z innymi i znaleźć swoje miejsce w swojej sieci
społecznej.
Wyniki prezentowane przez Fundację Zdrowia Psychicznego (Wielka Brytania, 1999) Bright Futures
Inquiry wskazują, że „czynniki takie jak ubóstwo, izolacja społeczna i brak silnych związków mają
negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci, ale <<czynniki pozytywne lub związane z rezyliencją>>
je równoważą , gdy zabawa odgrywa kluczową rolę”.
SkillsActive / CYPU (2006)
Rezultaty przedstawione przez OPAL (2011), gdzie szkoły podstawowe zwiększyły szanse na zabawę dla
wszystkich dzieci, wykazały 80-procentowy spadek korzystania z zasad zachowań, a dzieci były
generalnie szczęśliwsze i bardziej twórcze. Podobne wyniki uzyskał Armitrage (2009) w ocenie projektu
pilotażowego Scrapstore Playpod, z ogólnym wnioskiem, że zabawa przyczynia się do konstruktywnej
części rozwoju społecznego dzieci, a zatem zmierzanie do ograniczenia czasu zabawy może mieć
„krótkowzroczny oraz odwrotny do zamierzonego skutek“. (Brown 1994: 49)
Dlatego tak ważne jest, aby dzieci miały dostęp do swobodnie wybieranej zabawy, w którą zdecydują
się zaangażować z własnych powodów i zgodnie ze swoim własnym instynktem.
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5 Kluczowe Zasady wspierania rozwoju rezyliencji oraz najlepsze
praktyki
Zasady leżące u podstaw ARTPADu – projektu o znaczeniu dramy i
zabawy we wspieraniu rozwoju rezyliencji u dzieci i młodzieży.

Wierzymy, że następujące Zasady są ważne dla podejścia pedagogicznego,
które docenia rolę dramy i zabawy podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w
ponownym angażowaniu ich w formalną i nieformalną edukację.
Te zasady leżą także u podstaw Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych

5.1

Metodologia

Zarówno drama, jak i tworzenie przestrzeni, gdzie dzieci mogą się bawić, mają
specyficzne podejścia i metodologię, które muszą zostać zrozumiane.
Wymagają także szczególnego sposobu myślenia w celu wsparcia rozwoju
rezyliencji oraz nauki prowadzonej i inicjowanej przez dziecko.
W praktyce oznacza to:
• Angażowanie kompetencji, inicjatywy, wyobraźni, odpowiedzialności, mocnych stron i
różnorodności stylów nauki uczniów do rozwiązywania problemów
• Zachęcanie do nietypowych i twórczych pomysłów oraz podejmowania ryzyka
• Zapewnienie czasu na intrapersonalną refleksję i spostrzeżenia
• Korzystanie z konstruktywnej i bezsankcyjnej ewaluacji oraz informacji zwrotnych
• Równoważenie i wspieranie grupy w odniesieniu do poszczególnych mocnych stron
Na przykład:
DRAMA (“Super Ja” Projekt w szkołach podstawowych. Po 12 dzieci w każdej grupie. Wiek 7-8 lat.)
Projekt "Super Ja" był prowadzony w dwóch szkołach podstawowych z jedną sesją trzygodzinną po
południu każdego tygodnia przez 12 tygodni. Do grupy dramy dołączyły dzieci, które zostały uznane za
narażone na zagrożenia społeczne i niezaangażowane zarówno w lekcje, jak i społecznie z
rówieśnikami. Interwencja miała taką strukturę, aby dać dzieciom czas interpersonalny i
intrapersonalny, w którym mogłyby mieć okazję do pracy nad własnym wizerunkiem i do
wewnętrznego monologu poprzez pracę nad postaciami i dramą.
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Pracownicy wspierali praktyka dramy, omawiając z nim informacje o zachowaniach i problemach
uczniów oraz poprzez dołączanie do sesji. Praca z dramą przebiegała w formie gier dramowych,
wizualizacji i pracy nad postaciami, używania metafor w opowiadaniu historii oraz pracy wspierającej
program nauczania, poprzez użycie jako katalizatora „The Iron Man” autorstwa Ted Hughesa (szkoła
B).
Praca była prowadzona z udziałem uczniów i dostosowana do ich mocnych stron, jednocześnie rzucając
im wyzwania w bezpiecznym środowisku. Ponosiły one odpowiedzialność za pracę i decydowały czy
dzielić się pracą z innymi klasami, czy wykonywać ją dla siebie. Cała praca została stworzona wraz ze
wsparciem praktyków i należała do grup. Kwestie współpracy i dzielenia się pomysłami rozpatrywano
wspólnie w strukturze pracy z dramą, na przykład: rozwiązywanie problemów odbywało się przy użyciu
perspektyw pozycyjnych postaci, które umożliwiły uczniom mówienie z innego punktu widzenia z
bardziej swobodnym głosem w kontekście dramy.
Szkoła A opracowała historię z wykorzystaniem dzieł sztuki, gier z dramy i improwizacji oraz stworzyła
spektakl dla swojej grupy wiekowej i rodziców.
Szkoła B pracowała na indywidualnym i zbiorowym poziomie grupy, aby stworzyć dla siebie postacie i
olbrzymią marionetkę „Iron Mana”. Ich wersja opowieści była odgrywana dla ich nauczycieli oraz
filmowana do pokazania swojej klasie.
W obu przypadkach nauczyciele zauważyli zmiany poczucia własnej wartości i ufności w zakresie
słuchania i oferowania pomysłów przez dzieci. Nauczyciele włączali niektóre techniki dramy, które
pomagały w rozwiązywaniu problemów i realizacji programów nauczania podczas regularnych lekcji.
ZABAWA (Szkolenie z Animacji Zabawy dla Personelu Przerwy Śniadaniowej na Szkolnym Placu
Zabaw)
Szkoła podstawowa w Rolleston w ciągu sześciu miesięcy odnotowała wysoki poziom incydentów
związanych z zachowaniem (ponad 350) na placu zabaw, które prowadziły do wielogodzinnej pracy
podejmowanej w godzinach popołudniowych, aby poradzić sobie z następstwami tej sytuacji. Dyrektor
zainwestował w dużą liczbę surówców wtórnych i Luźne Części1 oraz w Szkolenie z animacji zabawy dla
personelu przerw śniadaniowych, które rozwinęło ich świadomość zabawy i zakres typów zabaw, w
które dzieci muszą się angażować, w tym „walka dla zabawy”. Z odmiennym podejściem do bawienia
się oraz świadomością procesu zabawy i interwencji dorosłego w tym procesie, przerwy śniadaniowe
stały się dla dzieci przyjemniejsze, problemy zostały rozstrzygnięte z tymi dziećmi, które zaczęły bardziej
regulować własne zachowania na placu zabaw. Dzieci stały się również bardziej odpowiedzialne za
siebie nawzajem, mniej polegając na dorosłych, aby rozwiązywać wszystkie swoje problemy i
rozpoczynały popołudniowe lekcje przygotowane do pracy. Pracownicy również rozwijali lepsze relacje
z dziećmi, ponieważ nie byli postrzegani jako „kontrolujący” przestrzeń, ale jako bardziej wspierający i
rozumiejący dorośli. To z kolei sprawiło, że odczuwali więcej przyjemności ze swojej pracy. Liczba
odnotowanych incydentów znacznie spadła, aż do mniej niż 30 w kolejnym semestrze!

1

S. Nicholson, (1971), How Not to Cheat Children: The theory of loose parts. Landscape Architecture, v.62, s.3035.
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5.2

Środowisko

Stworzenie środowiska, które bierze pod uwagę zarówno ludzkie, jak i fizyczne
aspekty przestrzeni najlepiej wspomoże rezyliencję oraz zaangażowanie dzieci i
młodzieży w formalną i nieformalną naukę.
W praktyce oznacza to:







Wspieranie dostępu dzieci do swobodnie wybranej zabawy poprzez zapewnienie przestrzeni,
czasu i zasobów, które sprzyjają niezależności i wyborowi
Tworzenie środowisk bezpiecznych zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, równoważąc je z
potrzebą podejmowania ryzyka i eksperymentowania
Pozostawianie otwartej przestrzeni, aby dzieci mogły podążać za własnymi zainteresowaniami
i/lub być otwarte na niepewność
Branie pod uwagę potrzeb poszczególnych dzieci, jak i całej grupy
Pamiętanie, że w porządku jest ponieść porażkę i spróbować ponownie
Bycie świadomym wpływu dorosłego w przestrzeniach stworzonych przez i dla dzieci

