KSZTA£CENIE
Znajomy zapyta³ mnie niedawno, czy kontrakt – umowa zawierana na pocz¹tku zajêæ
z grup¹ – nie jest po prostu gad¿etem, „bajerem”. Jeœli siê nie chce z niego korzystaæ
œwiadomie – na pewno tak mo¿e byæ. Dla mnie jest to element pracy z grup¹, bez
którego nie wyobra¿am sobie warsztatów.

USTALMY
WSPÓLNE ZASADY!
PHM. ALEKSANDRA KOZUBSKA

Co to jest w³aœciwie kontrakt grupy?
Mo¿na go te¿ nazwaæ umow¹ albo zasadami grupy. Jest to zestaw regu³, które uczestnicy warsztatów ustalaj¹ ze sob¹ na pocz¹tku
wspólnej pracy i wszyscy zgadzaj¹ siê, by
ich przestrzegaæ. Nie zawsze jest powód, by
go zawieraæ. Jeœli spotykamy siê na kilku-

godzinnym zebraniu dotycz¹cym spraw organizacyjnych – nie ma sensu ustalaæ szczegó³owo zasad, jakie bêd¹ nas przez ten czas
obowi¹zywaæ. Jeœli jednak organizujemy
warsztaty, na których chcemy, by ludzie wymieniali siê doœwiadczeniami, mówili o w³asnych odczuciach, o swoich cechach
charakteru, o kontaktach z innymi – rozwa¿my, czy nie jest to narzêdzie, które nam siê
przyda.

PRZYK£ADY
KONTRAKTÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uczestniczymy tylko w ca³oœci warsztatów.
Szanujemy zdanie innych.
Aktywnie uczestniczymy.
Nie dajemy rad.
Nie oceniamy innych.
Nie korzystamy z u¿ywek.
Wy³¹czamy telefony.
Czas zajêæ:
· 9.00 – rozpoczêcie;
· 15.00–16.00 – przerwa obiadowa;
· 18.30 – koniec zajêæ.
9. Jesteœmy punktualni.

Ten kontrakt zosta³ zawarty na zajêciach
dla studentów na temat radzenia sobie ze stresem. Trwa³y one dwa weekendy. Grupa liczy³a 27 osób.
Poniewa¿ grupa by³a bardzo liczna, jak na
zajêcia warsztatowe, i mia³y one trwaæ doœæ
d³ugo (blisko 30 godzin), wa¿ne by³o, by dobrze skoordynowaæ nasz¹ pracê. Dlatego
w kontrakcie zawarte zosta³y równie¿ zasady
dotycz¹ce spraw formalnych. Warsztaty mia³y kilka elementów dotycz¹cych mówienia
o swoich doœwiadczeniach, jednak wiêkszoœæ
æwiczeñ by³¹ wykonywana samodzielnie, dlatego mniej istotne ni¿ w poprzednim kontrakcie by³o ustalenie szczegó³owych zasad tego,
jak bêdziemy ze sob¹ rozmawiaæ.
Czêœæ zajêæ dotyczy³a pracy z cia³em, ró¿nych technik relaksacyjnych, dlatego na czas
warsztatów zrezygnowaliœmy z u¿ywek mog¹cych zmieniæ reakcje organizmu.
Ostatni punkt kontraktu zosta³ dodany ju¿
po zawarciu kontraktu. Okaza³o siê, ¿e kilka
osób po przerwach czêsto spóŸnia³o siê na zajêcia.
GC
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Poni¿ej przedstawiam dwa przyk³adowe
kontrakty, które zawiera³am – jako prowadz¹ca i jako uczestnik grupy.
Po zapoznaniu siê z nimi spróbujmy uporz¹dkowaæ cele zawierania kontraktu i zasady, o których warto przy tym pamiêtaæ.

PO CO ZAWIERAÆ
KONTRAKT?
Wzglêdy formalne – sposób spisania, to,
czy zgodê na ustalone zasady siê podpisze,
czy tylko powie, ¿e siê na nie godzi – nie maj¹
znaczenia. Tutaj liczy siê cel! Kontrakt zawiera siê po to, by cz³onkowie grupy czuli
siê bezpiecznie, by wiedzieli, jak siê powinni zachowaæ, co jest akceptowane, a co widziane niechêtnie, co im wolno, a czego nie.
Znajomoœæ zasad da im poczucie, ¿e wiedz¹,
„o co chodzi”. I tak jak w kontaktach z naszymi znajomymi granica zachowañ jest wyznaczona w ka¿dym przypadku inaczej, bo
z jednymi coœ nam wolno zrobiæ, a przez drugiego nie bêdzie to mile widziane, tak zestaw
norm dla ró¿nych grup bêdzie oczywiœcie
inny.

