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Program,,GoldenFive"
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,,Go1denFive'' jest ęfektem 3-letniego
międzynarodowego projektu realizowanę.
go w ramach programu Comenius i koordynowanego przez Uniwerslet w Sewilli.
W projekcie uczestniczyło pięó krajów europejskich: Belgia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy. Autorami programu są: Maria Jose'Lera (koordynator),Elena Buccoliero, Knud Jensen, Frode Josang, Joanna
Szymańska' Joelle Timmermans.
Adresatami programu są nauczyciele
t.cząCy w szkołach II stopnia (gimnazjach)'
zwłaszcza wychowawcy. Docelowo także
uczniowie Ęch szkół, szczególnie z klas
pierwszych.

Podstawy teoretyczne
S. Hańer stwierdzlła,żel jednej czwartej
uczniów po przejściudo szkoĘ ponadpodstawowej następujeskokowa zmiana motywacji
do nauki, z wewnętrznej (,,ciekawi mnie to'')
na zewnętrzną (,,uczę się, bo muszę'') oraz
obniżenie poczucia własnej kompetencji.
Uczniowie relacjonują spadek zainteresowania nauką i innych zainteresowań, nudę,
trudnościz utrzymaniem uwagi na lekcjach
i zrozumieniem zadań' Czująsię głupsii gorsi od rówieśników. Nastolatek przekonany
o własnejniekompetencji w sprawach nauki
stopniowo ograntcza kontakty z kolegami
z klasy, co hamuje rozwój kompetencji społecznych lub też próbuje zaistnieć poprzez
zachowania ryzykowne. Zdanrem Eccles'a
i Wentzla, za trudności uczniów w dużej
mierze odpowiadają same szkoĘ których
cele i klimat społeczny, a z;właszczarelacje
nalczyciel-uczeń, są sprzeczne z potrzebami
i celami rozwojowymi wczesnych nastolat-
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ków. Do ważniejszych potrzeb we wczesnej
fazie okresu dojrzewania nalezą: potrzeba
większej autonomii, wsparcia ze strony osób
dorosĘch spoza rodziny oraz potrzeba rozw i j a n i aw ł a s n y c zha i n t e r e s o w a ń .
Ęmczasem w nowej szkole uczniowie
zwykle doświadczająmniej opiekuńczego, a bardziej bezosobowego i formalnego traktowania ze strony natczycielt oraz
zwiększonej kontroli osiągnięć w nauce
z tównoczesnym pomijaniem indywidualnych zainteresowań. Celem głównym szkół
II stopniaj est wzrost kompetencji intelektualnych wychowanków, podczas gdy w tej fazie
rozwoju zdobycie kompetencji społecznych
jest równie ważn}łl celem, jak osiągnięcia
intelektualne.Umiejętnościspołeczne,takie
jak: empatia, umiejętnośćwspółpracy, udzielania pomocy czy budowania dobrych relacji
z otoczeniem decydują o szkoln;.rn przy.
stosowaniu. Stwierdzono wysoką korelację
pomiędzy zachowan,iami prospołecznymi

jest
jących nauczycieIajako wspierającego.
trzykrotnie większe niz tych, którzy podobnego wsparcia nie doświadczają.Wspierający nauczyciele mają też mniej problemów
wychowawczych.
Kilku spośród cytowanych autorów
stwierdza, że nauczyciele zazwyczaj nisko
oceniają własnekompetencje wychowawcze
i nie doceniająsiĘ swojego wpływu na poszczególnych uczniór'n'i na klasę. Zdanjem
wielu z nich, bycie skutecznym wychowawcą wymaga posiadania specjalistycznej
wiedzy i umiejętności.Często nie potrafią
obserwowaćprocesórr'zachodzącychw klasie, co utrudnia podejmowanieświadomych
interwencji zapobiegających tlvorzeniu się
deshukcyjnych norrn grupo\\'ych i identyszczefikowanie uczniów rłvma'uając-u.ch
gó1nego wsparcia (np. odrzucanych pruez
rówieśników).Te rzeczr'rriste deiicyty kompetencji oraz błędneprzekonaniapowodują

