Vzdělávací akt
"Zde se nejedná o náhody, jedná se o setkání."
[Paul Eluard ]
Robert Michit ,Director,
(Reditel, Výzkumná laboratoř)
Grenoble

1. Činnost aktéra během plánovaných a neočekávaných událostí každodenního života
v každodenních vzdělávacích situacích, stejně jako během každodenních setkání mezi lidmi,
"porady" řeší souvislosti (názoru na) nejméně dvou událostí. Jedna situace je očekávaná
a plánovaná a u ostatních se jedná o pravděpodobné události, které se stanou neočekávaně.
Očekávané situace - zúčastnění v událostech v životě si organizují čas tak,aby odpovídal
časovému plánu, a zároveň tento plán bude ochranný, stimulující a do jisté míry omezující,
od čehož jsou očekávány specifické výsledky.
Co se týká základních projektů, jako třeba plánování rodinného života,např. stanovení času
zalehnutí ke spánku s příslušnými rituály, očekává se,že jsou vytvořeny podmínky pro klidný
spánek. To stejné platí pro časvstávání, umývání a snídani jakož i pro hry a společenské
aktivity, z nichž má každá specifický cíl: odpočinek, hygiena, energie na zotavení,
setkánís jinými osobami. Tyto momenty a jejich cíle poskytují příležitost provyjádření sama
sebe a učinit tak "život dobrý k žití" tehdy, pokud je tentovýraz valorizován. Pokud
současnost vede k selhání, pozbývá tento výrazná hodnotě a dokonce může vést ke ztrátě
významu života "význam života"způsobem, kdy obojí, chápáno jako směry, jsou odstraněny
přechodnýmicíli a také významem, který dává "smysl životu", důvod k žití a chuť k životu
s citlivostí a emocemi, které jsou vnímány všemi smysly.
Tato předpokládaná událost, předvídaná a nutná pro realizaci těchto tří významů, se může
pozvolna změnit a stát se rutinou čímž se význam ztratí kromě nevyhnutelného konce,
kdy se vše zastaví. Konec by se měl pokud možno udát záměrně, než aby nás překvapil
po zakušení života v utrpení.
Tato historie -- pro děti vytvořená a etablovaná výchovnými institucemi nebo životními
partnery pro dospělé - se soustavně vyznačuje konkrétními,jedinečnými událostmi,
které někdy zkříží plánované cíle a nutně naruší rutinu. Hádka během jídla zhatí naději na
dialog a sdílení, kteráž obojí jsou očekávány od sjednocení. Je ovšem možné si těchto
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přerušení rutiny nevšimnout. Protože tato přerušení nejsou vítána, nejsou kladně
hodnocena.Za těchto okolností události nezískají status specifického setkání nebo porady nuda vyplývající z rutiny pomalu převládne. Dítě přichází domů ze školy a s úsměvem
popisuje svůj den. Ovšem vše co řeklo je jeho podání,dospělý člověk nemůže zcela
ohodnotit význam jiné reality, která dítětem nebyla zmíněna, nebo která zůstává skryta.
Pokud se dospělá osoba bude soustředit na předpokládané události, které se stále opakují,
vždy když přijde, si nebude povšimnuto a bude navždy ztracena -- pokud ovšem nedojde
k třetí události, v jinou denní dobu nebo jiný týden, čímž dojde k vysvětlení a pochopení
jedinečnosti daného dne. Toto opětné obrácení pozornosti k události vyžaduje složitější
techniku vysvětlení.
Zainteresované osoby vně a uvnitř mezer (týká se situací)
Všechny nepříjemné jedinečné (konkrétní) události jsou částí skupiny neočekávaných situací.
Tato druhá skupina - kterou lze najít se rozprostírat napříč předchozí skupinou- se sestává
z bezprostřednosti činů. Tato bezprostřednost ovlivňuje rozhodnutí dítěte (stejně jako všech
jiných osob) nebo reaguje jako funkce struktury identity, kterou on nebo ona si časem
vytvořili, v souladu s unikátní (Stinner, 1844) "chemií" (Levy, 2003).