NASZE ZASADY
1. Nie oceniamy innych.
2. Mówimy zawsze od „JA”.
3. Jesteœmy dyskretni.
4. Mo¿emy odmówiæ udzia³u w æwiczeniu.
5. Mówi jedna osoba.

Jest to umowa, któr¹ zawiera³am na pocz¹tku warsztatów dla gimnazjalistów, dotycz¹cych
przeciwstawiania siê presji grupy. Uczestniczy³o w nich szesnaœcie osób – uczniów jednej klasy. Zajêcia trwa³y piêæ godzin – by³y doœæ krótkie
i mo¿na by s¹dziæ, ¿e szkoda marnowaæ czas na
dodatkowe „wype³niacze”. Jednak program
warsztatów wymaga³ sporego zaanga¿owania
uczestników, przygl¹dania siê swoim wadom
i zaletom, rozmowy z innymi o swoich niepopularnych upodobaniach. Dlatego bardzo wa¿ne
by³o zbudowanie na tych zajêciach poczucia, ¿e
nic uczestnikom nie zagra¿a, ¿e ich odmiennoœæ
nie zostanie oœmieszona, a informacje o tym, co
mówili, nie bêd¹ powtarzane ca³ej szkole.
Po przedstawieniu programu warsztatów
i po zabawie integracyjnej przyst¹piliœmy do
ustalania kontraktu. Pierwsze cztery zasady
zaproponowa³am ja, jako prowadz¹ca. Ka¿d¹
z regu³ omówiliœmy, by nie by³o w¹tpliwoœci,
czy tak samo je rozumiemy. Ostatni¹ zasadê
zaproponowa³a jedna z uczestniczek, uwa¿aj¹c, ¿e uporz¹dkuje to pracê grupy.
Jedna osoba nie chcia³a siê zgodziæ na taki
kontrakt. Obawia³a siê, ¿e norma dyskrecji (zachowania w naszym gronie wiedzy o tym, co
siê dzia³o podczas warsztatów) nie dotyczy
prowadz¹cego i ¿e po zajêciach wychowawca
bêdzie móg³ dowiedzieæ siê szczegó³ów o przebiegu ca³ego spotkania. Po wyjaœnieniu, ¿e zasada dyskrecji dotyczy tak¿e trenera i ¿e
nauczyciel niczego siê nie dowie, uczestnik
przysta³ na zasady umowy. Zawieranie tego
kontraktu trwa³o oko³o 15 minut.

KSZTA£CENIE
Kontrakt bywa pomocny dla prowadz¹cego, poniewa¿ mo¿e siê do niego odwo³aæ
w trakcie pracy grupy. Dobrze, by ka¿dy zgodzi³ siê na kontrakt œwiadomie i indywidualnie, bo dziêki temu bêdzie go chêtniej
przestrzega³ (w koñcu to by³a jego w³asna decyzja!), a my bêdziemy mogli wymagaæ zgodnych z kontraktem zachowañ. To zupe³nie co
innego powiedzieæ komuœ, by zmieni³ swoje
zachowanie w odniesieniu do jakichœ ogólnoludzkich zasad, a co innego odwo³aæ siê
do wspólnych norm, które parê godzin wczeœniej wspólnie wypracowaliœmy i zaakceptowaliœmy.
Po co jeszcze przyjmowaæ kontrakt? Po to,
by zwróciæ uwagê na jakiœ obszar zachowañ
wa¿ny w danej grupie. Jeœli chcemy na przyk³ad podczas warsztatów dla kadry kszta³c¹cej zajmowaæ siê tym, jak powinny rozmawiaæ
ze sob¹ osoby w grupie, by dobrze im siê
wspó³pracowa³o, dajmy mo¿liwoœæ uczestnikom zajêæ przeæwiczyæ te zasady na sobie.
Dobrze, byœmy w czasie warsztatów, a wiêc
i w kontrakcie, zwrócili szczególn¹ uwagê na
to, by nie oceniaæ innych, by oddzielaæ zachowanie od osoby, by nie dawaæ rad. Po³o¿enie
na to nacisku ju¿ na pocz¹tku pracy grupy podkreœli znaczenie tych zasad.

