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1. Sytuacja obecna / Cele / Metoda
Aby osiągnąć cele edukacyjne, nauczyciel, wydając polecenia musi wziąć pod uwagę
aktywne możliwości uczenia się uczniów jak i ich doświadczenie. Podczas, gdy oszacowanie
etapu rozwoju jest niezbędne, nie należy go mylić z oceną obecnej wiedzy ucznia, lub jego
osiągnięć – bez względu na to czy są to uczniowie, uczestnicy szkolenia czy praktykanci.
Nauczyciel musi być w stanie zrozumieć najważniejsze zmiany w doświadczeniu i
postawach, które występują w biologicznym rozwoju i wzroście jednostki (ontogeneza).
Umiejętności diagnostyczne są zatem niezbędne, szczególnie te oparte na wiedzy z zakresu
psychologii rozwojowej oraz różnic indywidualnych i spostrzeżeniach dotyczących
indywidualnych różnic w odniesieniu do poszczególnych etapów rozwoju. Wychowanie i
nauczanie przyczyniają się częściowo ogólnie, częściowo w połączeniu z predyspozycjami
genetycznymi do zmian w zachowaniu i doświadczaniu podczas ontogenezy. Rozwój
jednostki, posiadającej wcześniejszą wiedzę, nie tylko jest umacniany w procesie
wychowania i nauczania, ale również jest celem tych procesów. Nauczyciele stoją zatem
przed wyzwaniem zaprojektowania odpowiednich strategii uczenia się i nauczania kładąc
nacisk na metody aktywizujące. Wymagane jest możliwie największe zbliżenie się do ucznia.
Nauczyciele muszą stworzyć odpowiednie, zindywidualizowane, wspierające środowisko,
aby zapewnić aktywne zaangażowanie zróżnicowanych pod wieloma względami uczniów w
procesie uczenia się. Dla nauczycieli oznacza to nieustanne formalne szkolenie
poszerzające ich wiedzę i umiejętności związane z uczeniem się i nauczaniem, dając
większe szanse na samorealizację. To, czego wymagamy tutaj od nauczycieli jest bardzo
ważne i stanowi podstawę osiągnięcia sukcesu w realizacji programu nauczania. W tym
świetle nie można zignorować licznych braków i słabości.
Obecnie edukacja w klasie za bardzo skupia się wokół błędów popełnianych przez uczniów.
Brak jest efektywnego komentarza. Zaniedbywana jest edukacja emocjonalna, podczas gdy
udowodniono, że uczniowie (praktykanci / studenci), którzy napotykają na tolerancyjnych,
wykazujących dużo empatii nauczycieli, radzą sobie lepiej niż ci uczestniczący w
standardowych zajęciach. Z tego powodu wymagane jest nowoczesne podejście zarówno do
nauki jak i praktyki.
Oznacza to:
• Program uczenia i nauczania musi być nie tylko ukierunkowany na obecne, ale również
przyszłe umiejętności związane z podjęciem pracy, ponieważ wymagania pracodawców
najprawdopodobniej wzrosną w długim okresie czasu.
• Pierwszeństwo powinny uzyskać programy nauczania oparte na aktywnych metodach
uczenia się, które oparte są na podstawach otwartego uczenia się.
• Największa uwaga powinna być poświęcona budowaniu kompetencji ucznia.
Mówimy o szerokim zakresie umiejętności we wszystkich ich wymiarach tzn. kompetencjach
/ wiedzy specjalistycznej, umiejętności zastosowania efektywnych metod, umiejętności
uczenia się i umiejętności zachowania się w społeczeństwie.
Po każdej 45 minutowej lekcji uczeń powinien opuścić klasę z większym pakietem
umiejętności, niż kiedy do niej wszedł. Niekoniecznie jest to sprawa zwiększenia
kompetencji. Szczególnie w dzisiejszym świecie, rozwój i poszerzanie aktualnych
umiejętności społecznych, umiejętności myślenia oraz uczenia się, jak i umiejętność
rozwiązywania problemów są nie mniej ważne. Tylko wtedy, kiedy uczeń będzie w stanie w
równym stopniu rozwijać te wszystkie umiejętności cząstkowe, jego potencjał zatrudnienia
wzrośnie.
Jeżeli nauczyciel stoi przed grupą uczniów, jedynie przekazując wiedzę, lekcja jest
zorientowana na nauczyciela. Chociaż może to zwiększyć kompetencje, w jaki sposób
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uczniowie mogą w tym środowisku rozwinąć umiejętności zachowania w społeczeństwie?
Jeżeli widzą przed sobą „samotnego wilka” jak mogą dostrzec zalety budowania zespołu czy
pracy zespołowej?
Jedynym sposobem rozwinięcia kompetencji jest aktywne wdrażanie wiedzy teoretycznej w
praktykę. Kluczowym warunkiem budowania i utrwalania umiejętności zachowania w
społeczeństwie jest interakcja społeczna. W budowaniu jej pomaga wzajemna wymiana
oparta na efektywnej komunikacji i współpracy. Konsekwentnie, metody nauczania powinny
zawierać odgrywanie ról, gry, studium przypadku itp, stworzyć sytuacje, które mogą zaistnieć
w indywidualnych przypadkach, poza grupą i poza klasą.
Wybierając odpowiednie metody uczenia i nauczania, nauczyciele z pewnością będą
wykazywali własne preferencje. Nadal jednak, największa uwaga skupiona jest na
przekazywanych treściach i uczniu. Celem wszystkich zmagań jest zestawienie tych dwóch
elementów jak najbliżej siebie, co jest niemożliwe w przypadku nauczyciela wygłaszającego
wykład.
Nie oczekuje się już od nauczycieli przekazywania wiedzy na zasadzie wtłaczania jej do
klasy. Obecnie, główny nacisk położony jest na przygotowanie tematu lekcji w taki sposób,
ażeby uczniowie sami doszli do pewnych wniosków opanowując treści nauczania. Takie
przygotowanie pozwala na opracowanie materiałów umożliwiających podejście do danego
zagadnienia przez ucznia samemu. Jako, że uczniowie wykazują różne tempo przyswajania
wiedzy powinno się zminimalizować liczbę testów sprawdzających osiągnięcia ucznia
przeprowadzanych w całej klasie. Ocenianie powinno być raczej zintegrowana z materiałami.
Uczeń sam powinien być w stanie kontrolować swój postęp i uzyskać szybką informację
zwrotną dotyczącą organizacji dalszego procesu uczenia się.
Ważne jest nabycie umiejętności zachowania się w społeczeństwie oraz umiejętności
emocjonalnych
Umiejętności emocjonalne obejmują umiejętności komunikowania się jak i cechy charakteru
takie jak agresywność i samoświadomości u dzieci. Umiejętności emocjonalne uzupełniają
inteligencję emocjonalną oraz umiejętności zachowania się w społeczeństwie. Atrybutami
emocjonalnymi niezbędnymi do osiągnięcia sukcesu są empatia, ekspresja,
samoświadomość i samozrozumienie, radzenie sobie z uczuciami, życzliwość, uprzejmość,
szacunek. Osoba przejawiająca inteligencję emocjonalną jest w stanie nie tylko zrozumieć
swoje własne uczucia, ale również potrafi zrozumieć i reagować na uczucia innych osób.
Rolą nauczyciela jest między innymi ciągłe rozwijanie i utrwalanie umiejętności
emocjonalnych swoich uczniów. Tak więc, na każdym nauczycielu spoczywa olbrzymia
odpowiedzialność.
Motywowanie uczniów
Słuchaj uczniów, zaakceptuj ich punkt widzenia, traktuj ich z szacunkiem, śmiej się z ich
dowcipów. Wykazywanie zainteresowania indywidualnością ucznia jak i częste uśmiechanie
się wyrażają wiarę lub zadowolenie z osiągnięć.
Percepcja, gestykulacja i mimika twarzy wskazują na pozytywne nastawienie, co może
przyczynić się do motywacji ucznia.
Poprzez mimikę twarzy, ton głosu, obojętność lub gesty możemy wyrazić zarówno nasze
uznanie jak i krytykę. Jeżeli nauczyciel nie będzie wyrażał się w ten sposób, lekcja będzie
bardzo formalna i bezosobowa.
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2.
Percepcja,
gestykulacja
i
mimika
Psychologiczne aspekty procesu nauczania

