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DYSKUSYJNIE
czyli
o potrzebie dyskusji
i skutecznym jej
prowadzeniu
PHM. VICTORIA KAMASA

„Nie rozumiem, po co s¹ te niekoñcz¹ce siê dyskusje na kursie.
Jakby nie mogli [w domyœle – komenda i prowadz¹cy zajêcia] w kilku prostych s³owach przekazaæ nam tego, co najwa¿niejsze” – to
opinia pewnego kursanta po jednym z kursów. Jakie wnioski powinna z tego stwierdzenia wyci¹gn¹æ komenda? Mo¿na oczywiœcie zrezygnowaæ z formy pracy, jak¹ jest dyskusja, albo przynajmniej
w znacznym stopniu ograniczyæ jej stosowanie. Mo¿na zignorowaæ
ten pogl¹d, w nadziei, ¿e jest to zdanie odosobnione i wynikaj¹ce
z indywidualnych cech charakterologicznych. Mo¿na te¿ zastanowiæ
siê, jak usprawniæ albo uporz¹dkowaæ prowadzone na kursie dyskusje, co mo¿na zrobiæ, by szybciej i sprawniej dochodziæ do sensownych wniosków.

DLACZEGO WARTO?
Nasze kursy maj¹ na celu przygotowanie do pe³nienia konkretnych funkcji – dru¿ynowego, szczepowego, komendanta hufca czy
szefa zespo³u kadry kszta³c¹cej. Nieod³¹cznym elementem wszystkich tych funkcji jest koniecznoœæ podejmowania decyzji wspólnie
z jak¹œ grup¹ osób. Czy s¹ to dwie przyboczne, z którymi trzeba ustaliæ
styl biwaku, czy dru¿ynowi w szczepie, z którymi decydujemy, na co
przeznaczyæ fundusze zdobyte w akcji 1%, czy komenda hufca, która ma przyj¹æ strategiê rozwoju hufca na najbli¿sze piêæ lat – dyskusja jest podstawowym i najlepszym sposobem wypracowania
rozwi¹zañ, z którymi wszyscy bêd¹ siê identyfikowaæ. Dlatego na
kursach musimy uczyæ, jak dyskutowaæ. Musimy przygotowaæ kadrê
tak, by umia³a skutecznie prowadziæ dyskusje i konstruktywnie braæ
w nich udzia³. Skoro cech¹ naszej metody jest poœrednioœæ, trudno
wyobraziæ sobie lepszy sposób na to ni¿ prowadzenie licznych dyskusji podczas kursu. A poniewa¿ wychowujemy nie tylko do pe³nie-
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nia funkcji instruktorskich, ale przede wszystkim do ¿ycia, którego
sta³ym elementem s¹ dyskusje w poszukiwaniu rozwi¹zañ (miejsce
na wakacje z rodzin¹, sposób organizacji pracy w firmie, miejsce na
spotkanie z okazji 15-lecia matury itp.), tym bardziej konieczne wydaje siê przygotowanie tych, których kszta³cimy, do „dobrego dyskutowania”.
Mam nadziejê, ¿e powy¿szym wywodem wystarczaj¹co przedstawi³am potrzebê prowadzenia dyskusji na kursach wszystkich poziomów. Mam te¿ nadziejê, ¿e nikogo nie trzeba przekonywaæ do tego,
¿e warto ws³uchiwaæ siê w opnie kursantów. St¹d wniosek, ¿e hipotetycznej komendzie kursu pozostaje tylko zastanowienie siê nad tym,
co zrobiæ, by kursowe dyskusje by³y bardziej efektywne, by nie zamienia³y siê w niekoñcz¹ce siê „bicie piany”, ale prowadzi³y do konkretnych wniosków.