JAK ZAWRZEÆ KONTRAKT?
Najwa¿niejsze, ¿eby zawrzeæ go wspólnie
z grup¹. Nie chodzi o to, by przyjœæ i objawiæ
prawdy absolutne, bo ma³o kto lubi dostawaæ
regulaminy do podpisania, zawieraj¹ce du¿o
zakazów i nakazów. To s¹ zajêcia uczestników i dobrze, by w jakimœ stopniu mieli
wp³yw na ich przebieg. Jeœli proponujesz
pewne zasady, które maj¹ siê znaleŸæ w tej
umowie, to powinny one podlegaæ ocenie
uczestników. Jedyne zasady, które s¹ absolutnie bezdyskusyjne, dotycz¹ stosowania
przemocy, tak¿e s³ownej. W tym wypadku nie
ma mowy o jakimkolwiek dopasowywaniu siê
do grupy.
Jeœli chodzi o pozosta³e zasady, uczestnicy
mog¹ je przeformu³owaæ, jeœli uznacie, ¿e dziêki temu zyskaj¹ na czytelnoœci. Mog¹ z nimi
dyskutowaæ, proponowaæ w³asne zapisy, doprecyzowywaæ ich formê. Jeœli to nie bêd¹
wspólne zasady, nie wypracujecie ich razem,
to bêd¹ przestrzegane tylko z nadzorc¹ nad
g³ow¹. Dziêki wspólnej pracy nad kontraktem
bêd¹ to zasady uczestników, a nie narzucone
z góry „widzimisie” prowadz¹cego.
Przy takim tworzeniu kontraktu pojawia
siê dodatkowy cel – nie jest ³atwo w nowym
zespole œwiadomie ustalaæ regu³y postêpowania, g³oœno o nich dyskutuj¹c – ale jeœli to siê
uda, to wspólne regu³y s¹ pierwszym widocznym efektem pracy grupy, jej pierwszym sukcesem. Od tego momentu mo¿emy mówiæ,
¿e ju¿ coœ wspólnie zrobiliœmy! Aby u³atwiæ
osi¹gniêcie tego porozumienia, dobrze jest nie
zawieraæ umowy z grup¹ na samym pocz¹t-

ku zajêæ, ale daæ wczeœniej krótk¹ chwilê
wszystkim na to, by siê poznali. Przeprowadzenie wczeœniej choæby jednej zabawy
integracyjnej zwiêkszy szansê na udzia³
w wypracowaniu zasad tak¿e tych mniej
œmia³ych cz³onków grupy.
Nie ma jednego idealnego kontraktu. Zasady, jakie zostan¹ ustalone, zale¿¹ od grupy
i tak jak ró¿ne s¹ cele jej powstania i ró¿ne
osoby w jej sk³adzie, tak odmienny mo¿e byæ
zestaw regu³. Sposób formu³owania zdañ, to,
ile punktów bêdzie zawiera³a umowa, czy bêd¹
bardzo precyzyjne, czy ogólne – to wszystko
powinno byæ dopasowane do charakteru grupy. Jeœli na przyk³ad nasi uczestnicy s¹ m³odzi
i od razu widaæ, ¿e energia bêdzie ich rozpieraæ, a zatem trudno bêdzie zachowaæ taki porz¹dek, by ka¿dy móg³ siê wypowiedzieæ, to
lepiej jasno zapisaæ regu³ê odnosz¹c¹ siê do
tego, w jaki sposób zabiera siê g³os. Zamiast
pisaæ, ¿e bêdziemy szanowaæ wypowiedzi innych osób (co pewnie wystarczy przy dojrza³ych uczestnikach, czêsto pracuj¹cych
w grupach i nastawionych na s³uchanie), lepiej umieœciæ prosty i precyzyjny zapis, na
przyk³ad: „naraz mówi jedna osoba”.
Niech regu³y w kontrakcie bêd¹ wybrane
na tê okazjê, na te konkretne zajêcia. Niech
nie bêd¹ uniwersalnym workiem superzasad
dla ca³ej ludzkoœci. Skoro mamy grupê grzecznych, cichych i nieœmia³ych osób, nie musimy
dodawaæ regu³ gwarantuj¹cych, ¿e zostanie
zachowana cisza podczas zajêæ. To ju¿ mamy
pewne. Spróbujmy lepiej w tej sytuacji zaproponowaæ regu³ê podkreœlaj¹c¹, jak wa¿ne jest dzielenie siê swoimi doœwiadczeniami
z innymi.
Niech kontrakt bêdzie krótki. Im wiêcej
skomplikowanych zawijasów s³ownych, im
wiêcej regu³, tym trudniej bêdzie go przestrzegaæ i odwo³ywaæ siê do niego.
Zgoda na przyjêcie zasad powinna byæ
wyra¿ona indywidualnie przez ka¿dego
uczestnika zajêæ, ¿eby nie zdarzy³a siê sytuacja, gdy ca³y „chórek” wspólnie powiedzia³:
„tak, zgadzamy siê”, a my przeoczyliœmy, ¿e
ktoœ by³ przeciw. Kontrakt powinien spajaæ
grupê podczas zajêæ, a nie bêdzie mia³ takiego dzia³ania, jeœli ka¿dy nie podejmie sam
decyzji, ¿e chce w tym uczestniczyæ w³aœnie
w takiej formie, ¿e „wchodzi w to”. Mo¿na
zawrzeæ go na piœmie, wtedy wszyscy po jego
ustaleniu podpisuj¹ siê pod nim, ale mo¿na
te¿ po kolei wyraziæ zgodê s³ownie. Wa¿ne
jednak, by by³a to indywidualna decyzja.
Zasady grupy dotycz¹ wszystkich – tak¿e
prowadz¹cego. Jedyne, co go wyró¿nia, to
ci¹¿¹ce na nim zadanie reagowania w przypadku ³amania wspólnych zasad. Czêsto grupa sama potrafi odwo³ywaæ siê do norm, ale
jeœli tak siê nie stanie, to prowadz¹cy powinien reagowaæ.
O ile zwykle osoba ustalaj¹ca kontrakt
pamiêta, by siê na niego zgodziæ, to niestety
przy warsztatach z kilkoma prowadz¹cymi
czêsto zapomina siê, by nowy instruktor zaCZUWAJ | 07–08.2005