Na przykład:
DRAMA Klasa w Szkole Podstawowej
Drama jest używana w programach nauczania w środowisku szkolnym, gdy nauczyciel zintegruje pracę
z jej nauczaniem. Nie ma potrzeby wychodzenia na szkolny korytarz, gdy nauczyciel ułatwia
wyobrażone i fizyczne interakcje z sytuacjami w zwykłej przestrzeni nauki dzieci. Praktyka dramy
pozycyjnej była wykorzystywana do umiejętności czytania, kreatywnego pisania i historii. Przez dzieci
została stworzona postać, które korzystając z informacji wyszukanych na temat danego okresu
historycznego i własnych doświadczeń, wczuwały się w nią. Postać powstała dzięki dramie twórczej
grupy i pracy całej klasy, następnie umieszczali postać w różnych sytuacjach, zadawali jej pytania i
rozwijali zbiorowe rozumienie osoby i jej świata. Przechodzili poprzez wizualizację erupcji Wezuwiusza i
jej historia ewoluowała, gdy uciekała z Pompejów, rozmawiali o tym, czego potrzebowała, aby
przetrwać i jak zmieniający się świat, w którym żyła na nią wpłynął. Stworzyli sytuacje, w których
używała swoich umiejętności, aby zrozumieć elementy rezyliencji. Praca doprowadziła do dyskusji i
pisania potrzebnych w zakresie umiejętności czytania, umiejętności językowych i geografii.
ZABAWA Plac Zabaw Szkoły Podstawowej
Szkoła podstawowa Clintona wprowadziła do swojego placu zabaw Luźne Części i surowce wtórne oraz
wyszkoliła swoich pracowników w zatwierdzonym Szkoleniu Animacji Zabawy. Zabawa dzieci stała się
bardziej pomysłowa i wymagająca, bo zabawowa walka była popierana, zaraz obok budowania
schronów i innych możliwości zabawy. Ich podróż z pustego placu zabaw z wieloma zasadami i
znudzonymi dziećmi do bardziej śmiałego i ryzykownego podejścia do zabawy była wspierana przez
przeszkolony personel i Dyrektora, który popierał ten typ zabawy i jej korzyści. W miarę postępów,
dzieci zaczęły poszerzać swoje zabawy i zaczęły wspinać się po drzewach na placu zabaw. Pracownicy
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byli w stanie zaryzykować oceną korzyści2 tego rodzaju zabawy, a dzieci nauczyły się samodzielnie
zarządzać ryzykiem, kiedy to niektóre dzieci kompetentnie wspinały się po drzewach, podczas gdy inne
znały swoje ograniczenia. Dla jednego chłopca siedzenie na drzewie przez większość swojego czasu
zabawowego było jego największym osiągnięciem oraz zyskał wiele szacunku od innych, którzy nie
potrafili wspiąć się nawet na pierwszą niską gałąź. Dyrektor napisał list do wszystkich rodziców,
informując ich, że dzieci wspinają się teraz po drzewach, przypominając im o własnych
doświadczeniach związanych z zabawą i sugerując, że każdy rodzic z obawami dotyczącymi tej
aktywności może skontaktować się z nim, aby to omówić. Nie dostał ani jednej skargi ani zapytania,
dlatego można założyć, że wszyscy rodzice byli zadowoleni z podejmowania ryzyka i świadomości jego
wartości dla swoich dzieci. Szkoła nadal wspiera wspinaczkę i siedzenie na drzewach, dając dzieciom
odmienne spojrzenie na świat i okazję do niezależności oraz emocjonalnej rezyliencji.
Pracownicy regularnie zastanawiają się nad czasem na zabawę i tym, co robią dzieci oraz kontynuują
oceny ryzyka i korzyści w celu wspierania i opieki nad dziećmi, z którymi pracują.

5.3

Nastawienie dorosłego

Szacunek, relacje i wsparcie rozwijane przez pozytywne nastawienie dorosłych wokół nich
odgrywa ogromną rolę dla kształtowania pewności siebie, rezyliencji i ogólnego rozwoju
dzieci.
W praktyce oznacza to:
• Bycie pozytywnym i elastycznym w naszym podejściu
• Cenienie i poszanowanie każdego dziecka/młodej osoby jako niepowtarzalnego
niepowtarzalnej jednostki
• Bycie spójnym i empatycznym wzorem do naśladowania
• Zastanawianie się nad własnym zachowaniem, zwyczajami i relacjami z innymi
• Dzielenie się z dzieckiem odpowiedzialnością za uczenie się i rozwijanie jego rezyliencji
• Dostosowanie się do potrzeby dzieci i młodzieży do podejmowania ryzyka fizycznego i
emocjonalnego
• Interweniowanie z ostrożnością oraz zawsze uwzględniając wpływ osoby dorosłej na
dziecko/młodą osobę
Na przykład:
DRAMA Szkoła Plastyczna J.A.
Szkoła Plastyczna J.A. działa na Węgrzech jako zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej. W tej klasie
dramy nauczyciel, Marta, posiada określone podejście do dramy pedagogicznej. Chociaż celem
programu jest stworzenie sztuki teatralnej, która jest szeroko odgrywana na Węgrzech i poza nimi,
zajęcia same w sobie są o czymś o wiele ważniejszym od tego. Nauczyciel dramy wspiera
samoświadomość uczniów, a poprzez ten proces pomaga im sformułować własne historie i własny
teatr.

2

http://www.playengland.org.uk/media/172644/managing-risk-in-play-provision.pdf
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Marta jest bardzo dynamiczną i charyzmatyczną osobowością, pasjonatką swojego przedmiotu, a także
jest bardzo zgodna. Jest pewna siebie w wyrażaniu swoich własnych uczuć otwarcie z dziećmi i daje im
siłę do robienia tego samego. Wyraża empatię, gdy ktoś ma kłopoty, a także prosi o empatię uczniów,
gdy również i ona jest zestresowana projektem. Jej otwartość w kwestii swoich uczuć stanowi
pozytywny wzór dla dzieci, aby czynić tak samo.
W trakcie sesji uczniowie dużo rozmawiają i omawiają wiele kwestii podczas opracowywania swoich
opowieści do sztuki, którą odegrają. Ten proces pomaga uczniom lepiej zrozumieć siebie, połączyć się z
własnymi uczuciami i nauczyć się je wyrażać, rozwijając w ten sposób swoją inteligencję emocjonalną.

ZABAWA (Ellie i Animator Zabawy)
Ellie była szczególnie przeszkadzającą dziewczynką, głównie z powodu konieczności przetrwania w
szczególnie trudnym zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie środowisku. Prezentowała się jako głośna i
anarchiczna postać oraz nie bała się mówić co myśli, co często doprowadzało do jej kłopotów w szkole.
Szkoła zainwestowała w Playpod, który dostarczył wiele surowców wtórnych do zabawy podczas
przerwy śniadaniowej, w tym starych klawiatur komputerowych, których dzieci używały do zabawy w
biuro i sklep. Któregoś dnia klawiatury leżały na drewnianej altance na placu zabaw, a Ellie podeszła i
zaczęła rozbijać je o asfalt. Animator zabawy stał z tyłu i patrzył, kiedy niszczyła kilkadziesiąt klawiszy,
jeden po drugim, roztrzaskując je. Pracownicy przerw śniadaniowych byli poirytowani, ponieważ dzieci
lubiły bawić się tymi klawiaturami, ale animator zabawy nie dopuścił do ich interwencji. Po jakimś
czasie Ellie została z jedynie dwoma klawiaturami, a wtedy animator zabawy powiedział: „Wow, założę
się, że poczułaś się lepiej”. Ellie chrząknęła i mruknęła, że musiała to z siebie wyrzucić.
„Zastanawiałem się, czy chciałabyś z nich skorzystać” – powiedział animator zabawy, wręczając jej liny
i oponę. „Po co?” – zapytała Ellie. „Jestem pewien, że coś wymyślisz”, powiedział animator zabawy i
odszedł.
Ellie rzeczywiście coś wymyśliła. Zrobiła huśtawkę z opony, a po krótkiej chwili zebrała się grupa dzieci,
chcących z niej skorzystać i podziwiających umiejętność Ellie, która ją wykonała. W następnych
tygodniach Ellie stała się budowniczym huśtawek na placu zabaw, a nawet zorganizowała kolejność, w
której dzieci mogłyby korzystać z huśtawek, tworząc reguły, przeciw którym sama się zwykle w szkole
buntowała. Nadal była despotyczną, głośną sobą, ale teraz była raczej szanowana, niż budząca strach
wśród innych dzieci oraz była częścią zabawy.
Jeśli początkowa reakcja na niszczenie Ellie miała być ukaraniem jej, nigdy nie rozwinęłaby się w
kierunku takiej inkluzji, a że klawiatury były surowcami wtórnymi, które zostaną zastąpione, dużo lepiej
dla niej było się wyładować rozbijając je. W końcu było to gniewne dziecko, które potrzebowało ujścia,
a następnie odpowiedniej interwencji i wsparcia, aby pójść dalej.

5.4

Jednostka w grupie

Zrozumienie wpływu szerszych czynników na dziecko, zarówno z domu, jak i ze
społeczeństwa, jest ważne przy rozważaniu rozwoju ich rezyliencji.
W praktyce oznacza to:
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Szanowanie indywidualności i wspieranie równości oraz inkluzji
Subtelne rzucanie wyzwań uwagom i postawom, które mają wpływ na jednostki
Równoważenie potrzeb i dynamiki grupy z działaniami tych jednostek
Wspieranie możliwości socjalizacji i indywidualności
W jak największym stopniu umożliwianie dzieciom rozwiązywania własnych problemów
Współpracowanie i wartościowanie znaczących osób w życiu dziecka