POMOCNA TEORIA
Tu z pomoc¹ naszej harcerskiej praktyce przychodzi naukowa
analiza procesu podejmowania decyzji w grupie. Choæ w znakomitej
wiêkszoœci s¹ to prawdy powszechnie znane, mo¿e warto krótko
omówiæ je na pocz¹tku kursu, wywiesiæ wypunktowane du¿ymi literami na œcianie sali, w której prowadzimy zajêcia, a tak¿e przeanalizowaæ kilka dyskusji prowadzonych podczas zajêæ pod k¹tem
zgodnoœci z tymi zasadami. W ten sposób – z jednej strony dajemy
narzêdzia pomocne w skutecznym podejmowaniu decyzji, z drugiej
– æwiczymy je w praktyce, a z trzeciej – usprawniamy pracê podczas
samego kursu.

Etap pierwszy
– analiza problemu
Jeœli na zajêciach na kursie dru¿ynowych dotycz¹cych rozwi¹zywania konfliktów zadanie polega na znalezieniu najskuteczniejszej
metody rozwi¹zania konfliktu miêdzy dwoma zastêpowymi w jakiejœ
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opisanej sytuacji, trzeba najpierw doprecyzowaæ rozumienie pojêæ.
A wiêc: Czy mamy do czynienia z ch³opcami, czy z dziewczynkami?
Czy jest to dru¿yna harcerska, czy starszoharcerska, a mo¿e wêdrownicza, w której funkcjonuj¹ zastêpy? Bez tego nie ma najmniejszych
szans na konstruktywn¹ decyzjê. I choæ wydaje siê to do bólu oczywiste, czêsto ju¿ na tym etapie nasze dyskusje grzêzn¹ w martwym
punkcie. U¿ywaj¹c tych samych s³ów na okreœlenie ró¿nych rzeczy,
nie mamy szans na porozumienie. Gdy – dyskutuj¹c o zmianie Prawa
Harcerskiego – jedni bêd¹ mówiæ o gruntownej przebudowie harcerskiego systemu wartoœci, a inni o zmianach w jêzyku, które uczyni¹
Prawo bardziej noœnym, bez zmiany stoj¹cych za nim wartoœci – nie
mamy szans nawet na wymianê sensownych argumentów.
Jednak analiza sytuacji to tak¿e – kiedy dyskutowany problem
tego wymaga – ocena mo¿liwych przyczyn jego powstania. Skoro
kursanci ju¿ wiedz¹, kogo dotyczy konflikt, mog¹ wspólnie zastanowiæ siê nad tym, co go spowodowa³o. Dlaczego w sytuacji, o której
mowa, ka¿da z osób zachowa³a siê w ten a nie inny sposób? Czy
chodzi tu o faktyczn¹ sprzecznoœæ interesów, nieporozumienie, czy
mo¿e narastaj¹c¹ od d³u¿szego czasu antypatiê, która po prostu w tej
sytuacji znalaz³a ujœcie? Bez dobrej diagnozy nie mo¿na zacz¹æ leczenia. Nie mo¿na wybraæ dobrego pomys³u na temat biwaku nie
znaj¹c potrzeb i zainteresowañ jego uczestników albo celów, którym
ma s³u¿yæ. Pomijaj¹c ten etap i zdaj¹c siê na to, ¿e wszyscy „intuicyjnie czujemy, o co chodzi” skazujemy siê na niekoñcz¹ce siê dyskusje
na etapie wypracowywania konkretnych rozwi¹zañ, gdy oka¿e siê,
¿e nasze nienazwane intuicje jednak mocno siê ró¿ni¹.