pozna³ siê z zasadami. Ustalmy na pocz¹tku,
w jaki sposób przedstawimy mu nasz kontrakt. Mo¿e warto wymyœliæ jakiœ obrzêdowy
sposób wejœcia nowego przybysza do grupy?
Tu jedna bardzo wa¿na uwaga. Nasza rola
na zajêciach jest inna ni¿ uczestników, dlatego powinniœmy zastanowiæ siê, co im mo¿emy obiecaæ. Zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy na
przyk³ad nie mo¿emy zachowaæ pe³nej dyskrecji. Musimy o tym powiedzieæ na samym
pocz¹tku, w³aœnie przy kontrakcie. Na przyk³ad podczas warsztatów dla dru¿ynowych
wiemy, ¿e informacji o tym, jakie osi¹gniêcia mieli uczestnicy, bêd¹ od nas potrzebowali ich namiestnicy i szczepowi. Ustalmy
z cz³onkami grupy, w jaki sposób i jakie informacje zostan¹ przekazane dalej.
Warto nadaæ kontraktowi jak¹œ szczególn¹
formê, zaznaczyæ jego zawarcie, spisuj¹c go
w widocznym miejscu. £atwiej w ten sposób
przypilnowaæ, by zosta³ zawarty indywidualnie. £atwiej siê do niego odwo³aæ, jeœli jest
spisany i wywieszony w widocznym miejscu.

CO POWINIEN ZAWIERAÆ
KONTRAKT?
Najwa¿niejsze dla dobrej pracy grupy s¹
zasady komunikacji, czyli to, jak uczestnicy
warsztatów bêd¹ mówiæ do siebie w czasie
zajêæ. S¹ one niezwykle wa¿ne, poniewa¿ od
sposobu ich sformu³owania zale¿y to, jak uda
siê uczestnikom korzystaæ wzajemnie ze swoich doœwiadczeñ.
Wa¿n¹ regu³¹, któr¹ warto, moim zdaniem,
zawrzeæ w umowie, jest mo¿liwoœæ odmowy
wykonania æwiczenia. Jest to regu³a szczególnie potrzebna, jeœli warsztaty dotycz¹ trudnych sytuacji i wymagaj¹ odgrywania symulacji przed innymi uczestnikami. Ka¿dy sam
wie najlepiej, gdzie jest jego granica prywatnoœci, granica zgody na udzia³ w jakimœ æwiczeniu, dlatego dobrze jest zostawiæ furtkê
dla tych wszystkich sytuacji, których nie
umiemy przewidzieæ. To, ¿e nam scenka wydaje siê prosta, nie oznacza, ¿e bêdzie taka
dla innych. Nie obawia³abym siê nadu¿ywania tej regu³y. Czêsto mo¿liwoœæ odmówienia przy jednym zadaniu daje na tyle du¿e
poczucie bezpieczeñstwa, ¿e ten sam uczestnik chêtnie anga¿uje siê w kolejne æwiczenie.
Kontrakt mo¿e zawieraæ tak¿e bardziej
formalne regu³y, na przyk³ad, ¿e wy³¹czamy
na czas zajêæ telefony. S¹ grupy, w których
takie zasady s¹ niezbêdne! Jednak warto
zwróciæ uwagê na to, by formalnoœci nie zdominowa³y naszej umowy. Godzinê ciszy nocnej i inne organizacyjne sprawy mo¿emy
ustaliæ osobno. Niech kontrakt bêdzie zbiorem zasad naprawdê istotnych!
phm. Aleksandra Kozubska
jest z wykszta³cenia psychologiem,
jest namiestniczk¹ zuchow¹ Hufca Warszawa ¯oliborz
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