Na przykład:
Drama (projekt społeczny z 10 dzieci w wieku 6-12 lat z 2 praktykami dramy, rodzicami i
profesjonalnymi pracownikami społecznymi)
Chris i John byli 8 i 6-letnimi braćmi, którzy zostali skrzywdzeni w wyniku zarówno z zaniedbania,
nadużyć fizycznych jak i przebywania w ośrodku adopcyjnym. Zostali adoptowani, ale w szkole mieli
problemy z innymi dziećmi w kwestii umiejętności socjalizacji. Chris był zły i wykazywał trudne
zachowanie, a John był ekstremalnie cichy i nie wchodził w interakcje z innymi dziećmi. Uczestniczyli w
grupie dramy, która pracowała z innymi adoptowanymi dziećmi, wspieranymi przez rodziców i służby
społeczne. Historia dzieci została omówiona z lekarzami, w odniesieniu do ich zachowań i poziomów
tolerancji, aby drama mogła być bezpieczna i wspierająca. Spotykali się co tydzień na trzy godziny i
bawili się wiele zabaw dramowych, tworząc własne historie i scenariusze ze wsparciem praktyków
dramy. Niektórzy rodzice pozostawali, aby wspierać dzieci w szczególnie trudnej sytuacji, zarówno w
salce zabaw, jak i w sąsiedniej.
Praca z dramą odnosiła się, poprzez metaforę, do ich doświadczeń życiowych, gdy odkrywali problemy
związane z separacją, utratą i lękami. John był często z boku grupy i obserwował, ale nie przyłączał się.
Został włączony poprzez zaoferowanie mu wkładu do dramy poprzez rysowanie części opowieści i
tworzenie rekwizytów, aż ostatecznie dołączył do grupy. Chris brał udział w dramie i chociaż jego
zachowanie było początkowo wyzwaniem, jego propozycje były akceptowane i zaangażował się w ten
proces. Inne pojedyncze dzieci i rodzeństwa pracowały nad stworzeniem opowieści osadzonej w
fantastyce z mocnymi tematami.
W szkole Chris był na scenie ze swoją klasą śpiewając na świątecznym zgromadzeniu rodziców i
odwrócił się twarzą do ściany. Po pracy z dramą mógł stanąć ze swoimi kolegami z klasy i stawić czoła
publiczności oraz śpiewać na zgromadzeniu. John stał się bardziej pewny siebie w sytuacjach
społecznych.
Chłopcy przebywali razem z grupą przez sześć miesięcy i nadal stawali się coraz bardziej pewni siebie w
sytuacjach społecznych. Te zmiany, według ich rodziców, nastąpiły w wyniku doświadczenia społecznej
dramy w grupie.
ZABAWA
Emily (8 lat i niezdolność do nauki) spędzała większość swojego czasu na zabawę spacerując po
krawędziach placu zabaw i nie wchodziła w interakcje z innymi dziećmi.
Wprowadzenie na plac zabaw różnorodnych Luźnych Części3 (kartonowe pudła, opony, materiały,
odzież [np. płaszcze, spódnice, czapki i torby), kosze, klatki, stare telefony i klawiatury komputerowe)
3

S. Nicholson, (1971), How Not to Cheat Children: The theory of loose parts. Landscape Architecture, w.62, s.3035.
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sprawiło, że Emily zaczęła zbliżać się do innych dzieci, aby dołączyć do budowania schronów lub
tworzenia wymyślonych biur z klawiaturami i telefonami. Przerwy śniadaniowe stały się mniej
przerażające, a Emily bawiła się z innymi dziećmi, co doprowadziło do rosnącego poczucia pewności nie
tylko na zewnątrz z innymi dziećmi, ale także w klasie, gdy nauczyciel obserwował ją odpowiadającą na
pytania i bardziej wyrażającą siebie. Nauczyciel zareagował również na zmiany na placu zabaw,
świadomie zmieniając układ klasy tak, że dzieci częściej siedzą w grupach, a zatem mają większe
możliwości rozmawiania się ze sobą w klasie, opierając się na socjalizacji, która rozwinęła się na placu
zabaw podczas swobodnej zabawy.

5.5

Wzmacnianie

Drama i Zabawa wspierają rezyliencję poprzez rozwijanie kompetencji
podejmowania własnych decyzji, kontrolowanie wydarzeń wokół siebie oraz
posiadanie umiejętności wpływania na te sprawy.
W praktyce oznacza to:





Wspieranie nauki z różnorodnych i licznych perspektyw
Zaangażowanie (drama) lub wspieranie (zabawa) dzieci i młodzieży w opracowywaniu
własnego procesu uczenia się lub ułatwianie ich własnych aktywności
Znalezienie równowagi między zwiększaniem niezależności (tożsamość, poczucie własnej
wartości, samoświadomość) i współzależności (socjalizacja/wspólna odpowiedzialność)
Dawanie każdemu dziecku prawa i okazji do rozwoju w swój własny unikatowy sposób

Na przykład:
DRAMA
Płaszcz Eksperta 15-16-latki
Uczniowie otrzymali do odegrania rolę „Czerwonego Krzyża”, reagującego na trzęsienie ziemi w
Indiach. Uczniowie otrzymują od nauczyciela „płaszcz” eksperta i stają się zespołem z Czerwonego
Krzyża, który musi zbadać wszystkie aspekty sytuacji, aby zorganizować pomoc dla obszaru, który
ucierpiał podczas trzęsienia ziemi. Wszyscy uczniowie zbierają informacje o organizacji i przyjmują
konkretne role oraz odgrywają je w tej sytuacji. Dzielą się odkryciami i informacjami, biorą
odpowiedzialność i pracują w dopuszczalnych ramach czasowych i pod presją , aby pomóc
uwiarygodnić i zaangażować się w sytuację. Nauczyciel pełni również rolę kontaktu z Indiami i
przekazuje informacje zespołowi jako wyzwania, które mają w obowiązku rozwikłać.
Model ten wykorzystano do lekcji geografii, a obejmował on badania nad Czerwonym Krzyżem,
Indiami, trzęsieniami ziemi, populacją, potrzebą szybkiego transportu żywności i pomocy, obejmującą
kosztorysy, sposoby transportu – rozwiązywanie problemów i pracę zespołową.
PLAY Szkolny plac zabaw
W ciągu kilku dni dzieci zaczęły robić huśtawki z opon na konstrukcjach na placu zabaw. Jedna grupa
dzieci zrobiła huśtawkę z liny i opony oraz ustaliła kolejność korzystania z niej. Ustanowiły między sobą
sprawiedliwy system, który oznaczał czekanie na swoją kolej i pomaganie innym poprzez popychanie
huśtawki osoby przez tobą, zanim nadeszła twoja kolej na huśtanie. Wszystko szło dobrze, dopóki
starszy chłopiec nie podbiegł i nie wskoczył na huśtawkę bez czekania w kolejce czy pomagania się
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bujać. Jeden z pracowników przerwy śniadaniowej chciał podejść do niego, żeby go skarcić, ale inny
zatrzymał go i powiedział: „Poczekaj chwilę”. Stali i obserwowali. Dzieci zaprzestały popychać oponę i
stały z boku. Chłopiec poprosił, żeby ktoś popchnął oponę, ale one odmówiły mówiąc: „to nie twoja
kolej”. Po kilku minutach chłopak zszedł z opony i poszedł na tył kolejki, aby czekać na swoją kolej.
Dzieci wykazały solidarność, pokazały swoje rozumienie uczciwego systemu, który wspólnie uzgodniły i
czuły się upoważnione do tego, aby stanąć przeciwko chłopcu, który wymuszał swoją kolej. Ich
solidarność spowodowała, że wycofał się i zaczekał na swoją kolej. Nie była potrzebna żadna
interwencja dorosłych, ponieważ dzieci same ją przeprowadziły.

5.6

Dostosowanie

Dostosowanie jako zasada końcowa: Wszystkie nasze wysiłki powinny być
dostosowane do wspierania i ułatwiania rozwoju rezyliencji u dzieci i
młodzieży.
W praktyce oznacza to:








Zobowiązanie do całościowego organizacyjnego podejścia do metodologii oraz najlepszych
praktyk określonych w powyższych Zasadach
Zaangażowanie w Dostosowanie na dwóch różnych poziomach:
Dostosowanie osobiste: zasady postaw, umocnienie, zaufanie i aspekty społeczne
Dostosowanie strukturalne: zasady środowiska, metody i zadania
Rozwijanie struktury rezyliencji ze wskaźnikami dla poszczególnych dzieci
Posiadanie elastycznego, zróżnicowanego i całościowego podejścia
Rozumienie przez cały czas znaczenia szczęśliwego dzieciństwa
Posiadanie bezwarunkowego pozytywnego uznania dla dzieci i młodzieży