Tato identita, která je její nebo jeho strukturou, se organizuje zejména kolem psychických sil
(1), (Erikson 1963, Guindon 1976) nebo kolem životních dovedností (Michit 1998). Např. dítě
začne používat dovednosti jako třeba akceptování pravidel hry. Tyto dovednosti
v akceptování omezení nebo akceptování porážky přispějí k vývoji odolnosti vůči vyjadřování
zklamání hněvem. Jakmile jsou tyto dovednosti získány, umožní dítěti opakovat
přizpůsobené postoje během každodenního dění. Nicméně tyto dovednosti jsou aktivovány
v závislosti na jejich přístupnosti. Ztráta přístupu znemožní opakování dovedností.
Např. únava, hypoglykemie a starosti, které snižují jasnost vjemů, by mohly náhodně
způsobit trhliny v historii životních zkušeností, které se přizpůsobují specifickým událostem.
V úvodu článku "Le quotidien éducatif", Joseph Rouzel (2006), je uveden příklad pro toto
přerušení:
"To ráno jsem vstal a moje oči nebyly umístěny v jejich důlcích (2). Protože pršelo, šel jsem
blízko a podél hotelové zdi, příliš blízko… Ric! Zachytil jsem se mým světle fialově a modře
pruhovaným svetrem na okenní klice… byl jsem hloupý. Ale na koho to mám svést?
Na člověka, který namontoval tu kliku na okno a který měl být pečlivější při její instalaci nebo
samotného Boha, který nechal pršet a který mně trestá: Měl jsem zkrátka být opatrnější, atd.
Ale já jsem se mé smůle pomstil. Moji konferenci jsem zahájil projevem o běžném
každodenním životě… právě tou mou příhodou. Každodenní život je zároveň opakováním,
které tvoří základ jistoty a zároveň obsahuje pasti, překvapení, neočekávané věci, které nás
probudí".
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Tento případ každodenní události je způsoben absencí schopnosti přednášejícího vnímat,
což způsobilo, že nedával pozor a následně si roztrhl svetr. Štěstí s tímto nemá nic
společného, na tom se všichni shodujeme. Co tedy bude vypravěč příběhu dělat se sekvencí
akcí, když prohlašuje, že "se pomstí" a když také prohlašuje, že štěstí neexistuje, o nic více
než "Bůh nám dává déšť"?
1 V psychosociální identitě (1998) jsme ukázali, že tato identita je soustředěna a vystavena
kolem čtyř rozměrů:
sociální status jednotlivce,
systém hodnot jednotlivce,
znalosti a systém zdůvodňování jednotlivce
a schopnost jednat.
2 Podtrženo autorem komunikace.
V kontrastu s jednotlivými elementy vypravěč neustále používá výraz "roztržený svetr"
během jeho přednášky. Tímto tedy aktualizuje životní dovednost, kterou náhle "vzbudil".
Zároveň odmítá upadnout do deprese kvůli této události, za kterou byl z největší části sám
zodpovědný.
Tento příklad nás učí, že v případě neočekávané události autor činí rozhodnutí, která jsou
funkcí jeho životních dovedností, které mu dovolí se přizpůsobit. On si umožňuje vyjádřit
jeho identitu s dostatkem pýchy tak aby se sám následovně vnímal (během třetí události,
té události, když autor popisuje svou příhodu) a aby byl schopen žít krásný život navzdory
špatné zkušenosti s roztrženým svetrem a také protože včlenil tento roztržený svetr do
řetězce svých rozhodnutí jako zúčastněná osoba a také se vyhýbá obvinování Boha
nebo smůly.
Další příklad, přizpůsobení se během akce, v tomto případě je potřebná pomoc k překlenutí
selhání: "Po jídle jedno z dětí, které chtělo pomoci dětem ve skupině zodpovědné za úklid vzalo první sklenici, pak druhou, kterou umístilo do první… a hopla! První sklenice praskla,
dítě se otočilo velice překvapeno na dospělého, který se tvářil překvapeně s výrazem
pobaveného úsměvu a bez výrazu jakékoliv výčitky. Nicméně, okamžitě po této příhodě dítě
položilo vše na stůl a utíkalo do svého pokoje se slzami v očích…“.