Etap drugi
– ustanowienie celu
Brzmi trochê jak z zajêæ na temat planowania pracy i znów tr¹ci
bana³em. Czêsto przecie¿ ju¿ ze sformu³owania zadania wiadomo,
co jest celem pracy w grupie. Na przyk³ad – znalezienie najlepszego
sposobu rozwi¹zania konfliktu. Jednak „diabe³ tkwi w szczegó³ach”,
jak mówi staropolska m¹droœæ. Kluczowe pytanie, na które musimy
znaleŸæ wspólnie odpowiedŸ, brzmi: „Co to w³aœciwie znaczy najlepsze rozwi¹zanie?”. Innymi s³owy, ustalamy kryteria, które chcemy, ¿eby spe³nia³o wypracowane przez nas rozwi¹zanie. Czy zale¿y
nam tylko na doraŸnej poprawie relacji miêdzy sk³óconymi osobami,
czy mo¿e chcemy szukaæ takiego rozwi¹zania, które sprawi, ¿e wiêcej ju¿ nie dojdzie do konfliktu? Mo¿na te¿ zastanowiæ siê, jakie
cechy ma rozwi¹zanie idealne a nastêpnie spróbowaæ uszeregowaæ
je wed³ug wa¿noœci, jak¹ dla nas maj¹. To etap najbardziej problematyczny, bo przewa¿nie zmuszeni tu jesteœmy do rozmowy na poziomie wartoœci – zastanawiania siê, co jest wa¿niejsze, a co mniej
wa¿ne. A niestety, na poziomie wartoœci nie do koñca mo¿liwa jest
racjonalna dyskusja, w której wygrywaj¹ najbardziej przekonuj¹ce
argumenty.
Jednak warto próbowaæ. Jeœli nie ustalimy, jakie zadania powinien spe³niaæ szczep, mo¿emy bez koñca dyskutowaæ o ró¿nych modelach przewodzenia mu i przytaczaæ setki argumentów w obronie
ka¿dego z nich. Co gorsza, ani trochê nie przybli¿y nas to do odpowiedzi na pytanie, jaki model jest optymalny. Podobnie z wyborem
sposobu rozwi¹zania konfliktu – jeœli nie ustalimy, co jest dla nas
wa¿ne, nie mamy szans na merytoryczn¹ dyskusjê o wadach i zaletach proponowanych rozwi¹zañ. Wa¿ne jest, aby ustaliæ te kryteria,
zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych pomys³ów – jeœli
spróbujemy robiæ to jednoczeœnie, nara¿amy siê na ryzyko utoniêcia
w tysi¹cu sprzecznych opinii, interesów i ocen, czyli znów staniemy
w martwym punkcie.

Etap trzeci
– zgromadzenie alternatywnych rozwi¹zañ
Miejsce na nieograniczon¹ kreatywnoœæ. Doœwiadczenie pokazuje, ¿e w najtrudniejszych sytuacjach potrzebne bywaj¹ rozwi¹zania

pozornie szalone. A skoro mamy ju¿ ustalone kryteria sukcesu, nie
musimy siê baæ, ¿e ostatecznie wygra pomys³, który potocznie mo¿na by okreœliæ mianem „idiotycznego”. Na tym etapie nie warto wdawaæ siê w dyskusje o wadach i zaletach proponowanych rozwi¹zañ –
marnuje to nasz czas i ogranicza kreatywnoœæ i udzia³ w dyskusji
osób bardziej nieœmia³ych.
Zastanawiamy siê, jak rozwi¹zaæ konflikt. Mo¿na wyrzuciæ obie
osoby z dru¿yny. Mo¿na zamkn¹æ je w ma³ym pokoju i wypuœciæ
dopiero, jak siê pogodz¹. Mo¿na ustaliæ wspólnie jasne regu³y rozmowy a nastêpnie j¹ przeprowadziæ. Mo¿na poprosiæ je, by napisa³y
do siebie listy, w których wyjaœniaj¹ swoje zachowanie i wymieniaj¹
wzajemne ¿ale. I tak dalej. Popuœæmy tu wodze fantazji. Byæ mo¿e
dziêki temu uda siê wpaœæ na niekonwencjonalne a, jak siê póŸniej
oka¿e, satysfakcjonuj¹ce dla wszystkich rozwi¹zanie.