Na przykład:
DRAMA Grupa teatralno-filmowa
Grupa teatralno-filmowa „Dołącz!’ została stworzona dla uczniów w wieku od 8 do 14 lat z
doświadczeniami bardzo stresujących sytuacji rodzinnych, w tym przemocy, osierocenia lub innego
kryzysu. W trakcie ich dalszego rozwoju oczekuje się, że będą oni później narażeni na sytuacje
wysokiego ryzyka. Z tego też powodu propozycje edukacyjne i uzdrawiające są zaplanowane w celu
wzmocnienia rezyliencji i świadomości ich indywidualnych doświadczeń, oraz są niezbędne jeśli mają
być wspierani i rozumiani.
Chłopcy i dziewczęta tworzą własne historie. Ustanawia się ramy, zapewniające maksymalną ochronę
emocjonalną i fizyczną, a jednocześnie wolność słowa. Nagrania wideo stanowią dodatkowy element
porządku i służą do refleksji. Dzieci mają okazję odkryć i rozwijać swoją rezyliencję, uczyć się od siebie
nawzajem i doświadczać nowych rzeczy poprzez swobodne interakcje.
Kiedy dzieci dołączają do grupy, jest to zrozumiałe, że często urazy i spory z domu muszą zostać
rozstrzygnięte i trzeba sobie z nimi początkowo poradzić. Potem pomysły dzieci są zbierane i
zapisywane, podkreślając, że i oni i ich pomysły będą traktowane poważnie.
Motywy tematyczne są zróżnicowane. Czasami jest jakieś źródło pomysłów lub stymulujący
intelektualny punkt skupiający uwagę. Innym razem trochę nie dają rady, lub nie mają pewności w
wyrażaniu swoich pomysłów. Ale to dzieci ostatecznie decydują, co jest grane. Aby skonstruować
prostą historię ze wszystkich pomysłów podejmowany jest wysiłek grupowy, a często pojawia się tak
wiele pomysłów, że trzeba znaleźć kompromisy.
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Kiedy historia jest skończona, role są rozdzielane między wszystkie dzieci, a później może będą mogły
się przebrać i umalować. Ćwiczona jest scena po scenie, a dopiero później jest nagrywana.
Niezmontowany film jest oglądany wspólnie na sam koniec. Zapewnia się, że wszystkie postacie są
rozpatrywane życzliwie. Wyśmiewanie lub zniewaga czy reagowanie negatywnie jest mocno
odradzane.
PLAY (Zabawa na Zewnątrz i Nauka OPAL4 – projekt w szkole podstawowej)
Projekt OPAL jest programem doskonalącym szkoły wspieranym przez mentora, który koncentruje się
na całościowym podejściu do zabawy w szkołach. Pomaga szkołom w rozpoznaniu znaczenia
przestrzeni i czasu na zabawę, oraz jest oparty na metodologii animacji zabawy. Odnosi się do
wszystkich dziedzin, które szkoły muszą zaplanować, jeśli chcą strategicznie i trwale poprawiać jakość
swoich możliwości zabawy, ale zasadniczo wymaga, aby cała szkoła rozumiała i wspierała zabawę, co
ma skutkować kompleksową szkolną polityką w zakresie zabawy.
Badania pokazują, że zabawa przyczynia się do zdrowia fizycznego i emocjonalnego dziecka, dobrego
samopoczucia, podejścia do nauki i radości ze szkoły, a więc wpływ OPAL ma poważne konsekwencje w
szkole, zarówno pod względem osiągnięć uczniów, jak i ogólnego doświadczenia szkolnego życia i nauki
dzieci.
Poprzez przegląd środowiska szkolnego mentor OPAL zajmie się dostępem do przestrzeni do zabawy i
przedstawi rozwiązania do przezwyciężania jakichkolwiek problemów. Na przykład wykorzystanie
szkolnych boisk w miesiącach zimowych poprzez zapewnienie odpowiedniego obuwia. Wzrost
świadomości pracowników i wiedza na temat interwencji oraz wspierania dziecięcej zabawy zapewnia,
że cała szkoła współpracuje ze sobą i dostosowuje się do etosu animacji zabawy.
„OPAL zrewolucjonizował naszą zabawę podczas przerw śniadaniowych. Uprzednio
zdominowana piłką nożną, teraz oferująca ekscytujące, twórcze, sportowe środowisko, które
ma coś do zaoferowania wszystkim. Dzieci są obecnie bardzo aktywne i interaktywne; rzucane
są im zarówno wyzwania fizyczne, jak i umysłowe. Jakość odgrywania ról jest wysoka, jest
większa integracja w szkole i ogromna kreatywność”.
Kay Hemmings, Szkoła Podstawowa Tanfield Lea, wrzesień 2016r.5

4
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OPAL http://outdoorplayandlearning.org.uk/
http://outdoorplayandlearning.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/Oct-2017-OPAL-Booklet.pdf

ARTPAD Zarys koncepcji poradnika dobrych praktyk

6 Odkrycia naukowe stojące za zasadami ARTPADu
Niniejszy rozdział ma na celu dokonanie przeglądu literatury dotyczącego publikacji naukowych
związanych z zasadami ARTPADu. Naszym celem było pokazanie, w jaki sposób te zasady są omawiane
zarówno w dramie, jak i w związanych z zabawą, ale także w innych dziedzinach nauk kognitywnych i
społecznych. Podtytuły w tym rozdziale należy rozumieć jako tytuły zasad (np. „metodologia” nie
odnosi się tutaj do metodologii niniejszego przeglądu, ale do zasad metodologii) wraz ze szczegółowym
opisem poprzedniego rozdziału.

6.1 Metodologia
Zgodnie z podejściem konstruktywistycznym (cofając się do Vygotskiego, Piageta i Dewey’a) nauka jest
procesem, w którym uczący się konstruuje wewnętrzny świat pojęć opartych na swoich
doświadczeniach. Zapewnienie doświadczenia w środowisku nauki (uczenia się przez doświadczenie)
stymuluje rozwój złożonego świata wewnętrznego (Moon, 2004, s. 23), co ma zasadnicze znaczenie dla
posiadania złożonego zestawu narzędzi odpowiedzi na różne sytuacje – np. rezyliencji. Kolb (1979)
definiuje czterostopniowy model uczenia się przez doświadczenie: konkretne doświadczenie,
refleksyjna obserwacja, abstrakcyjna konceptualizacja (uogólnienie) i aktywne eksperymentowanie
(aplikacja). Idealnie nauka dziecka w każdym otoczeniu powinna być zaprojektowana tak, aby
uwzględnić wszystkie te etapy w procesie uczenia się. Można tego dokonać za pomocą szeregu różnych
metodologii, takich jak edukacja na świeżym powietrzu (praca w terenie), nauka oparta na projektach
lub nauka oparta na zapytaniach, nauka oparta na zabawie, kooperacyjna metoda nauczania, a także
drama.
Podczas projektowania doświadczenia należy wziąć pod uwagę znaczenie doświadczenia uczenia się,
aby stymulować rozwój osobisty (Rogers, 1969). Glasser (1969) w swoich badaniach stwierdził, że jeśli
takie znaczenie nie jest jasne, kompetencje nauczane w szkole są oddelegowywane do wąskich ram
szkolnego życia, a nauka w każdym innym miejscu nie ma znaczenia dla edukacji: uczniowie nawet nie
myślą, że może być praktykowana na zewnątrz. Na przykład Glasser potwierdził to w kontekście
podstawowej umiejętności czytania wśród uczniów w wieku 11-12 lat, którzy uważali, że czytanie
książki nie jest częścią życia codziennego, jest to tylko zadanie szkolne.
Bogaty przegląd literatury przeprowadzony przez Real World Learning Network wskazał na następujące
kroki niezbędne do opracowania programu uczenia się przez doświadczenie:







prowokowanie i wzbudzanie ciekawości
zwiększanie wrażliwości
angażowanie uczniów głową, sercem i ręką
wykorzystanie różnych metod i odkrywanie nowych rzeczy dla uczniów
pozostawanie otwartym na rezultaty
dawanie okazji do działania i przyjemności w prawdziwym świecie

W metodologii wszystkie te elementy są ważne dla uczniów o różnych stylach uczenia się i typach
inteligencji (zob. Kolb, 1979 i Gardner, 1983), wykorzystując w pełni ich naukę i doświadczenie. Drama
jako metoda edukacyjna może w prosty sposób uwzględniać te aspekty, podczas gdy w trakcie zabawy
(swobodnie wybranej zabawy) te elementy – i nauka jako taka – pojawiają się naturalnie, tutaj rola
osoby dorosłej polega na prowadzeniu i ułatwianiu tego procesu.
Metodologia animacji zabawy określa odrębne podejścia do wspierania i ułatwiania możliwości zabaw
dla dzieci i młodzieży. Zasady opierają się na Zasadach Animacji Zabawy (Playwork Principles Scrutiny
Group 2005), które definiują zabawę jako „swobodnie wybrane” i „wewnętrzne” zachowania, a Zasady
wskazują na rolę osoby dorosłej we wspieraniu dziecięcej zabawy poprzez odpowiednie interwencje i
rozumienie procesu zabawy poprzez obserwację i refleksyjną praktykę. Proces zabawy jest wspierany
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przez teorię Psycholudics (Sturrock & Else, 1998) - dosłownie badanie umysłu w trakcie zabawy, w
którym proces jest rozłożony na części, aby obserwator mógł go zrozumieć i zastanowić się nad
interwencjami wewnątrz niego w celu wspierania zabawy dla dziecka.

6.2 Środowisko
Społeczne i fizyczne środowisko wpływające na poziom rezyliencji u dzieci jest badane przede
wszystkim z perspektywy zdrowia i bezpieczeństwa. Rodzice, a także nauczyciele i animatorzy
młodzieży, dążą do zapewnienia bezpiecznego otoczenia dla dzieci, jednakże odpowiedni poziom tego
bezpieczeństwa może być postrzegany bardzo różnie.
Lester i Russell (2008) stwierdzili, że zgodnie z wynikami badań, fizyczne bezpieczeństwo – unikanie
ryzyka – jest w centrum uwagi rodziców i wychowawców. W dzisiejszym społeczeństwie często
występuje „paradoks rodzica”, ponieważ rodzice posiadający własne wspomnienia z zabawy, w tym
silne pozytywne wspomnienia z zabawy na świeżym powietrzu z innymi dziećmi i bez kontroli
rodzicielskiej, czują że ich dzieci muszą być bardziej chronione. Lęk rodziców i nauczycieli przed
zewnętrznym światem jako niebezpiecznym miejscem jest również odzwierciedlany przez same dzieci.
O'Brien i inni (cytowani przez Lestera i Russela, 2008, s.13) stwierdzili, że jedna trzecia badanych dzieci
odczuwa niepokój w stosunku do niektórych miejsc w swojej okolicy, a także do obcej młodzieży i
dorosłych. Raport UNICEFu na temat dobrego samopoczucia dzieci w krajach bogatych (2013)
stwierdza również, że „jakość i bezpieczeństwo szczególnych środowisk dziecięcych, w tym możliwości
bezpiecznej, nienadzorowanej zabawy” odgrywa kluczową rolę w szczęściu dziecka.
Lester i Russel stwierdzają także, że „znaczna liczba badań w ostatniej dekadzie wskazuje, że
możliwości dzieci na niezależne wędrowanie w wielu uprzemysłowionych społeczeństwach znacznie się
zmniejszyły" (2008, s. 144).
Może to prowadzić do pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego i fizycznego (w tym wyższego
wskaźnika otyłości i astmy) (Strife i Downey 2009). Autorzy odnoszą się także do:
„rosnących dowodów, które wskazują, że dostęp do natury i zielonej przestrzeni zapewnia dzieciom
niezliczone korzyści poznawcze, emocjonalne i fizyczne, takie jak zwiększona zdolność koncentracji,
poprawa wyników w nauce, zmniejszony stres i poziom agresji oraz zmniejszenie ryzyka otyłości (Faber
Taylor i Kuo, 2006; Kellert, 2005; Lieberman i Hoody, 1998; Louv, 2007; Wells i Evans, 2003)” (Strife i
Downey 2009, s. 99).
Inna tendencja w rodzicielstwie, która uznaje dobrego rodzica za takiego, który dostarcza jak najwięcej
zorganizowanych zajęć dla swoich dzieci jak tylko to możliwe, również znacznie ogranicza ilość czasu
dzieci na zabawę. Aby uniknąć ryzyka i zapewniać instruowane możliwości rozwoju, życie dzieci jest
bardzo zinstytucjonalizowane (Thomas i Hocking, 2003, s. 23). Thomas i Hocking powołują się na
badania, które wskazują, że przeciętny brytyjski rodzic spędza 85 minut z dzieckiem dziennie w
porównaniu do średniej 25 minut w latach siedemdziesiątych (s. 29) – właśnie to Brussoni i
współpracownicy (2012) nazywają „intensywnym rodzicielstwem”, co skutkuje utworzeniem mniej
autonomicznego „pokolenia tylnego siedzenia”.
Przegląd literatury Brussoniego i współpracowników na temat podejmowania ryzyka i swobodnej
zabawy pozwala stwierdzić, że dzieci zwykle uznają „zinstytucjonalizowane” miejsca, takie jak place
zabaw, jako nudne i szukają ryzyka w innych obszarach. Badania pokazują jednak, że dzieci uczą się
zarządzania ryzykiem samodzielnie i dzięki swoim rówieśnikom poprzez ryzykowną zabawę. Pokazują
one nawet wyraźne strategie niwelowania szkód podczas zabawy, i przekazują swoje odkrycia
rówieśnikom podczas zabawy. Zapewnienie im miejsc, w których mogą spróbować ryzykownej zabawy
(z oceną ryzyka i korzyści oraz odpowiednią profilaktyką) może być dobrą alternatywą dla
niebezpiecznych miejsc publicznych.