twarzy

–

2.1 Percepcja
Percepcja jest aktywnym procesem psychologicznym, poprzez który bezpośrednio
poznajemy zewnętrzny świat lub własne wnętrze dzięki organom czuciowym. W percepcji
człowieka, mózg nie jest w stanie oddzielić emocjonalnego wyrazu twarzy od postawy –
nawet wtedy, gdy obserwator koncentruje się jedynie na mimice twarzy.
Wszyscy bezustannie wysyłamy fizyczne sygnały, bez możliwości świadomego
szczegółowego ich wyjaśnienia. Nie mniej jednak, wszyscy jesteśmy zdolni do ocenienia czy
ktoś wygląda na przygnębionego, nawet, jeżeli nie uświadomimy sobie, że to odczucie
spowodowane jest widokiem skulonych ramion, przygarbieniem czy opuszczonymi kącikami
ust.
Jako, że zachowanie niewerbalne jest w dużym stopniu wrodzone, nie musimy uczyć się
poprawnej interpretacji sygnałów. Rozumiemy je intuicyjnie. Jednakże, ponieważ większość
tych procesów zachodzi w naszej podświadomości, trudniej jest nam kłamać za pomocą
naszego ciała niż naszych słów. Mówiąc nieprawdę trudno jest patrzeć bezpośrednio w oczy
drugiej osobie. Z tego powodu, w takich sytuacjach, każdy bardziej uwierzy w sygnały
wysyłane przez ciało, niż w słowa. Ciało nie kłamie. Powinniśmy bardzo uważnie ukrywać
nasze prawdziwe poglądy przez bardzo starannie dobrane słowa. Twoje ciało być może nie
zawsze zdradzi, co tak naprawdę myślisz, ale z pewnością zdradzi, że mówisz nieprawdę.
To wystarczy, aby zasiać brak zaufania. Słuchacze zwykle są zbyt uprzejmi, aby ujawnić
negatywne wrażenie. Ale, jak mówią, niesmak pozostaje. W kolejnej rozmowie, osoby będą
mniej chętne, aby je do czegoś przekonać.