Etap czwarty
– ocena pozytywów i negatywów
Bierzemy pod lupê zaproponowane pomys³y. Dyskutujemy o ka¿dym z nich osobno, by unikn¹æ bronienia jakiegoœ pomys³u dlatego,
¿e jest „mój”. Skupiamy siê na konkretnych plusach i minusach
w œwietle ustalonych wczeœniej kryteriów sukcesu. Mo¿emy te¿ pomyœleæ o sprawach, które uda nam siê osi¹gn¹æ „przy okazji”. I tak,
gdy spróbujemy mediacji z ustalonymi zasadami, nie tylko zyskujemy du¿e prawdopodobieñstwo rozwi¹zania sporu, ale tak¿e uczymy
naszych podopiecznych zasad negocjowania. Niestety, jest to metoda czasoch³onna i jeœli wœród naszych priorytetów znalaz³a siê szybkoœæ dzia³ania, to musimy z niej zrezygnowaæ.
Po takiej analizie jesteœmy w stanie wybraæ pomys³, który ma najwiêcej zalet i najmniej wad. Jak na d³oni widzimy, który, w myœl
przyjêtych przez nas kryteriów, jest najlepszy. Uda³o nam siê nie uton¹æ w dygresjach. Ustalone rozwi¹zanie odpowiada temu, co wszyscy uznaliœmy za wa¿ne. Wiemy, ¿e jest najlepsz¹ z dróg, które
umieliœmy wymyœliæ. Jeœli dosz³o do ostrzejszej wymiany pogl¹dów,
to wzbogaci³a ona nasze myœlenie o danym temacie – nauczyliœmy
siê, ¿e dla kogoœ wa¿ne mog¹ byæ sprawy, które dla nas nie maj¹
najmniejszego znaczenia. S³owem: pe³en sukces.

ZDERZENIE Z RZECZYWISTOŒCI¥
Skoro ocena pozytywów i negatywów jest jednym z wa¿nych
etapów dyskusji nad rozwi¹zaniem problemu, pora na ni¹ i teraz.
Nie trudno siê domyœliæ, ¿e dyskusja wed³ug takiego schematu zajmuje doœæ du¿o czasu, a co gorsza, zw³aszcza w pierwszych etapach mamy wra¿enie, ¿e w ogóle nie zbli¿amy siê do celu. Wymaga
ona du¿o autodyscypliny od uczestników albo dobrych umiejêtnoœci moderatorskich u prowadz¹cego. Niestety, te¿ nie zawsze siê
sprawdza. Badania pokazuj¹, ¿e nie zawsze grupy pos³uguj¹ce siê
t¹ procedur¹ osi¹gaj¹ najlepsze wyniki w sposób najbardziej efektywny.
Jednak mo¿na w niej dostrzec pewne zalety, które sprawiaj¹, ¿e
wydaje siê szczególnie godna zastosowania w kszta³ceniu. Przede
wszystkim wykszta³ca nawyki myœlenia: analiza – cel – mo¿liwe
rozwi¹zania – wybór najlepszego. A to nawyk przydatny nie tylko
w dyskusjach, ale te¿ w planowaniu pracy i codziennym dzia³aniu.
Po drugie – uczy samodyscypliny i skupienia siê na omawianym
zagadnieniu – umiejêtnoœci przydatnych we wszelkich dyskusjach.
Po trzecie – pozwala nam skupiæ siê na faktycznych sprzecznoœciach
w pogl¹dach, a nie utkn¹æ w martwym punkcie na skutek nieporozumienia. A po czwarte – daje naszym kursantom pewien schemat,
do którego zawsze bêd¹ mogli siêgn¹æ. Na przyk³ad, gdy oka¿e siê,
¿e stosowane „tradycyjne” metody poszukiwania rozwi¹zañ nie daj¹
po¿¹danego efektu. A „ostatnia deska ratunku” to bardzo cenny prezent.
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