ARTPAD Zarys koncepcji poradnika dobrych praktyk

Biorąc pod uwagę miejsca do zabawy dla dzieci i młodzieży, trzeba być świadomym, co jest dla nich
dostępne w ich środowisku lokalnym. Odnosi się to do „kompensacyjnych przestrzeni zabawy”,
uwzględniających to, co jest dostępne dla dzieci w ich otoczeniu, i wynagradza niedoskonałości
poprzez oferowanie alternatywnego środowiska: np. zapewnia tereny zielone w centrum miasta,
możliwości wspinaczki, możliwości zabawy na świeżym powietrzu, lub w bezbarwnej okolicy zapewnia
kolory i miejsca dostępne dla niepełnosprawnych dzieci.
„Idealnie takie miejsca obejmują zarówno przestrzenie zewnętrzne (otwarte na elementy,
zarówno dzikie, jak i zaaranżowane) oraz różnorodne przestrzenie wewnętrzne, które dzieci
naprawdę odczuwają jako własne”.
J. Kilvington i A. Wood, (2010, s. 8)
Badania na zwierzętach potwierdzają również znaczenie wzbogacania środowiska, jak i walki dla
zabawy oraz podejmowanie ryzyka: naukowcy stwierdzili, że nienudne środowiska prowadziły do
znacznego obniżenia poziomu uzależnienia od narkotyków, niższego poziomu kortyzolu (stres) oraz
wyższego poziomu neuroplastyczności u zwierząt, a także do lepszych umiejętności adaptacyjnych do
dorosłości (zobacz np. Simpson i Kelly, 2011; Pellis i Pellis, 2009). W ramach wzbogacania środowiska
Jensen (2008) omawia kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i tworzeniu
środowiska nauki w pomieszczeniach, takie jak kolor, światło (zwłaszcza światło naturalne),
temperatura, jonizacja, wilgotność, a także dostępność zasobów dla podstawowych ludzkich potrzeb
(napoje, żywność, toaleta). Bardzo ważne jest stworzenie przestrzeni, które wzmacniają naukę, a także
zapewniają wygodne i bezpieczne wnętrze dla społeczności.
Otoczenia do zabawy muszą równoważyć potrzeby dziecka, oferując wiele zasobów, w tym luźne części
(Nicholson 1972), które mogą wywołać lub stymulować poszukiwanie zabawy. Dzieci będą bawić się
wszędzie, biorąc pod uwagę możliwość i pozwolenia, ale dobre przestrzenie do zabawy muszą być
elastyczne, przejściowe, ciągle ewoluujące i umożliwiające dzieciom nieskończenie wiele sposobów
zaangażowania się w otoczenie. Przestrzeń do zabawy określona przez Hughesa (2001) musi być
„sprzyjająca zabawie”. Podczas gdy środowiska dla dzieci i młodzieży powinny w znacznej mierze być
wspierające i „bezpieczne”, to w ramach zabawy musi także istnieć element ryzyka, który może być
zarządzany przez dziecko. Właśnie dzięki temu podejmowaniu ryzyka można uzyskać poczucie
osiągnięcia czegoś, na przykład dreszczyk wspinania się po drzewie i oglądania świata z innej
perspektywy, a nawet emocjonalnego ryzyka z wygranej lub przegranej gry. Zarządzanie ryzykiem i
utrzymanie własnego bezpieczeństwa jest ogromną umiejętnością, która wymaga czasu i
doświadczenia, aby rozwijać się w czasie, a tym samym rozwijać rezyliencję.
„Jeśli nie pozwalamy dzieciom doświadczać zarządzania ryzykiem, mam poważne obawy o
przyszłość bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli następne pokolenia wejdą w miejsce pracy
będąc chronione przed wszelkim ryzykiem, nie tyle będą bardzo przeciwni ryzyku, jak
kompletnie ryzyko-naiwni”.
Judith Hackitt, Chair of the Health & Safety Executive UK cyt. w
Managing Risk in Play Provision, Ball i in. (2012)
Wybierając lub rozwijając przestrzeń dla dramy i/lub zabawy trzeba wziąć pod uwagę wszystkie te
czynniki, a nawet więcej.
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6.3 Nastawienie dorosłego
Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój osobisty dziecka lub młodej osoby w
kierunku rezyliencji jest jego lub jej związek z otaczającymi dorosłymi, czy to z rodzicem, animatorem
młodzieży, animatorem zabawy lub nauczycielem. Kiedy dziecko się rodzi, jego fizyczne przeżycie
zależy od rodzica, i to nie zmienia się przez dłuższy czas. W przypadku dzieci niepełnosprawnych może
tak pozostać przez ich całe życie. Dzieci uczą się rozumieć swoje uczucia od dorosłych dookoła nich, a w
swych pierwszych latach uczą się od nich podstawowych wzorców rozwiązywania problemów
praktycznie, społecznie i emocjonalnie (Gopnik i in., 1999).
Dorosły (nauczyciel, animator młodzieży, animator zabawy, rodzic) powinien być skoncentrowany na
dziecku: uczciwy, akceptujący i słuchający, a także powinien potrafić okazywać to dzieciom (Rogers,
1969). W przypadkach, gdy relacje są nieuczciwe, odległe i hierarchiczne, tworzone są bariery
komunikacyjne. Zniekształcają one komunikację między dzieckiem a dorosłym (także między dziećmi),
oraz rozwija się kształcenie jednopętlowe: dziecko dostosowuje swoje zachowanie do oczekiwań
zamiast głębszej nauki (podwójna pętla) (Gordon i Burch, 2003; Holt, 1964; Argyris, 1977).
Związek pomiędzy dzieckiem a dorosłym jest równie ważnym czynnikiem obok rozwijania komunikacji:
istniejące względem siebie uczucia nieświadomie ich „nastawiają” i mają bezpośredni wpływ na
proces uczenia się (Bargh i in., 1996). Badania pokazują na przykład, że uczniowie wybierani jako lepsi
osiągają lepsze wyniki (zob. na przykład Rosenthal i Jacobson, 1968).
Rogers (1969) podkreśla, że dorosły – kiedy ułatwia proces uczenia – musi być spójny, empatyczny i
okazywać pozytywne nastawienie do ucznia. Jeśli dzieci poczują, że one same oraz ich osobowość nie
są akceptowane, będą wtedy również rozwijać brak akceptacji wobec samych siebie. Ta akceptacja
(„lubię cię takiego jaki jesteś”) wraz z empatią („rozumiem, jak się czujesz”) i spójnością („zawsze
możesz mi zaufać w to, co ci mówię”) są najważniejszymi czynnikami rozwoju bezpiecznego środowiska
emocjonalnego, w którym dziecko może kwitnąć. Jednakże, akceptacja nie oznacza akceptowania w
dziecku absolutnie wszystkiego – jeśli jakiekolwiek zachowanie dziecka szkodzi nam lub komukolwiek
innemu, czy przyjętym normom, musimy otwarcie to pokazać dziecku, równocześnie zapewniając, że
wciąż mamy do niego pozytywne nastawienie.
Powyższe czynniki są podstawowymi wskazówkami pedagogiki skoncentrowanej na dziecku, która jest
zestawem wartości zarówno w dramie w edukacji, jak i podejściach, które byłyby równoległe do
animacji zabawy.
Aby wspierać zabawę dorośli muszą zdawać sobie sprawę z własnych agend, postaw i interwencji w
szanse na zabawę wybieraną przez dzieci i „ramy zabawy” (Sturrock i Else 1998). Umiejętnością
animatora zabawy lub wspierającego dorosłego jest decydowanie kiedy, gdzie, dlaczego i jak
interweniować, jeśli zajdzie taka potrzeba, podczas gdy dzieci mają podążać za własnymi instynktami i
pomysłami poprzez naturalny zapał do zabawy.
„Zapał do zabawy może istnieć, aby zagwarantować, że jako wrażliwe i naiwne młode
organizmy, angażujemy się w świat, w którym żyjemy, w sposób, który pasuje do naszych
zdolności, ale który jest również bardzo wydajny, dzięki czemu możemy stopniowo
zrozumieć i pojąć sens informacji poprzez bawienie się. Większość z tego jest absolutnie
konieczna dla naszego dalszego przetrwania i naszego rozwoju”.
B. Hughes (2001), s. 13