Jest kilka możliwości komunikacji niewerbalnej: kontakt wzrokowy, mimika twarzy,
gestykulacja i postawa – dalej, sygnały mowy ciała wynikające z ruchów. Te służą jako
informacja zwrotna dla rozmówcy. Przez nie, tak zwane „mechanizmy kanału zwrotnego”
rozmówca uzyskuje wskazówki, czy drugi uczestnik rozmowy słucha tego, co mówi, czy
odbiera go w taki sposób, w jaki by chciał i czy zgadza się z jego stwierdzeniami. Takie
sygnały płynące z informacji zwrotnej są szczególnie ważne dla kadry nauczycielskiej. Bez
nich, obecny poziom uwagi, zrozumienie tego, o czym się mówi, zgoda, krytyka, ogólne
potrzeby i żądania uczniów pozostają nieokreślone.

2.2 Gestykulacja
Gestykulacja obejmuje standardowe gesty takie jak potakiwanie na znak aprobaty lub
ruszanie ręką. W szczególnym znaczeniu oznacza również ruchy rąk, które niosą jakąś
informację. W szerszym sensie obejmują również zmiany w postawie, które wysyłają sygnały
w powiązaniu z mową. Gesty mogą funkcjonować same, niezależnie od języka.
Za pomocą gestów, nauczyciele przekazują sygnały. Potwierdzają swoje wypowiedzi,
podkreślają je, wyrażają wątpliwości (np. marszcząc brwi) lub pokazują ogólne zadowolenie
lub niezadowolenie poprzez swoją sylwetkę. Zdecydowane i asertywne gesty obrazują
pewność siebie. Drapanie się, skubanie i inne nerwowe gesty wskazują na spięcie i
niepewność. Osoby, które starają się unikać gestykulacji wydają się onieśmielone. Lekarze
są świadomi, że osoby cierpiące na depresję prawie nie gestykulują. Używając rąk,
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podkreślamy i komentujemy nasze słowa w trakcie rozmowy – robimy to w sposób bardziej
jednoznaczny i prawdziwy niż za pomocą języka, którego używamy.

Wyciągnięte w przód ramiona i ruch ręką imitujący cios podkreślają kluczowe słowa lub
podjętą decyzję. Otwarte do góry dłonie symbolizują dawanie, branie i proszenie. Dłonie
otwarte, skierowane w dół, wskazują na przykrywanie, uspokajanie lub redukowanie.

2.3 Związek pomiędzy gestem i wymową
W rozwoju osobowości nauczyciela, obok innych cech, ważna jest jego wymowa. Jaki
wpływa może mieć wymowa na gestykulację?
Nasza postawa, jeżeli bierzemy pod uwagę oddychanie, powinna być wyprostowana, niezbyt
spięta ani zbyt zrelaksowana.
Każdy gwałtowany ruch głową lub ręką ma wpływ na strumień wydychanego powietrza.
Zanim zaczniemy mówić, wydychamy powietrze, ażeby pozbyć się starej (częściowo zużytej)
energii i napięć, ażeby później nabrać głęboki wdech, pozyskać nową energię i nadać
naszemu ciału dynamiczne napięcie (w przeciwieństwie do naprężenia). Poprzez kontrolę
oddechu na początku aktu mowy uzyskujemy zrelaksowaną, ale dynamiczna postawę, która
wydaje się być otwarta i gotowa do współpracy. Możemy wtedy uniknąć gorączkowych,
nerwowych ruchów ramionami i rękami. Skoncentrowanie się na oddychaniu jest
wystarczające do kontroli naszego ciała. Szkoleni w emisji głosu nauczyciele, wyraźnie
akcentują wyrazy, ażeby podkreślić ich znaczenie. Wymawianie danego wyrazu tym samym
tonem, ale troszkę głośniej niż pozostałych wyrazów, jest jak podanie danego wyrazu
uczniom na tacy. Nauczyciel „niesie” ten wyraz wprost do uszu słuchaczy. To głośniejsze
wymówienie słowa sprawia, że student czuje, że jest ono skierowane wprost do niego.
Jeśli nauczyciel wykonuje ruchy dłońmi podczas mówienia, podkreśla to siłę wymawianych
wyrazów. Wyrazy i gesty przekazują tę samą treść. Często dłonie nie przekazują tej samej
treści, którą nauczyciel chciałby przekazać. Nauczyciel bawi się długopisem lub włosami –
odciąga to uwagę od przekazywanych treści. Uważny uczeń odbierze i zinterpretuje te
sygnały, w trakcie tego procesu skoncentruje się na nauczycielu jako osobie, a nie na treści.
Potakiwanie lub potrząsanie głową potwierdzają wymawiane słowa.
W większości kultur ruchy głową w prawo i lewo oznaczają negację. Początki takiej reakcji
można zaobserwować w dzieciństwie, kiedy dziecko reaguje na odpychający bodziec
odchylając głowę w jedną stronę, w kierunku od bodźca. W trakcie filogenezy stało się to
rytuałem. Ponieważ emitowany sygnał musi być jednoznaczny, przekazywany jest on
w sposób zwracający uwagę, przez odchylanie głowy dalej od centralnej osi ciała
i powtarzanie ruchu.
Z drugiej strony, potakiwanie, w większości kultur, oznacza akceptację. Obniżanie głowy
najprawdopodobniej wyraża gest pokory, podporządkowania się rozmówcy. Wynikiem
rytualizacji jest tutaj powtarzanie i oznacza ono: podporządkowuję się temu, co mówisz,
zgadzam się.
Grecja, Bułgaria i części Indii wykazują wyraźne odstępstwo od tej reguły. Negacja wyrażana
jest przez odchylanie głowy do tyłu, zamknięcie oczu i zmarszczenie nosa.
Jednakże ten gest oznacza wyraźną odmowę, zamknięcie i odwrócenie się od rozmówcy.
Aprobata w tych krajach wyrażana jest powolnym ruchem głowy w tył i przód, jako znak
rozważania, co przyjęte jest w konwencji kulturowej jako „tak”.
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2.4 Mimika twarzy – niewerbalny przekaz nauczyciela
Mimika twarzy może wskazywać na zaskoczenie, strach lub smutek. Poprzez wiele badań
porównujących poszczególne kultury udowodniono, że wyraz twarzy powstaje i jest
odbierany na podłożu biologicznym. Z dwudziestu różnych mięśni twarzy, siedemnaście jest
odpowiedzialnych jedynie za jej mimikę. Nie mają innej funkcji. Nasza mimika pokazuje
podstawowe uczucia. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, mamy typowy wyraz twarzy, podobnie,
kiedy jesteśmy zdenerwowani, oburzeni lub smutni. Te miny są wrodzone. Powszechny
wyraz twarzy jest połączeniem zdenerwowania i niezadowolenia. Często, zupełnie
nieświadomie, przyjmujemy taką minę. Wydaje nam się, że wyglądamy życzliwie, ale jedno
spojrzenie w lustro przekona nas, że tak nie jest. Są dwa powiązane ze sobą powody takiego
stanu.