Jak ukáže zbytek příběhu, stalo se tak kvůli nedostatečnému vnímání vlastností první
sklenice, přestože se jedná o činnost, kterou dítě běžně vykonává, ale která není
v tomto případě vhodná. Tato navyknutá činnost na straně dítěte vedla k rušivé události
v jeho každodenním životě, když dobrovolně pomáhalo a toto je uvrhlo do pocitu viny, že
rozbilo něco, co mu připadalo důležité a vyvolalo to v něm pocit křivdy. Jak uvidíme toto je
součástí třetí akce, kdy znovuzíská vlastnictví svého procesu rozhodování při uspořádávání
sklenic a kdy ho vychovatel osvobodí od úzkosti a umístí ho do role odpovědného aktéra.
Tento příklad ukazuje, že když dítě nemá dostatečné dovednosti pro přizpůsobení, dochází
u něj k poklesu sebevědomí a stane se úzkostlivým během druhého stupně. Samo nemůže
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uniknout začarovanému kruhu zoufalství. Je naprosto nezbytné, aby mu někdo pomohl
se znovuzískáním přesvědčení, že se jednalo o smůlu (protože v tomto případě pouze smůla
může vysvětlit dítěti jeho pocity ukřivdění), takže během třetího stupně dítě může znovu
nabýt své místo jako aktér. Uvidíme dále, jak a jakými vzdělávacími prostředky lze
tohoto dosáhnout.
Tyto trhliny, více čí méně dobře zacelené (napravené), zanechají jizvy, bud jako podpora
rozvoje životních dovedností skrze povzbuzení něčí pýchy při překonávání překážek
a neúspěchů nebo ve formě vytvoření obranného mechanizmu, který definuje určité
zneschopňující nemoci, které více či méně redukují možnost získávání dovedností. Důsledky
podporování dovedností, stejně jako konsolidace obranných mechanizmů, záleží především
na aktu výchovy, který doprovází specifický charakter každodenních událostí.

2. Výchovný akt na křižovatce čtyř příběhů
Akt výchovy je možné nalézt na křižovatce mezi těmito dvěma soubory událostí: očekávané,
plánované//okamžité, bez přípravy-toto vytvoří historii dítěte skrze bezprostřednosti toho
co se se děje. Učitel (vychovatel), který je součástí výchovné akce, je účastníkem v samém
srdci tohoto příběhu. Během každodenních událostí se učitel zabývá historií identity dítěte
skrze jeho vlastní výchovné dovednosti, které byly vytvořeny během jeho života a v rámci
institucionální historie, a také v rámci individuální historie dítěte, která je již přítomna
berouce v úvahu události, které se teprve stanou. Učitelův jediný cíl týkající se přítomnosti
událostí je podporovat životní dovednosti dítěte tím, že je učí jak posuzovat běžné události
jako sady (množiny) momentů, z kterých-skrze jeho zodpovědnost co by účastník - přebírá
povinnost učinit je smysluplným pro něj samého, přizpůsobujíce je jeho vlastním situacím.
Z tohoto pohledu povinnost, která byla dítěti přidělena od narození (3) není ten jediný vztah
mezi učitelem (vychovávací osobou) a dítětem (zaznamenáno v očekávané historii plánu
výchovy), není to souvislost převodu (zaznamenáno v křižovatce opakovaných obranných
mechanizmů a neuvědomělých zvyků učitele a dítěte), které představují výchovu, je to totiž
historie výchovných schopností, které jasně odhalují důležitou spontánnost, která
je přítomna když dojde k setkání těchto čtyř historií, co je etablováno, organizováno
a definováno plánemživota. Jedná se o stejnou věc pro dítě, jakož i pro učitele:
Již vytvořená identifikace/
Výchovné schopnosti učitele/
Tento zcela nový příběh, který bude následovat souvisle nebo s trhlinou v celkové historii.
Tato trhlina se objeví, když nějaká nehoda rozbije fyzickou, psychologickou a/nebo sociální
celistvost dítěte jakož i jeho/jejího prostředí.