Wówczas patrzenie na świat oczami dziecka może nam pomóc zrozumieć ich reakcje na niego.
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6.4 Jednostka w Grupie
Rozwój dziecka nie może przebiegać niezależnie od związków, do których ona lub ona należy:
opiekunów (rodziny), nauczycieli, animatorów młodzieży, a także rówieśników. Badania społeczne
pokazują, że ludzka ewolucja – szybki wzrost wielkości mózgu – również zależy od potrzeby
nadzorowania złożoności sieci społecznej wokół nas (Dunbar, 1998). Dunbar w swoich późniejszych
badaniach wykazał również, że wielkość kory przedczołowej jednostki („myślącego” obszaru mózgu)
jest bezpośrednio powiązana z liczbą związków, które ona/on posiada (Powel i in., 2012).
Ludzki mózg specjalizuje się w „czytaniu w myślach innych ludzi”: rozumieniu intencji innych osób. W
naszych mózgach znajduje się wyspecjalizowana sieć neuronów lustrzanych, pomagająca nam
odczuwać to, co czują inni oraz to zrozumieć (Goleman, 1995; Gopnik i in., 1999; Marsh i in. 2009).
Umiejętność rozumienia uczuć i zachowań innych jest również obszarem inteligencji określonym przez
Gardnera (1993) jako inteligencja interpersonalna (ze swoim intra-personalnym partnerem: samozrozumieniem i umiejętnościami samokierowania, tworzą tak zwaną inteligencję emocjonalną, zgodnie
z definicją Golemana, 1995).
Nasze związki z innymi ludźmi są głęboko zakorzenione we wczesno-dziecięcych relacjach z naszymi
rodzicami, co prowadzi do różnych typów przywiązania, takich jak bezpieczne, lękowo-ambiwalentne,
unikowe i zdezorganizowane (Ainsworth i Bowlby, 1965). Podczas gdy te style rozwijają się we
wczesnym dzieciństwie, wpływają one także na głębsze relacje w późniejszym życiu.
Od bardzo wczesnego dzieciństwa ludzie mają skłonność do harmonizowania swoich działań i
zachowań (bycia współpracującym) z innymi (Tomasello, 2009), a tą tendencję do harmonizacji można
odnaleźć nawet w sytuacjach, gdzie nie ma ona bezpośrednich celów (Marsh i in., 2009 ), takich jak
ruchy społeczne – czy opinia publiczna. Csányi nazywa to emergentne zachowanie grupowe
„grupowym agentem” (Csányi, 1999). Kiedy ta tendencja do harmonizacji jest sprzeczna z wartościami
wewnętrznymi lub motywacją jednostki, pojawia się rozbieżność, nazywana dysonansem poznawczym.
Zatem przebywanie w grupie nie tylko zapewnia złożone środowisko, ale również bardzo stresującą
sytuację. Poziom tego stresu zależy w dużej mierze od roli, jaką dziecko (lub którakolwiek jednostka)
odgrywa w hierarchii relacji, tak jak i atmosfery grupy jako całości (zob. np. Sapolsky i Share, 2004).
Stres ma bardzo negatywny wpływ na proces uczenia się.
Przez Csányi badana jest raczej nowa tendencja społeczna (2000): pojawienie się grup
jednoosobowych. W tym szczególnym przypadku osoba nie identyfikuje się głęboko z jakąkolwiek
grupą (w zakresie wartości, osobistej lojalności, przywiązania) i definiuje własną subkulturę poprzez
selektywny wybór swoich wartości i norm. Osoba z takim podejściem ma większą skłonność do
przyłączania się do pseudo-grup, takich jak grupy wirtualne lub identyfikowania się z osobistościami
medialnymi – co jeszcze bardziej zwiększa wykluczenie społeczne, a tym samym zachowania
antyspołeczne.
Drama i animacja zabawy są metodami, w których branie pod uwagę wpływu grupy na jednostkę musi
być traktowane poważnie, aby móc wesprzeć dzieci w rozwoju rezylientnych i kooperatywnych
zachowań.
Docenienie jednostki jest niezbędnym elementem wspierania dziecięcej zabawy, jednocześnie także
rozumiejąc, że budowanie i rozwijanie związków z innymi jest zasadniczo rzeczą ludzką.
Indywidualność pozwala dziecku lub młodej osobie na własną tożsamość i kulturę, niezależnie od
wieku i zdolności oraz płci – żadne z dwójki dzieci w tym samym wieku, tej samej płci i o tej samej
historii nie będzie takie same!
„Miejsca do zabawy są przeznaczone dla wszystkich dzieci, z wszystkich etnicznych,
ekonomicznych, mobilnych, niepełnosprawnych, politycznych i religijnych kontekstów i to one
muszą rozwijać sposoby współistnienia w tych przestrzeniach.”
B. Hughes (2001), s. 163
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6.5 Wzmacnianie
Wzmacnianie to „proces zwiększania potencjału jednostki lub grupy do podejmowania skutecznych
wyborów, to znaczy dokonywania wyborów, a następnie przekształcenia tych wyborów w pożądane
działania i wyniki” (Alsop, Bertelsen i Holland, 2006, s. 10). Jak opisuje Samman i Santos (2009), proces
ten zakorzeniony jest w dwóch blokach: sprawczości i strukturze możliwości.
Samman i Santos definiują sprawczość jako „zdolność aktora lub grupy do dokonywania celowych
wyborów” (2009, s. 3). W swoim artykule cytują również Sena (1985), który definiuje sprawczość jako
to, „co osoba może swobodnie robić i osiągać w dążeniu do jakichkolwiek celów i wartości, które on lub
ona uważa za ważne” (s. 203). Ważne jest podkreślenie, że poczucie sprawczości idzie w parze z
poczuciem, że istnieją dostępne wybory i działania, które należy podjąć, aby osiągnąć swoje cele.
Oznacza to, że dla sprawczości potrzebny jest również odpowiedni poziom przekonań oraz swoboda
procesów i szans (Samman i Santos; 2009, Ballard, 2005).
Rola osoby dorosłej (rodzica, animatora młodzieży, animatora zabawy, nauczyciela) jest w tym
fundamentalna. Frymier i in. (1996) powiedział: „<<Wzmacnianie>> odnosi się do działań
podejmowanych przez osobę, która może stworzyć środowisko pomagające innym czuć się
wzmocnionym” – czyli podniesienia poziomu sprawczości (rozszerzenie sprawczości) oraz poziomów
możliwości.
Kluczowym czynnikiem w kształceniu rezyliencji jest bycie wzmocnionym, czyli posiadającym
kompetencje, jak i motywację, wiarę i pewność siebie do działania zgodnie z naszymi wartościami.
Chociaż poczucie sprawczości samo w sobie jest celem rozwoju, może być ono także postrzegane jako
środek do innych osiągnięć rozwojowych, takich jak wzmacnianie płciowe i rasowe, wzmacnianie do
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju czy wzmacnianie ekonomiczne ubogich (Samman i Santos
cytują wiele przykładów tych różnych obszarów wzmocnienia).
Poprzez dramę i zabawę dzieci są wzmacniane, rozwija się ich poczucie sprawczości, co może mieć
długotrwały wpływ na wszystkie dziedziny ich życia od finansów poprzez role płciowe do ról
publicznych – a tym samym długoterminowy wpływ na społeczeństwo, w którym żyją.
Wzmacnianie poprzez zabawę będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy dzieci będą kontrolowały swoją
zabawę; czyli nie będzie ona prowadzona przez dorosłych lub cenzurowana. Zrozumienie interwencji i
osobistych powodów dorosłych poprzez refleksyjną praktykę będzie wspierać takie podejście.
Kontrolowanie swojej własnej zabawy wspomaga rozwój indywidualny w bardziej holistyczny sposób.
„Zabawa jest bardzo osobistym doświadczeniem (…). To jest to, co robią dzieci, gdy nie ma w
pobliżu dorosłych lub co robią dzieci, gdy dorośli znajdujący się tam są uważani za dzieci
honorowe”.
Hughes (2001), s. 11