Po pierwsze, często się denerwujemy, nawet jakimiś drobiazgami, co wprowadza nasw zły
nastrój, bez uświadomienia sobie, że nasza twarz odzwierciedla ten stan. Po drugie,
jesteśmy w stanie napięcia i stresu, co objawia się niezadowoloną miną. Jeśli nie udaje się
nam opanować tych uczuć niechęci, trudno będzie nam emanować sympatią i relaksem.
Nieliczni, którzy potrafią tak się zachowywać, sprawiają wrażenie mistrzów życia, których
omijają frustracje codziennego kieratu. Z tego również powodu, dobrze jest skoncentrować
się czasami na rzeczach przyjemnych i zastąpić negatywne myśli pozytywnymi. Nasze ciało
podziękuje nam za to bardziej życzliwym wyrazem twarzy.
Większość uczniów często bezpośrednio przygląda się twarzy nauczyciela, której wyraz
przekazuje inną informację niż jego słowa. Uczniowie doświadczyli widoku uśmiechniętej
buzi i obojętnych oczu, miłych słów i posępnej twarzy. Osiemdziesiąt procent informacji, jaką
uzyskujemy, pochodzi z przekazu niewerbalnego i tylko 20% z przekazu werbalnego. Te
marne 20% odnosi się do przekazywanych treści, zawartych w wypowiadanych słowach.
Dobrze wyszkolony nauczyciel może zmienić tę olbrzymią dysproporcję. Jeśli dłonie, gesty
i sylwetka idą w parze z przekazem ustnym, wiąże się to z większym przyswajaniem treści.
Przekaz lub stwierdzenie staje się czytelniejsze. Jeżeli mimika twarzy aktywnie uzupełnia
słowa, zdolność przyswajania treści, co najważniejsze, dokładności przekazu, wzrośnie do
40%. Jeżeli również wykorzystamy modulację zorientowaną na słuchacza, i jeżeli głos
będzie miał optymalny ton, zdolność przyswajania może wzrosnąć do 80%.
Jeżeli tylko jeden z niewerbalnych środków przekazu jest niespójny z przekazywanymi
treściami, ma on efekt odciągający uwagę od treści. Przekaz niewerbalny jest efektywny
w wyrażaniu emocji.