Akt vzdělávání bude mít humanizační efekty díky skutečnosti, že dítě a dospělý se jasně
angažují v síti institucionální historie v souladu s logikou systematické snahy najít znamení,
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která jim dovolí opustit vitalitu nesmyslné přítomnosti návyků. Dopadu, který byl způsoben
opakováním, kterému nelze uniknout a který je efektivní, buduje schopnosti díky
opakovaným zkušenostem, dítě bude neustále jevit zájem o specifický charakter všedních
událostí díky aktu výchovy, za účelem učinit je nepředvídané tím, že vzbuzuje náhlou
skutečnost se kterou se setká díky jeho akcím, co by člověk dělající rozhodnutí a ne pouze
kvůli neočekávanému výskytu náhody.

3 Tato povinnost je stanovena pomocí humánníhostatutu, přičemž dítě je jednak budoucí
bytost lidské společnosti, "přirozená" podstata (ve vztahu k metafyzickým kritériím) a
na druhé straně je tvůrcem nové lidské společnosti, jejíž podstata je vždy nová a vyvíjející se
(ve vztahu ke kritériím moudrosti).
3. Formy rozhodování v rámci aktu výchovy
Během analyzování praxí, po období kdy události přesně popisujeme, jsme měli často
příležitost ukázat strukturu aktu výchovy tím, že pozorujeme akty učitelů - vychovatelů.
Klasifikace těchto aktů ve vztahu k jejich základní formě rozhodování a v omezeném počtu
(méně než 20) nám umožnila ukázat pravděpodobnost jejich dopadu ve vztahu ke čtyřem
třídám dopadů (obranné, kooperativní, vyžadující změnu bytosti nebo vyžadující
ochranu)4. Zároven také, během analýzy sbírky vzdělávacích aktů během sekvence životní
historie, tato klasifikace nám umožnuje zobrazit strategie výchovy ve vztahu ke třem
obsáhlým kategoriím: ty, které budují ochraný a indikativní rámec--ty, ktere podporují dialog
tím, že komunikují s inteligentní bytostí--a ty, ketré stimulují člověka jako aktéra berouce v
úvahu přístupnost jejího/jeho potenciálu k provedení akce. (Michit, H et R 1998).
3.1. Vyhodnocení, připomenutí pravidel a násilí
To ráno přišlo dítě do kuchyně. Řekla jsem "dobré jitro". Řekla jsem to v dobré vůli. On si
sedl ke stolu a začal se houpat na židli. Poprosila jsem ho, aby se přestal houpat a seděl
pořádně. Měla jsem dojem, že jsem to řekla pěkně, věděla jsem, že je citlivý někdy
má sklony k násilí. On se začal houpat ještě víc, přičemž se na mě posměšně díval. Trochu
mně došla trpělivost a řekla jsem mu důrazněji: "Přestaň se houpat a seď pořádně!". Dítě
vstalo, odešlo do kuchyně a smetlo všechny sklenice a talíře z police.
4 Tyto důsledky odpovídají těm jediným čtyřem cílům, které jsou spojeny se vztahy, které
komunikující jedinci mohou mít. Tento objev (Michit H et R 1998) zpochybnuje představu o
složitosti lidských vztahů. Podle této teorie se vztahy vyskytují s takovou nepředvídatelností,
že pouze jejich redukce umožní jednotlivci se vyprostit. (Rouzel, 2007, p. 203). Nicméně
máme-li pouze čtyři cíle týkající se vztahů, definujeme toto jako princip neurčitosti, který
omezuje možnosti nepředvídatelnosti reakcí. Z toho důvodu, který se týká jednoho aktu,
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jenom čtyři "formy" vztahů jsou možné. Tedy je možné předpovědět jak je aktivovat a
předpokládat jak je řídit při respektování komunikace.
Jako první, analýza použité praxe ukazuje, že první akt byl rozhodující formou použití
zdrženlivosti/Ta druhá: "Přestaň se houpat", jakkoliv byl úmysl dobrý, forma rozhodování
ocenění ve formě vyhodnocení porušení společenské normy nebo vztahující se na normu
odporu materiálů spojených s kategorií návrhů: od rady k rozkazu/ zároveň "sed pořádně"
opakuje stejnou sekvenci: vyhodnocení, odvolání se na normu (které lze najít v příslovci
"pořádně) a rozkaz "seď". Jediné možné důsledky této formy jsou podrobení se, akceptování
žádosti o omluvu nebo zdůvodnění, které může způsobit rebelii.