6.6 Dostosowanie
Znaczenie dostosowania jest szczególnie rozpatrywane w badaniach nad atmosferą szkolną. Jak
stwierdzają Cohen i jego współpracownicy (2009):
„szkolna atmosfera opiera się na wzorach doświadczeń życia szkolnego ludzi i odzwierciedla normy,
cele, wartości, relacje interpersonalne, praktyki nauczania i uczenia się oraz struktury organizacyjne
(...). Ta atmosfera obejmuje normy, wartości i oczekiwania, które wspierają ludzi czujących się
bezpiecznie społecznie, emocjonalnie i fizycznie. Ludzie są zaangażowani i szanowani”.
(Cohen i in., 2009, s. 182)
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Cohen i in. (2009) przeanalizowali duży zestaw różnych badań szkolnych (meta-analiza), co
doprowadziło ich do konkluzji, że „trwała, pozytywna atmosfera szkolna sprzyja rozwojowi i nauce
młodzieży, niezbędnych do wydajnego, wnoszącego wkład i satysfakcjonującego życia w
demokratycznym społeczeństwie”. Podtrzymują oni również, że atmosfera szkoły jest bezpośrednio
związana z akademickimi osiągnięciami uczniów.
Zasada dostosowania jest również bardzo zakorzeniona w pojęciu ram. Ramy są podświadomymi
odniesieniami, wbudowanymi modelami umysłowymi, które powodują szereg skojarzeń i działań pod
wpływem naszej świadomości. „Kiedy słyszymy słowo <<natura>> możemy pomyśleć o drzewach,
zwierzętach, świeżym powietrzu, lub o szczególnych wspomnieniach i emocjach. Te skojarzenia będą
wywoływane, nawet jeśli nie jesteśmy ich świadomi” (Blackmore i in., 2013, s. 43).
Struktury, przepisy, programy nauczania, harmonogram dnia, a także całe środowisko działają jak
wielka rama dla dzieci i młodzieży. Nawet jeśli nie są oni świadomi programów nauczania – nigdy nie
czytali programu pedagogicznego szkoły – spełniają określone w nich wymagania i wyczuwają
podstawowe wartości. Dlatego wszystkie te aspekty powinny być zharmonizowane, aby przekazywać
dzieciom zgodny komunikat. Naukowcy nazywają struktury ramami powierzchniowymi, a wartości za
nimi stojące ramami głębokimi. Głębokie ramy to „struktury poznawcze przechowywane w pamięci
długotrwałej, które zawierają określone wartości” (Crompton 2010, s. 58).
Ramy dosłownie kształtują sposób myślenia. Doświadczenie tworzy neuronową ścieżkę w mózgu, a
powtarzające się oddziaływanie na tę samą ścieżkę neuronową prowadzi do ustanowionych sieci
neuronowych, które uruchamiają się przy wszelkich istotnych czynnikach wyzwalających: razem się
włączają i podłączają (Hebb, 1949; Greenfield, 2000). Oznacza to, że dobrze zbudowana rama,
dostosowane środowisko oparte na wartościach, może mieć znacznie większy wpływ na rozwój dzieci.
Aby zbudować dobrze działającą ramę (w naszym przypadku dobrze działająca oparta na wartościach
szkolna atmosfera), musimy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki. Cohen i współpracownicy
odnoszą się do Comprehensive School Climate Inventory (CSCI – Kompleksowego Inwentarza Szkolnej
Atmosfery), aby uzyskać listę czynników, które trzeba dostosować:
„CSCI jest zorganizowany wokół czterech następujących wymiarów atmosfery szkolnej: bezpieczeństwa
(fizycznego i społeczno-emocjonalnego), relacji (odpowiednich dla różnorodności; morale;
przywództwa; związków szkolno-domowych), nauczania i kształcenia (jakości nauczania; społecznego,
emocjonalnego i etycznego uczenia się; rozwoju zawodowego; przywództwo) i środowiska
(zewnętrznego)”
(Cohen i in., 2009, s. 197).
Dodają oni również relacje między dorosłymi oraz poczucie wspólnoty szkolnej jako ważne dodatkowe
czynniki pozytywne, które mogą być zastosowane również do pozaszkolnych społeczności
młodzieżowych.
Dobra szkoła oraz społeczności młodzieżowe mają bardzo pozytywny wpływ na dzieci i młodzież:
badania wykazują korelację między atmosferą szkoły a późniejszym uzależnieniem i problemami
psychicznymi; wpływ na poczucie własnej wartości, porzucanie nauki i absencję. Co więcej, jest to
krytyczny wymiar związany z zapobieganiem ryzyku i promocją zdrowia (Cohen i współpracownicy
nawiązują do Hoge, Smit i Hanson, 1990; Kasen, Johnson, i Cohen, 1990; Cairns, 1987; Heal, 1978;
Reynolds, Jones, St. Leger i Murgatroyd, 1980; Rutter, Maughan, Mortimore i Ouston, 1979; Cohen,
2001; Juvonen, Le, Kaganoff, Augustine i Constant, 2004; Najaka, Gottfredson i Wilson, 2002; Wang,
Haertel i Walberg, 1993). Wszystkie te wyniki wskazują, że dostosowanie naprawdę powinno być
traktowane poważnie.
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Aby podejścia do zabawy i animacji zabawy były prawdziwie wspierane w organizacji, konieczne jest
jasne i spójne zrozumienie zasad oraz wartości animacji zabawy (Playwork Principles Scrutiny Group,
2005). Powyższe konkluzje powinny być popularyzowane w gronie praktyków w celu wspierania
polityki i samej praktyki.
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Załączniki
Nasze załączniki zawierają listę wszystkich projektów i odwiedzonych organizacji, źródła zewnętrzne,
książki oraz odnośniki.
a. Projekty i odwiedzone organizacje
Chcielibyśmy podziękować wszystkim szkołom, miejscom animacji zabawy, parkom przygodowym,
centrom młodzieżowym, nauczycielom, dyrektorom i pracownikom administracyjnym szkół,
praktykom, przedsiębiorcom oraz dzieciom i młodzieży, którzy dzielili się z nami swoimi projektami,
pomysłami na programy i pasją przez całe trzy lata naszego projektu. Ich wkład przyczynił się do
ukształtowania naszego rozumienia wyzwań, jakie przed nimi stoją, a ich różne podejścia uformowały
nasze zasady najlepszych praktyk.
AUSTRIA

Füreinander – Miteinander

Projekt
Kontakt

Emina Eppensteiner

emina.eppensteiner@aon.at

Strona
internetowa

http://tu-was.at/projekt-detail-183/items/fuereinander-miteinander.html

Opis

Dzieci i nastolatki z różnych kultur, z różnymi językami i religiami często żyją
obok siebie, ale nie razem: Projekt zatytułowany „Dla siebie nawzajem –
razem“ przezwycięża codzienne dystanse we wspólnej sztuce teatralnej.
Wszystkie dzieci i młodzież są mile widziane. W grupach maksymalnie 14 dzieci
lub młodych osób, gry są opracowywane i ćwiczone razem. Każdy znajdzie
miejsce na swoją kreatywność i wyobraźnię.

Traumfänger

Projekt
Kontakt

Christoph Rabl

Strona
internetowa

http://www.kulturplattform-traumfaenger.net/html/theater/anna_wolf.htm

Opis

christoph.rabl@aon.at

Projekt dramowo-edukacyjny „łapacz snów“ dotyczy poszukiwania odpowiedzi
na pytanie o to, jak zastraszanie i inne formy przemocy wpływają na dzieci i co
można z tym zrobić.
W narracyjnej formie bajki, „łapacz snu” podnosi motywy postaci z bajek braci
Grimm i łączy je w dramaturgicznym łuku. Opowiada, jak dzieci i nastolatki
stopniowo zdobywają kompetencje społeczne i odnajdują się w obliczu
rozpaczy oraz rozwijają nowe perspektywy życia.

Symbolarbeit

Projekt
Kontakt

Margot Cammerlander

Strona
internetowa

http://www.symbolarbeit.at
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info@symbolarbeit.at

Opis

Z pomocą symboli jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom i nastolatkom
dodatkowy język, gdy nie mogą oni znaleźć właściwych słów. W tym
kontekście symbole działają podobnie do tłumacza; ponadto przekazują
informacje, których nie mogą lub którymi nie chcą się dzielić.
Jako że symbol może mieć nieskończone znaczenia i łączy się z wieloma
uczuciami, kluczowe jest indywidualne podejście do wspierania dzieci i
młodzieży w niekorzystnych sytuacjach.

NIEMCY

Nikolai Schule

Szkoła
Kontakt

Frau Hartmann

ev-grundschule-psw@web.de

Strona
internetowa

http://nikolaischule-pasewalk.de/

Opis

Prywatna szkoła podstawowa, z 6 klasami/150 uczniami. Oparte na
znaczących, chrześcijańskich podstawach, zaangażowanie w sytuacje z
życiowego środowiska uczniów.
Mało miejsca na zabawę, ale przewiduje się rozszerzenie. Drama używana jest
podczas lekcji języka niemieckiego (umiejętności prezentacji), a później w
rozwoju i odgrywaniu teatru wokół motywów życiowych.

Schüler und Jugendzentrum (SJZ)

Organizacja
Kontakt

Frau Marion Kramer

Strona
internetowa

http://sjz.eggesin.de/

Opis

SJZ jest lokalnym domem kultury dla młodych ludzi w wieku 6-27 lat, otwarte
od godziny 14 do 20. Wewnątrz znajduje się przestrzeń do zabawy, surfingu,
rękodzieła, a na zewnątrz znajduje się duży ogród do siatkówki plażowej, piłki
nożnej, rampa rowerowa, koszykówka, swobodna zabawa. Pracownicy
socjalni, wolontariusze i rówieśnicy są tam dostępni do rozmów, pomocy
młodzieży w odrabianiu lekcji lub z problemami społecznymi. Aktywny
marketing: w szkole i na ulicach. Każdego dnia SJZ odwiedza 30-120 dzieci.
Większość zajęć jest organizowana przez same dzieci. Trzy złote reguły:
bądźmy uprzejmi wobec siebie, nie ma polityki, nie ma narkotyków.

Projekt

Kontakt

sjz@eggesin.de

ZERUM – Centrum Edukacji Eksperymentalnej i Środowiskowej w
Ueckermünde
Johan Reinert
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slh@zerum-ueckermuende.de

Strona
internetowa

http://www.zerum-ueckermuende.de/

Opis

ZERUM jest miejscem nauki poza szkołą, położonym bezpośrednio nad
jeziorem
„Stettiner
Haff”.
Oferuje
programy
przygodowe
i
edukacyjne,wydarzenia dla dzieci i młodzieży, jak również wakacje, tygodnie
projektowe i szkolenia dla pracowników socjalnych.
Połączenie przygody, ciała i ruchu stanowią centralne aspekty w ofercie
projektowej i programowej. Zasady przewodnie pochodzą z dziedzin edukacji
przez doświadczenie, edukacji środowiskowej i pedagogiki integracyjnej.