2.5 Kontakt wzrokowy – sposób mobilizacji uczniów
Kontakt wzrokowy jest niewerbalnym środkiem zamierzonej kontroli nad słuchaczem.
Zakłada się, że brak kontaktu wzrokowego może utrudnić odkrywanie niuansów ważnych dla
przekazywanych treści.
Każdy, kto unika kontaktu wzrokowego, postrzegany jest jako osoba nieśmiała lub mająca
coś do ukrycia. Ktoś, kto spokojnie patrzy w oczy drugiej osobie wzbudza zaufanie.
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Spojrzenie osób nieznajomych jest rejestrowane, jeżeli trwa około trzech sekund. Spojrzenie
dłuższe jest sygnałem zainteresowania.
Dla mówcy niemożliwe jest skierowanie uwagi poprzez sygnały niewerbalne do
poszczególnych osób, tak jak to ma miejsce w bezpośredniej komunikacji; uczestnik dyskusji
zwraca się do przedstawicieli strony przeciwnej, odpowiedź jest kierowana do osoby
zadającej pytanie itd... W bezpośredniej komunikacji uwaga rozmówcy jest przyciągana
głownie przez wzmożony kontakt wzrokowy.
Pomiędzy partnerami rozmowy, kontakt wzrokowy jest ważnym regulatorem. Mówiący,
w przeciwieństwie do słuchacza, będzie unikał nieprzerwanego kontaktu wzrokowego,
będzie starał się od czasu do czasu odwrócić spojrzenie w drugą stronę. Ktoś, kto z uwagą
patrzy na rozmówcę, sygnalizuje zainteresowanie, sympatię i zachęca do wyrażania swoich
opinii. Słuchacz, który patrzy w dół wydaje się nieśmiały i nieobecny.

2.6 Postawa postrzegana razem z wyrazem twarzy i gestykulacją
Wyprostowana sylwetka jest sygnałem zdrowej duszy. Ilu mężczyzn nawet od wczesnej
młodości idzie przez życie z opuszczonymi ramionami, oczami utkwionymi w ziemię. Ich ciało
nie tylko wskazuje na przygnębienie, ono również emanuje przygnębieniem. A więc, głowa
do góry, pierś do przodu, wzrok skierowany ponad horyzont. Każdy, kto przybierze taka
postawę będzie łatwiej oddychał. Nie tylko będzie prosto chodził, ale również będzie się czuł
uczciwiej. Wyprostowana postawa podczas chodzenia wskazuje na pewność siebie i –
podobnie do imponującej wysokości – ma efekt charyzmatyczny.
Każda osoba pewna siebie zawsze podczas rozmowy będzie pochylała się w stronę
rozmówcy. Wyprostowana postawa jest przekonywująca tylko wtedy, jeżeli towarzyszą jej
zrelaksowane ruchy. Ktoś, kto chodzi, jakby połknął kij od miotły, będzie postrzegany jako
niezdolny do spontanicznego zachowania. Odnosi się to między innymi do panów w średnim
wieku, którzy spacerują po nadmorskiej promenadzie ze starannie wciągniętymi brzuchami.
Natura związku pomiędzy dwojgiem ludzi może być odczytana z odległości, jaka ich dzieli
w trakcie rozmowy. Będąc w odległości do 60 cm znajdujemy się w strefie intymnej danej
osoby. Taka odległość wskazuje na zażyłość. Jeżeli te osoby wpatrują się w swoje oczy
przez okres dłuższy niż 3 sekundy, na pewno są zakochani. W naszej kulturze, często
zachodzi konieczność utrzymania tak bliskiej odległości przez obcych sobie ludzi w różnych
sytuacjach, np w metrze lub w windzie. Osoby czują się nieswojo i kompensują sobie
wymuszoną bliskość fizyczną przez strategie uniku wyrażane innymi zachowaniami, np.
unikają kontaktu wzrokowego, patrzą się w podłogę lub wpatrują się w nieokreśloną dal
(spoglądanie ponad siebie w dosłownym sensie). Odwracają się od sąsiada jak najdalej
mogą, mało się ruszają i podnoszą torby jako formę stworzenia bariery.
W odległości 1,2 metra znajdujemy się w strefie osobistej. Jest to dystans utrzymywany
przez dobrych przyjaciół, znajomych i członków rodziny podczas wykonywania codziennych
zadań. Jeśli w trakcie wykonywania danych czynności zbliżymy się do drugiej osoby, będzie
to sygnał prośby o rozmowę.
Strefa społeczna rozciąga się od 1,2metra do około 3,6 metrów. Jest to odległość
zachowana pomiędzy osobami, które komunikują się w formalnych sytuacjach społecznych.
Na przykład, przełożony i podwładny, klient i sprzedawca, urzędnik i petent.
Jedynie wtedy, kiedy przełożony i podwładny zostają przyjaciółmi, innymi słowy, zaczynają
się interesować wspólnym hobby, wyjeżdżają razem na wycieczki, mogą zredukować tę
odległość. Czasami przełożeni przywiązują znaczenie do przyjaznych relacji, aby podkreślić
swoje humanitarne nastawienie. Jeśli pracownik będzie czuł się nieswojo, przełożony
bezwiednie zasygnalizuje wewnętrzny dystans poprzez zwiększenie dystansu fizycznego.
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Odległość większa niż 3,6 metra jest to odległość publiczna. Taka, jaka utrzymywana jest
w teatrach, na paradach wojskowych, podczas wykładów uniwersyteckich. Dystans ról
pomiędzy wykonawcą i odbiorcą odpowiada tej odległości. Podczas, gdy przy bliższych
odległościach ciągły kontakt wzrokowy może być postrzegany jako inwazyjny, w odległości
publicznej nieprzerwany kontakt wzrokowy jest jedyną możliwością utrzymania kontaktu,
przynajmniej przy milczącej publiczności i jest odbierany pozytywnie jako wyraz
zainteresowania.