Protože logika akce: vyhodnoceni/připomenutí pravidla/rada-rozkaz jsou čtyřikrát
opakovány, aniž by si to učitelka uvědomila, dopad této sekvence lze lehce rozeznat díky
zákonům o důsledcích, které jsou způsobeny těmito formami rozhodování. Tedy je celkem
jednoduché zjistit, že struktura aktu výchovy se skládá z:
Okamžiku pozdravu a uvolnění patřičného jednotlivce v prostředí, kde je podáváno jídlo
a kde učitelka vítá v souladu s doporučeními, která jsou plánovaná historií instituce.
Požadavek na ukončení určité činnosti.
o
Tento požadavek nutně obsahuje nezbytné zdůvodnění, které se odvolává na znalost
pravidel, která byla ustanovena ve skupině: "když se houpeš na židli tam a zpátky a toto není
dovoleno, pak musíš přestat".
o
Tato logika nemá účinek, protože se soustředí na důvod. On zná pravidlo, ale ten den jej
motivuje jiná síla/on se nemůže přizpůsobit pravidlu a také svému zdůvodnování.
o
Připomenutí normy, kterou již zná, tím aby se podle ní choval, jej nevyhnutelně staví
do pozice dvojité vazby: "Udělěj to, co nemůžeš udělat."
o
Navíc a zároven--jako s každým rozkazem--jakkoliv příjemně a zdvořile je rozkaz tlumočen,
toto nevyhnutelně způsobí inteligentní zdůvodnění jedince ve formě obranného vysvětlení
nebo agresivního útoku. Tedy, každý rozkaz vždy znamená
-pro osobu, keré je určen-, že osoba, která rozkaz dává, nerozumí tomu co se děje a dokonce
může vzbudit pocit neférovosti. V tomto případě není mládí vyjímkou z pravidla. On reaguje
napadením. Zajisté, kvůli zdůvodnování a nedostatku pochopení se vytvoří pocit neférovosti,
který je lehce spojitelný s agresivními reakcemi vůči sobě a jiným.
Během třetího stupně sekvence si učitelka nevšímá logiky jejích aktů vzdělávání,
které stimulují obrannou reakci, a tedy nevidí její odpovědnost nebo účast v situaci a používá
stejnou strategii. Snaží se přesvědčit nebo podřídit "argumentující dítě", které se "nechová
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tak jak by mělo". S těmi stejnými formami rozhodování, užívajíce stejné verbální formy, ale
mnohem více předvádějící (Austin, 1962, p181)5, výchovné akce, stejně jako zdůrazněné
akce se stávají krátkým vyhodnocením, přísný rozkaz způsobí ztrátu důvodu a dá volno
možnosti účastníkovi použít jeho reakce a charakteristický mechanizmus obrany. Co je
udivující, že v mnoha výchovných situacích účastník znovu a znovu užívá stejné neúčinné
strategie, aniž by se poučil z jejich selhání. "Nechápu, proč on dělá "x" krát to, co jsem mu
řekla, aby nedělal, a on dělá pořád to stejné!" Toto ukazuje přirozenou neefektivnost těchto
výměn názorů, které mají začít a zaangažovat jedince ve změnách takových situací/ účastnící
svádí neúspěchy na něco jiného: Může za to dítě, štěstěna, Bůh nebo to co si
neuvědomujeme. Tato reakce není nepochopitelná, protože víme, že dosažení procedurální
logiky (Eustache, Desgranges, 2003) je velice obtížné bez znalosti jak používat techniku,
která umožnuje 5Prováděcí projevy, bez toho aniž bychom věděli, jestli jsou správné
nebo nesprávné, udělat něco místo o tom pouze mluvit. (Austin, 1962, p181)
Přístup: dnes to znamená bud precizní popis událostí (Vermersch, 1996)
nebo určitou specifikaci procesu rozhodování (Michit, 1998).
Učitelka si neuvědomuje, co dělá, když pokračuje ve výkonu jejího aktu- vevztahu k formátu
rozhodování, není to ta skutečnost, že učitelka jezaneprázdněna. Spíše je to nedostatek
znalosti klasifikace jejích aktů-činůnebo schopnosti vidět se jako účastníka akce.