ze nauczyciele nie ri'vkorzl'stujądostępnych
im najprostszychinstrumcntóu'oddziaływaa dobrf'm funkcjonowaniem intelektualnym nia na uczniórt i rodzjcórr
Autorzy programu Golden Five starali
i ocenami z przedmiotów nauczania. Poprawa funkcjonowania społecznego nastolatka się wybraó i odpolviednio zcstarvió właśnie
pozytywniena jego osiąg- te najplostsze instrument1'.których świadow k|asiewpłyr,ta
w n a u c e me używanieponlaga naucz;'cielom stawać
n i ę c i ai n t e I e k t u a I naeo. s i ą g n i ę c i o m
towarzyszy zwykle poprawa funkcjonowa- s i ęb a r d z i es1k u l e c z nlrl l l . r r . p i c r a j ą c y mwi y c h o w a w c a m ic. o u c r e k .i c p o r ii n n oz m n i e j nia społecznego.
Czynnikóq które łrudują motywację szyć trudnościadaptacljne uczniów i konsedo nauki, jak i zachowań społecznie po- kwencje tych trudrlości.
żądanych, należy poszukiwać w klimacie
społecznym klasy. Decydujące znaczenie
ma stopień wsparcia udzie1anego ptzez nauczycieli i rówieśników.
Zdaniem Harper i Wentzla, nastolatek
we wczesnym okresie dojrzewania kształtuje samoocenęna podstawie opinii kolegów

Cele progranru
Stn'orzenrc'r.nodelunauczania i wychowania w spomagającego osia.unięciaszkolne
i rozwój osobistr' uczniórr. zll.łaszczazagroCelen jest dostarżonych rr'r'kluczenienl.
czenie naucz1ciclonl narzędzi/umiejętności

l

radzenia sobie ze zróżrulcowanrcmw klasie,
poplawa klimatu klasy, budowante więl ze

szkoł6 osiągante przez uczniów lepszych
wyników w nauce oraz w zakręsie umiejętnościżyciowych, poprawa re1acji interpersonalnych.
Na podstawie obszernej literatury
przedmiotu wyodrębniono pięć kluczowych (''złotych'') obszaróq które decy-
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instruktora/superwizoru, co stanowi nowa_
torską propozycję wprowadzoną dla podniesienia efektyrłnościprogramu' Doświadcze.
nla autorów oraz wyniki badańwskaĄa, że
chociaz nauczyciele uczestniczą w liczny ch
szkoleniach, mają tludnoścl z przełożeniem
zdobyt:Jch umiejętnościna codzienną prak-

chce rozmawiać o problemach swoich dzieci
i prosi o radę' otrzymuj ąwYazy uznania od
kolegów i dyrektora.
W odniesieniu do uczniów nauczycie]e stwierdza1i większą integrację i lepsze
relacje rówieśnicze w klasach. Gimnazjaliści lepiej się wzajemnie poznalt i zaczęli ze sobą współpracować. W niektórych