2.7 Zastępowanie słów gestami podczas lekcji
Za pomocą mowy ciała można zaznaczać swój autorytet na linii nauczyciel – uczeń, który nie
pracuje. Trzy pytania lub wskazówki powinny wyjaśnić to stwierdzenie.
1. Zadawanie pytań często bardziej przemówi do ucznia niż wykład na temat moralności.
2. Bliskość oznacza wejście w prywatną strefę ucznia, wtedy wypowiadane zdania
przyniosą większy efekt.
3. Kontakt wzrokowy bardziej wzmocni nasz wpływ, szczególnie, jeśli będziemy się
wpatrywać trochę dłużej w wybraną osobę.
Wyrażanie się za pomocą komunikacji niewerbalnej musi być pod kontrolą, tak, ażeby
nasze gesty nie mówiły czegoś innego niż nasze słowa, aby słowa zgadzały się z naszym
wyrazem twarzy i wydawały się godne zaufania. Przesadna gestykulacja nie wzbudza
zaufania. Nasze gesty powinny podkreślać wypowiadane słowa, ale ich nie zagłuszać.
Brak przekazu niewerbalnego może zmniejszyć efektywność zajęć..
Ludzie mają ograniczoną zdolność percepcji.
Jeśli osoba przekazująca komunikat (nauczyciel) przekazuje go zbyt szybko lub w sposób,
który jest zbyt trudny, zawsze jego część zostanie utracona. Rezultatem będzie brak
zrozumienia komunikatu przez uczniów, doprowadzi to do zmęczenia i rezygnacji. Jeśli
nauczyciel przekaże komunikat zbyt wolno, w uproszczony bez uzasadnienia sposób, może
wywołać brak zainteresowania, znudzenie i zmęczenie uczniów.
Co jest zalecane w procesie edukacyjnym?
Lista ćwiczeń, zabaw
Nie uciekamy od emocji..., ażeby wspierać autentyczną komunikację.
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3. Program nauczania oparty o percepcję, gestykulację
i mimikę twarzy (24h)
3.1 Komunikacja niewerbalna jako podstawa stymulacji emocjonalnej
(3 godziny + 2 godziny szkolenia praktycznego)
- Edukacja emocjonalna
- Pojęcie inteligencji emocjonalnej
- Samorozpoznanie, radzenie sobie z własnymi emocjami / samoocena
- Temat ćwiczenia: Samoocena: Kim jestem? Linia życia

3.2 Terminologia (3 godziny)
- Definicja podstawowych pojęć i wyjaśnienie ich znaczenia w rzeczywistości edukacyjnej
- Percepcja
- Gestykulacja
- Mimika twarzy

3.3 Ćwiczenie umiejętności emocjonalnych i ich zastosowanie w
procesie nauczania (4 godziny praktycznego szkolenia).
- Ćwiczenie postawy fizycznej
- Ćwiczenie kontaktu wzrokowego
- Ćwiczenie komunikacji w monologu
- Ćwiczenie komunikacji w dialogu

3.4 Metody motywacji uczniów do utrzymania wydajnej współpracy
pomiędzy nauczycielem i uczniem. (2 godziny)
- Formy pozytywnej oceny / komunikacja werbalna i niewerbalna
- Zaufanie i satysfakcja z rezultatów

3.5 Kodowanie informacji za pomocą gestów (2 godziny)
- Efektywne okazywanie autorytetu za pomocą gestykulacji
- Wskazywanie na braki (za pomocą komunikacji niewerbalnej) bez ograniczania osobowości
ucznia
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3.6 Sterowanie komunikacją niewerbalną (3 godziny)
- Gdy gesty mówią co innego niż słowa
Samokontrola i autorefleksja

3.7 Nauczanie oparte na doświadczeniu jako metoda edukacji
emocjonalnej (2 godziny)
3.8 Wyniki i wnioski (2-3 godziny)
- Zebranie wyników
- Dyskusja
- Zastosowanie w praktyce edukacyjnej

4. Praktyczna część szkolenia
4.1 Ćwiczenia z mimiki twarzy
Czas trwania: 10 minut
Liczba uczestników: do 20
Metoda:
Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy. Każda grupa ćwiczy wyrażanie określonych emocji
(radość, złość, zaskoczenie, niesmak, pogardę, szczęście, serdeczność, tęsknotę za czymś).
A. Jedna grupa musi odgadnąć emocje wyrażane przez uczestników drugiej grupy i na
odwrót.
B. Członkowie grupy muszą wyrazić jak najbardziej precyzyjnie swoje emocje w formie
pisemnej.
Cel:
Uczenie się opisywania i identyfikowania emocji za pomocą mimiki twarzy a następnie
prezentowanie ich w formie pisemnej.