Odhalení forem rozhodování během akcí skrze objasnění ukazuje "realitu"sekvencí akcí
jak bylo ukázáno. 6 V této realitě jsou zahrnuty prožitéakce-ty, které by jinak zůstaly ukryty
autorovu vědomí, se stávajípřístupné. Tedy akce/činy se vynoří z anonymity nevědomí nebo
zezahrnutých opakování. Důsledkem je, za pomoci tohoto objasňovacího procesu, a také
během přičlenění k znovupřivlastnění odpovědností jejíchvýchovných aktů díky vzbuzenému
vědomí, učitelka také zvýší její kompetenci. Samozřejmě znovuporozumnění procesu
také způsobuje-díky bumerangovémuefektu:
Okamžité vidění sama sebe v zápalu akce umožnuje si uvědomit a na jednéstraně brát
v úvahu množství informací a na druhé straně rozšířenouznalost stavby vzdělávacích
kompetencí jednotlivce což mu umožní využívánírůzných forem rozhodování, které jsou
vhodnější (at již jsou to osobníhistorie, jí vybudované nevědomé přenosy nebo nevědomá
přítomnost). Ten den, důsledek znovuporozumnění neskončil kvůli jednotlivým
bodůmuznání/rozeznání. Současně učitelka vykonává práci znovuvytvoření jejíchakcí/činů, v
její paměti se vynořilo něco, co poznala u dítěte, to conebrala v úvahu to ráno, kdy se
událost odehrála. Každý věděl, že"pro toto dítě houpání na židli znamenalo, že je naplněno
úzkostí."
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6 Tato "realita" může být nalezena v textu obsahujícím "jistoty" faktůa posunků, "mezery"
(v paměti) a "nejistoty nebo nepřesnosti" ze kterýchse stává nejasný obrázek.
Každý věděl následující: bylo to pozorováno mnohokrát. Podělili jsme seo fakta události
s členy týmu během porad. Nicméně, přesto, že tato událostje velmi známá, učitelka zjistila,
že ve skutečnosti dala prioritu židli, která se mohla polámat7 a také společenským normám
dobrého chování. Bezprostřednost akce způsobila, že během stanovování pořadí důležitosti
bylodítě odsunuto na druhé místo.
Toto odsunutí zůstalo nevědomé,
v zapomenutév temnotě až do momentu analýzy situace.
Uzkost dítěte nebyla
předmětemvyhodnocování informací, protože dítě bylo umistěno na třetí místo vhierarchii
důležitosti rozhodnutí, které se soustředí na institucionálníhistorii a fakta o pocitech dítěte
zmizela z popisu události. Bylo totedy pečlivé znovuvyhodnocení akce, které vyneslo na
světlo, co bylo opominutonebo zapomenuto a co se týká dítěte a jeho bezprostřední historie.
Nejednáse tedy o imaginární nebo symbolickou rekonstrukci ale o přesný popisjednotlivých
prvků kderé byly brány v úvahu ale potom byly zapomenuty.
Abychom tedy ukončili tuto analýzu, studie "vesmír vztahů" (Comon, Michit2005), kterou žijí
jak učitelka, tak i dítě, ukazuje, že učitelka chcevytvořit "vesmír přátelství" ale také, že dítě hned jak se dostavilo dojídelny-se ocitlo v jiném vesmíru a také je možné, že nemělo zájem
o vztahs učitelkou. Tím, že k němu hovoří, žádá ho, aby změnil, vesmíry bez tohoaniž by
požádala o povolení. Učitelka si myslí, že dítě má zájem o vztah, protože společenská
pravidla říkají, že dítě musí mít vztah tím, že senavzájem pozdraví, když přijde do místnosti.
Neznaje ponětí nebo realitu"vesmírů vztahů" nebo jejich zákonů, tím, že k dítěti mluví, nutí
dítě dovesmíru "najdi maximální zájem" odmítáním vztahu.