Ękę. Stosowanie ,,złoĘch'' zasad postępowania nie jest jedyną propozycjqprogramu. klasach zaczę|i dawać
sobie imieninowe
dują o mofywacji uczniów do nauki, ich
Równolegle, podczas lekcji wychowawi urodzinowe zbiorowe pręzenty, chodzić
postawach wobec szkoĘ i klimacie spo- czych, nauczyciel podejmuje
dzlałania adre- razem do kina lub grać w piłkę po lekcjach.
łecznym: Zarządzanie klasą, budowanie
sowane do całejklasy, głównie integracyjne. Nauczyciele odnotowywali
większą aktywrelacji, klimat społeczny klasy, nauczanie W tym celu otrzymuje gotowe
scenariusze nośći motywację uczniów, mniej zachowań
dostosowane do indywidualnych potrzeb
godzin wychowawczych lub opracowuje agresywnych i konfliktóW
znacznte lepszą
i możIiwościucznióq współpraca szkoła własne, korzystając
Z pomocy instruktora. frekwencję, mniej przypadków wagarów.
_ dom. Do każdego obszaru przygotowaPo szesnastu tygodniach przeprowadza po- Uczniowie nadmiernie aktywni,
pobudliwi
no listę kluczowych (,,złoĘch,,) Zasad ponowne badanie ewaluacyjne (posttest), po- i agresywnie wyciszyli się i
uspokoili. Stastępowania nauczyciela. Są to różnorodne sfugując się tym samym
zestawem narzędzi. rali się kontrolowaÓ swoje leakcje. IJczniogesty, komunikaty słowne i proste działa- Przewidziano również
narzędzia ewaluacii
wie wycofani i nieśmiali stali się bardziej
nia, ptzeważnię dobrze wszystkim znane. dla nauczycie1i i rodziców.
otwarci i pewni siebie; poprawili swoje
Efekty.wnośćproglamu nie wynika z nadrelacje z klasą. Najzdolniejsi gimnazjaliści,
Wyniki ewaluacji
zwyczajności samych zasad',lecz wiąże się
z dlżymi osiągnięciami w nauce nie popraz celowym, systematycznym i równoczesW dwudziesfu dwóch klasach, w pięciu wili w sposób wyrażny swoich
ocen, stali
nym stosowaniem kilkunasfu działańw dłuż- krajach przeprowadzono
pilotażową reaii- się natomiast bardzie1 uspołecznieni. Najszym okresie.
zację programu Golden Five' która została więcejzmian zaobserwowano grupie
w
uczobjęta ilościową ewa1uacją' W jej wpiku
niów mało zdolnych, z dlzymi problemami
Realizacja programu
stwierdzono:
w nauce i zaniedbanych wychowawczo.
Czas trwania programu: jeden semestr. . istotną statystycznie, pozy\lwną
zmia- Znacznie wzrosła ich motywacja do nauki
Realizacja w klasach szkolnych: l6 tygonę postaw uczniów wobec szkoły i nauki
i aktywność.
co przelożyłosię na poprawę
dni.
szkolnej;
ocen. Spadła liczba nieprawidłowych zaWychowawcy klas uczestniczą w krót. lstotną Statystycznie zmianę(podniesienie)
chowań i istotnie poprawiła się frekwencia
kim szesnastogodzinnym szkoleniu warsztasamooceny uczniów, zwłaszcza słabych na lekcjach.
towym, którego tematyka doĘczy obszarów
i wycofanych;
programu. Pierwszym krokiem realizacji jest . poprawę tntegracji
***
k1asy.
spotkanie informacyjne z rodzicamt. po uzyW czterech warszawskich gimnazlach
Program będzie upowszechniany w szkoskaniu zgody rodziców, wychowawcy prze- przeprowadzono pilotażową
realizację pro- łachptzez przeszkolonych lideróWinstruktoprowadzają badania ewaluacyjne (pretest) gramu, którą poddano
ewaluacji jakościo- rów. Zapraszamy na międzynatodową stronę
wśród uczniów swojej klasy, posługując się wej. Uczestniczący w
badaniach nauczycie1e intemetowąGolden Five: www.golden5.org
zestawem kwęstionariuszy i ankiet. Następ- dostrzegali pozytywny
wpĘw programu'
tr
nie stopniowo wprowadzają wbrane ,,Złote Stwierdzali, że poznali
wiele nowych metod
* Bibliografiapodana
zasady" do codziennej praktyki w szkole. ptacy z k1asą oraz zasad postępowania
pzez Autorki dostępna1estw redakcji.
poW pierwszym Ęgodniu wdrażająt|zy zasa- zwalających budować dobre
re1acje i spra.
dy, w każdym następnym dodatkowo kolejne
Joanna Szymańska jest psychologiem
wnie zarządzać k1asą. Lepiej poznali takklinicznym,
kierownikiem Pracowni profitrzy nowe. Pewnym ułatwieniemjest Arkusz
ze swoich uczniów, bardziej ich polubili
laktyki
i
Resocjalizacji
Ewaluacj i Procesu zawlera1ący przewidziaw CMpp-p w Wari w większym stopniu interesują się ich rozszawie.
ną na kaźzdyĘdzteń listę zasad oraz skalę, wojem; stali się bardztej
empatyczni. Mają
Dorota Macander jest nauczycielem
na której zaznacza się częstotliwośÓich sto- większe poczucie wpĘrłlu
nauczniów. Cztldyplomowanym,zajmuje się prob|ematyką
sowania. Początkowo wychowawca stosuje jau ze uczniowle bardztej
im ufaj6 lubią ich
je wobec wybranej piątki uczniów, aby na- i traktują jak
profilaktykiZaChoWańryzykownych, pracu.
autorytety. Mają mniej probje w Pracowni Profilaktyki i Resocjalizacji
brać wprawy i sprawdzić efekry a następnie lemów z utrzymaniem dyscypliny
podczas
w CMPP-P
rozszerza na całą klasę. Z rodzicami tych lekcji, czują się bardziej kompetentni,
pewni
uczniów przeprowadza wcześniej wywiad
siebie i mniej zestresowani. Większośćnar Podstawy
teoretyczne Programu omówiono obszernie
i zawl'era kontrakt. Proces wdrażania zasad uczycieli zdobyłazaufatie
rodziców i popraw artykułach']oannySzymańskiejw Remedium nr 7-B
odbywa się pod nadzorem i przy wsparciu
w1łaz niml, swoje relacje. Wielu rodziców
oru 10,2005.
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