4.2 Ćwiczenia z gestykulacji
Czas trwania: 10 – 15 minut
Liczba uczestników: do 20
Metoda:
Uczestnicy muszą wyrazić poszczególne frazy takie jak: “Proszę otwórz okno w tym pokoju.”,
„Wejdź i usiądź!”, „Muszę się pożegnać.”, „Nie mogę sobie przypomnieć.” za pomocą
gestów.
Cel:
Sprawdzenie, czy uczestnicy mogą poprawnie komunikować się bez przekazu werbalnego,
ale za pomocą ciała, gestykulacji i ruchu.
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4.3 Ćwiczenia z postawy ciała
Czas trwania: 10 – 15 minut
Liczba uczestników: każda
Metoda:
Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy. Powinni wyrazić poszczególne emocje
(zainteresowanie, obojętność, znudzenie, napięcie, wzajemne zrozumienie) za pomocą
postawy (pozycji ciała).
Alternatywnie członkowie grupy mają odgadnąć postawy.
Cel:

Sprawdzenie nabytej wiedzy z posturologii, proksemiki i kinestezji.

4.4 Ćwiczenia z kontaktu wzrokowego
Czas trwania: 10 – 20 minut
Liczba uczestników: najlepiej parzysta liczba, tak, aby uczestnicy mogli się łatwo połączyć w
pary.
Metoda:
Uczestnicy rozmawiają w parach na wybrany temat (zakupy, pogoda, wakacje, horoskop itp.)
1. Uczestnik A patrzy w trakcie rozmowy na uczestnika B, uczestnik B nie może spojrzeć na
uczestnika A.
2. Uczestnik B patrzy w trakcie rozmowy na uczestnika A, uczestnik A nie może spojrzeć na
uczestnika B. Role się odwróciły.
3. Uczestnicy patrzą na siebie podczas całej rozmowy.
4. Obydwoje patrzą na siebie w najlepszy możliwy sposób.
Cel:
Udzielanie odpowiedzi zarówno aktywnemu jak i nieaktywnemu partnerowi.
Uświadomienie sobie, że kontakt wzrokowy jest nieunikniony podczas rozmowy. Taki pokaz
obojętności lub rzeczywistego zainteresowania pomaga nam kontrolować nasze wypowiedzi
w codziennym życiu, w ten sposób pomaga nam budować poczucie własnej wartości.

4.5 Gra w zerkanie
Czas trwania: 20 minut
Liczba uczestników: 10-20, uczestnicy siedzą w okręgu
Metoda:
Połowa uczestników siedzi na krzesłach, druga połowa stoi za nimi. Jedno krzesło w okręgu
pozostaje puste. Gracz, który stoi za pustym krzesłem próbuje ustanowić kontakt wzrokowy z
wybraną osobą siedzącą, ale jedynie za pomocą oczu (bez słów). Po „cichym porozumieniu”,
ten ostatni powinien jak najszybciej wstać i spróbować usiąść na wolnym krześle.
Oczywiście, inni uczestnicy siedzący w okręgu próbują go powstrzymać.
Cel:
Ćwiczenie kontaktu wzrokowego i obserwacja, czy taki rodzaj przekazu jest jasny dla
wszystkich – ćwiczymy kontakt wzrokowy, opisujemy i wyjaśniamy znaczenie zerknięć i
spojrzeń. W trakcie zabawy uczestnicy siedzący i stojący zamieniają się miejscami. Może się
zdarzyć, że jeden lub kilku uczestników zostanie pominiętych. Tak więc dobrze, aby jakaś
osoba prowadziła zabawę.
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
- 12 -

www.rechance.eu

4.6 Pantomima lustrzana
Czas trwania: max. 20 minut
Liczba uczestników: 6-40, bardziej odpowiednia jest parzysta liczba uczestników, ale nie jest
to wymóg.
Metoda:
Każdy uczestnik szuka sobie partnera. Uczestnicy ustawiają się naprzeciwko siebie,
upewniając się, że mają wystarczająco dużo miejsca na ruch ramion i nóg. Jeden uczestnik
zaczyna naśladować ruchy drugiego, jak w odbiciu lustrzanym. Uczestnicy próbują poruszać
się jednocześnie. W danym czasie tylko jedna para odgrywa pantomimę.

Cel:
Obserwujemy umiejętności niewerbalne uczestników. Gra jest zabawna a atmosfera
relaksacyjna, różne typy osobowości pokazują szeroką gamę niewerbalnych sposobów
wyrażania się.

4.7 Na rynku
Czas trwania: 20 minut
Liczba uczestników: 2 grupy, w każdej od 6 do 10 osób
Metoda:
Dwie równe grupy uczestników stoją naprzeciwko siebie w odległości kilkudziesięciu
centymetrów.
Prowadzący udziela następujących wskazówek:
- “Komunikujcie się werbalnie z całą grupą“
- " Komunikujcie się werbalnie z jednym członkiem z grupy”
- "Skontaktujcie się z członkiem grupy w sposób niewerbalny”
Cel:
Obserwacja komunikacji niewerbalnej, kontaktu wzrokowego czy fizycznego. Ćwiczenie
kończy się dyskusją dotyczącą problemów, jakie uczestnicy mają z poszczególnymi
rodzajami komunikacji.