Protože neuvažovala možnost existence čtyř vesmírů vztahů, nemohlaadresovat signál
potřeby ochrany a zůstala ve svém vesmíru učení respektupro společenská pravidla nebo pro
pravidla fyzikálních vlastností materiálů, čímž vytvoří napětí, které se vyhrotí v konflikt.
7 Učitelka řekla, že věnovala pozornost tomu, co dítě řeklo, protože si byla vědoma
bouřlivého temperamentu dítěte.
Tyto momenty uvědomování týmu pomohly modifikovat jeho akce rozhodování vreálném
čase kalkulováním důležitosti vzdělávacích mikro-aktů/činů důležitýchpro širší historii
individualizovaného plánu pro toto dítě. Dítě jižnepředstavovalo problém pro tým. Dítě by
mohlo vstoupit do institucionálníhistorie akceptujíc výzvu týmu a učinit tak svým vlastním
způsobem, kterýmby mohlo kontrolovat svou minulost a začít znovu zbavivše se
sebezničujícíhochování a úzkostí. Abychom si byli jisti, že se nejdná o vidinuvšemohoucnosti
díky zvládnutí každodennosti a otevření se nekonečnýmmožnostem vyjadřovaných formami
rozhodování, je důležité porozumnět tomu, že otevřenost vůči nejistotě může být shrnuta
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jako zbývající bdělostkaždého profesionálního okamžiku ve vztahu k již zmíněným
čtyřemkategoriím cílů týkajících se vztahů jakož i kategorizace forem rozhodování, které
mohou být spojeny s jejich důsledky. Tedy, například: dítě, kteréagresivně reaguje vůči sobě
samému, vůči jiným nebo vůči jejich prostředíse ocitá v obranném vesmíru-ve vesmíru do
kterého je nutno vejít po špičkáchpři současném promítání sama sebého do obranného
vesmíru za účelem poskytnutídítěti podmínky, které potřebuje, aby se opět stal aktérem
svého života.
3.2. Akce jako předměty otázek
Příklad, kdy učitelka je doprovázena akcí, která je spojena s otázkami.
Velmi násilný mladík je vyloučen sociální institucí, která si jej nemůžeponechat kvůli jeho
chování. Nejenom, že on destabilizuje skupinu dětí, ale také vyčerpává učitele, služební
personál a administrativu, kteříneuspěli ve spolupráci s ním. Například mladík čekal, až
uklizečka bylav polovině schodů a pak zhasl světlo. Vybuchl smíchem, když si uklízečka
namohla kotník, když spadla ze schodů.
Když byl tento případ znovu projednáván učiteli a ředitelem, byl mladík obzvláště arogantní
vůči jednotlivým pedagogům a ptal se, "A co tedy se mnou chcete dělat?" Odpověd zněla
"My tě vyhodíme" a mladík odpověděl "To říkáte vždycky. Moje rodiče mě nechtějí, nikdo
mě nechce, tak to je, vy velice dobře víte, že mě nezvládnete a že mě nemůžete vystát!"
Octnuvší se ve slepé uličce, administrativa se rozhodla přemístit mladíka do jiného ústavu.
Přišel se na nové, místo kde bude žít se svou agresivitou a sklonem k násilí, které
obě vlastnosti se v němnezměnily ale v malé skupině na venkově se trochu uklidnil. V této
souvislosti místní škola souhlasila s jeho zařazením do výuky.
Patnáct dní uběhlo a první vážná událost se stala během přestávky, kdyžmu jedna dívka řekla
"Jeb..... tvou matku!" On nemohl překousnout tuto urážku a tu dívku zmlátil. Byl od ní
odtržen až školními dozorci a byl vyloučen na tři dny ze školy, tak jak bylo dohodnuto
v kontraktu, který on akceptoval…
Ten večer si ho vzal učitel stranou a ptal se ho
-"Mohl bys mně popsat, co se vlastně stalo?"
Bylo ticho a náznak toho, že odmítá mluvit.
-"Rozumněj mně, já chci jenom vědět popis události z tvého hlediska, to je vše."
Ticho.
-"Co mohu dělat, když se mnou nechceš mluvit?"
-Ticho a potom "Protože to nic nezmění, jak jistě víte".
-"Co vím já je to, co mně řekli ve škole ale z tvého hlediska, co se stalo?"
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