Organizacja

Międzynarodowa lokacja badań artystycznych Zamek Bröllin
c.lauenstein@Broellin.de

Kontakt

Frau Christine Lauenstein

Strona
internetowa

http://www.broellin.de

Opis

Bröllin posiada 4 sceny próbne i 3 sale konferencyjne/taneczne oraz dużą
przestrzeń na świeżym powietrzu, gdzie (międzynarodowe) grupy mogą
ćwiczyć / wypróbowywać teatr / występy taneczne, i gdzie odbywają się
zajęcia społeczne i kulturalne z młodzieżą.
Drama jako narzędzie do wykrywania, orientowania i współpracy młodych
ludzi, którzy nie ukończyli edukacji i / lub doświadczają problemów w swoim
środowisku społecznym. W czasie przerw i wieczorami integrują się także z
międzynarodowymi grupami artystycznymi.

WĘGRY

RS9 Színház

Projekt
Kontakt

Katalin Lábán

Strona
internetowa

www.rs9.hu

Opis

Teatr RS9 jest stowarzyszeniem non-profit, które otworzyło swoje drzwi dla
publiczności w 1990 roku. Obecnie produkują oni 100-140 spektakli rocznie, z
czego większość to sztuki dla dzieci. Każdego lata RS9 organizuje i gości liczne
obozy „Dramaturg i teatr” dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat.

Gry planszowe jako narzędzia rozwoju

Projekt
Kontakt

katalin.laban@gmail.com

József Jesztl

jejozsef@freemail.hu

Strona
internetowa
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Opis

Gry planszowe mają ogromny potencjał jako pośrednie narzędzia
pedagogiczne, ponieważ ich wewnętrzne systemy reguł są adekwatne do
codziennego życia, dzięki czemu mogą wspierać rozwój poznawczy, społeczny i
fizyczny. József jest pedagogiem społecznym, który korzysta z gier
planszowych w swojej praktyce, z wiedzą o szerokiej gamie gier i ich
proponowanych zastosowaniach.

POLSKA

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku

Projekt
Kontakt

Iwona Stankiewicz

istank@wp.pl

Strona
internetowa

https://zkpig12gdansk.edustrona.org/

Opis

Szkoła jest typowym dziedzictwem epoki komunistycznej jako budynek, ale
wypełnionym wartościami solidarnościowymi integrującymi dzieci klasy średniej i
klasy robotniczej, przyjaznej dla nowo przybyłych. Drama jest wykorzystywana do
integracji od wczesnych lat, a nauczyciele są zachęcani do badania jej technik dla
budowania silniejszej rezyliencji.

Specjalna Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku

Projekt
Kontakt

Anna Listewnik

Strona
internetowa

http://sp57gda.pl/netpanel/

Opis

Szkoła odnosi się do indywidualnych potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Drama jest wykorzystywana jako narzędzie diagnozowania i
wyrażania większych potrzeb osobistych oraz tworzenia bardziej inkluzywnego
środowiska. Służy również modelowaniu postaw ograniczających, w tym
rezyliencji.

Przedszkole Interkulturowe

Projekt
Kontakt

anna.listewni@yahoo.com

Agata Hofman

agata.hofman@lanlab.pl

Strona
internetowa

Opis

Przedszkole jest ulokowane w klubie sportowym. Nauczyciele są trenerami i
tworzą przestrzenie dla swobodnej zabawy i wymagających zajęć fizycznych.

WIELKA BRYTANIA
Projekt
Kontakt

SCRAPSTORE PLAYPODS
play@childrensscrapstore.co.uk
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Strona
internetowa

www.playpods.co.uk

Opis

Scrapstore PlayPod® jest procesem holistycznym, który współdziała z całą
społecznością szkolną, aby zmieniać zarówno ludzkie, jak i fizyczne środowisko
do zabawy zmieniając zabawę podczas przerw śniadaniowych.

GLOUCESTERSHIRE PLAY RANGERS

Projekt
Kontakt

Pip Levitt

Strona
internetowa

www.playgloucestershire.org.uk

Opis

PLAY GLOUCESTERSHIRE jest zarejestrowaną organizacją charytatywną,
zapewniającą regularne, swobodne sesje zabaw w parkach miejskich i
lokalizacjach wiejskich w całym hrabstwie.

OPAL

Projekt
Kontakt

outdoorplayandlearning@gmail.com

Strona
internetowa

www.outdoorplayandlearning.org.uk

Opis

Podstawowym programem OPAL jest program doskonalenia szkoły ze
wsparciem mentora. Odnosi się do wszystkich dziedzin, które szkoła musi
zaplanować, jeśli chce trwale poprawić jakość zabawy.

PRZYGODOWY PLAC ZABAW FELIX ROAD

Projekt
Kontakt

Eddie Nuttall

Strona
internetowa

https://www.facebook.com/stronas/Felix-Road-AdventurePlayground/159066364152566

Opis

Otwarty przygodowy plac zabaw dla dzieci w Bristolu, który wspiera
swobodnie wybieraną zabawę i pracuje zgodnie z Zasadami Animacji Zabawy.

PLAYING OUT

Projekt
Kontakt

hello@playingout.net

Strona
internetowa

http://www.playingout.net

Opis

Jesteśmy tu, aby wspierać każdego kto chce, aby dzieci mogły swobodnie
bawić się poza swoimi drzwiami.
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SZKOŁA PUBLICZNA STROUD VALLEY

Projekt
Kontakt

Sarah Roberts

admin@stroudvalley.gloucs.sch.uk

Strona
internetowa

http://www.stroudvalleySzkoła.co.uk/Kontakt.php

Opis

Sarah używa interwencji dramowych wykorzystując Heathcote, Dramę
Pozycyjną, odgrywanie ról i gry dramowe podczas nauczania przedmiotów
programowych.

b. Źródła zewnętrzne

Linki Projektu
¶ http://artpad.epraxis.co.uk
¶ https://www.facebook.com/ARTPADProjectEu/
Partnerzy Projektu
Wielka Brytania

Koordynator

Uniwersytet Gloucestershire

Kontakt

Leonie Burton

Strona
internetowa

http://www.glos.ac.uk

Opis

Uniwersytet Gloucestershire jest uniwersytetem publicznym z siedzibą w
Gloucestershire w Anglii. Znajduje się w trzech kampusach, dwa w
Cheltenham i jeden w Gloucester, a mianowicie Francis Close Hall, Park i
Oxstalls. Uniwersytet zapewnia prawie 100 kursów licencjackich, i około 57
kursów podyplomowych na dwóch wydziałach: Wydziału Nauk Stosowanych i
Biznesu oraz Wydziału Sztuki i Technologii. Uniwersytet znajduje się w
pierwszej dwudziestce w Wielkiej Brytanii w zakresie rachunkowości i
finansów, a także w dziedzinie mediów i filmu, w pierwszej dziesiątce w
dziedzinie produkcji filmowej i fotografii, w pierwszej czwórce w dziedzinie
nauk biologicznych, a w pierwszej trójce w dziedzinie religii i teologii.

lburton@glos.ac.uk

Austria

Partner

Hafelekar Consultancy Ltd.

Kontakt

Paul Schober

Strona
internetowa

http://www.hafelekar.at

Opis

Hafelekar łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania, nauk
społecznych i edukacyjnych. Klientami są przedsiębiorcy, firmy, organizacje
non-profit, jak i klienci sektora publicznego.

ARTPAD Zarys koncepcji poradnika dobrych praktyk

paul.schober@hafelekar.at

Hafelekar jest głównie zaangażowany w następujące dziedziny biznesu:
doradztwo, badania, studia, ankiety, ewaluacja, walidacja nieformalnego i
nieformalnego uczenia się, rozwój modeli szkoleniowych, projektowanie
programów nauczania, analiza potrzeb szkoleniowych, orientacja zawodowa,
doradztwo zawodowe, zarządzanie procesami, projekty finansowane przez UE
i projekty innowacyjnych technologii.

Niemcy
Partner

UWEZO Ltd.

Kontakt

Kees Schuur

schuur@uwezo.de

Strona
internetowa

http://www.uwezo.de

Opis

UWEZO GmbH rozwija i wdraża struktury, metody i narzędzia uczenia się przez
całe życie, które umożliwia dzieciom, młodzieży i dorosłym skuteczne radzić
sobie z szybko zmieniającymi się warunkami w społeczeństwie, edukacji i na
rynku pracy.
Doświadczenia: Pisanie Teatru w szkole, zrównoważone samodzielne
zarządzanie kompetencjami, porzucanie szkoły, reintegracja kobiet, uczniowie
/ studenci, uniwersytety, wolontariusze.

Węgry
Partner

Roger SzemélyközpontúOktatásértAlapítvány

Kontakt

Virag Suhajda

Strona
internetowa

http://www.rogersalapitvany.hu/

svirag@gmail.com

Opis

Polska
Partner

Uniwersytet Gdański

Kontakt

Adam Jagiełło-Rusiłowski

Strona
internetowa

http://www.ug.edu.pl

Opis

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią w Polsce północnej (35 000
studentów, 4 000 pracowników i 75 kierunków studiów). Naukowcy są uznawani
za innowacje zarówno w naukach przyrodniczych, jak i społecznych. UG był
prekursorem studiów podyplomowych Drama w Edukacji dla zawodowych
nauczycieli i prowadził największy projekt badawczy finansowany przez Unię
Europejską w zakresie jej wpływu na kluczowe kompetencje w edukacji.
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arusil@ug.edu.pl
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