4.8 Co się zmieniło?
Czas trwania: 10 minut
Liczba uczestników: 6-10
Metoda:
A. Grupa powinna być podzielona na dwa rzędy, uczestnicy stoją na wprost siebie. Mają
jedną minutę na wzajemną obserwację. Następnie odwracają się plecami. Prowadzący
szkolenie wprowadza niewielkie zmiany do wyglądu każdego uczestnika (np: zmienia
sznurowadła, sweter, uczesanie, zabiera klucze, zaleca uśmiechanie się).
B. Na stole w pomieszczeniu ustawione są w rzędzie przedmioty (co najmniej 10). Ochotnik
uważnie przygląda się wszystkim przedmiotom przez jedną minutę i stara się zapamiętać ich
kolejność.
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Cel:
Gra jest dobrowolna.
Czy zmiany w wariancie A są łatwe do zidentyfikowania czy nie?

Na koniec prowadzona jest rozmowa, co jest z reguły oczywiste i co jest zauważalne w nas.
Jak postrzegamy siebie, jeśli wiemy o zmianach, o których nie wie nasze środowisko.
Ćwiczenie to ma na celu trening percepcji.

4.9 Dotyk
Czas trwania: 20 minut i więcej zgodnie z nastrojem w grupie
Liczba uczestników: 6 – 20, większa liczba odpowiednia dla uczestników, którzy się już
znają.
Metoda:
Uczestnik ma zawiązane oczy, jego zadaniem jest rozpoznanie innych uczestników grupy
przez dotyk. Jak tylko dany uczestnik odgadnie poprawnie, kim jest dana osoba, role mogą
zostać odwrócone i ta osoba będzie odgadywać tożsamość innych z zawiązanymi oczami.
Cel:
To ćwiczenie jest dobrowolne, ponieważ nie każdy lubi być dotykany przez np,
nieznajomego. Powinniśmy to uszanować. Obserwujemy, które części ciała są wybierane
przez uczestników, aby uniknąć niezręczności i zapewnić poprawne odgadnięcie po jednym
dotyku (głowa, ręce, dłonie, rodzaj odzieży). Po wykonaniu ćwiczenia uczestnicy dyskutują,
jak czuli się będąc dotykanymi i która rola była przyjemniejsza do odegrania.

4.10 Rzeżba
Czas trwania: 20 minut
Liczba uczestników: 6 – 20, podzieleni na dwie grupy
Metoda:
Wybieramy rzeźbiarza. Jego zadaniem jest wykonanie rzeźby z pomocą innych uczestników.
Może on jedynie wydawać polecenia za pomocą komunikacji niewerbalnej (gestów, spojrzeń
itp.) Inny wariant: rzeźbiarz wydaje polecenia słownie.
Cel:
Identyfikacja i empatia z emocjami rzeźbiarza, zrozumienie instrukcji, koordynacja ruchów.
Ćwiczenie kończy się dyskusją na temat trudności w komunikacji bez użycia słów czy
gestów.
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4.11 Kolekcja rzeźb
Czas trwania: 20 minut
Liczba uczestników: 6 – 20
Metoda:
Pierwszy uczestnik projektuje podstawę kolekcji, z wykorzystaniem ciała innego uczestnika.
Trzeci uczestnik zostaje projektantem i dodaje nowe elementy do kolekcji, pozostali
kontynuują. Ostatni uczestnik kończy kolekcję własnym ciałem.
Cel:
Wymogiem gry jest zachowanie absolutnej ciszy, ćwiczenie powinno przebiegać cicho i
płynnie. Obserwujemy, do jakiego stopnia możemy ingerować w przestrzeń prywatną i w
jakim stopniu jest to akceptowane.
Ćwiczenie zbliża do siebie grupę mężczyzn i kobiet.

4.12 Tylko oczy
Czas trwania: 20 minut
Liczba uczestników: 6 – 20
Metoda:
Spróbuj zakryć twarz, na przykład dłońmi, tak, aby widoczne były tylko twoje oczy, chociaż
nie powinny zasłaniać twarzy. Zapytaj drugiego uczestnika, w jakim jesteś nastroju. Jeśli
wyrazisz szczęście, łatwo to będzie zauważyć w oczach, ze względu na sposób, w jaki
załamuje się skóra wokół twoich oczu. Spróbuj pokazać lament, zamyślenie, szelmostwo itp.
Cel:
Aby zidentyfikować emocje, potrzeba czegoś więcej niż tylko zmysłów.

4.13 Magiczne pudełko
Czas trwania:5 minut
Liczba uczestników: każda
Metoda:
Do pudełka wkładamy lustro w taki sposób, że uczestnik widzi siebie, kiedy tam zajrzy. Po
spojrzeniu do środka magicznego pudełka uczestnicy nie mogą informować innych o tym, co
zobaczyli.
Cel:
Ta zabawa pozwala na postrzeganie siebie jako kogoś wyjątkowego, wzmacnia
samoświadomość i pewność siebie
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