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WYKORZYSTAJ TÊ EWOLUCJÊ!
czyli specyfika rozwoju grupy a kurs instruktorski
PHM. VICTORIA KAMASA

Zastanawialiœcie siê kiedyœ, dlaczego
mamy w naszej organizacji kursy dru¿ynowych, a nie na przyk³ad kursy eksternistyczne koñcz¹ce siê porz¹dnym egzaminem przed
bardzo powa¿n¹ komisj¹? Pewnie przyczyn
jest wiele – od przyziemnych, takich jak mo¿liwoœci organizacyjne, do wznios³ych, jak
potrzeba kszta³towania wspólnoty instruktorskiej wœród przysz³ych dru¿ynowych. Jedn¹
z przyczyn jest te¿ z pewnoœci¹ mo¿liwoœæ
wykorzystania procesów grupowych do podniesienia jakoœci naszego kszta³cenia.
Jak tego dokonaæ? Przede wszystkim pos³ugiwaæ siê zdrowym rozs¹dkiem i intuicj¹,
ale te¿ staraæ siê dostosowaæ zajêcia do etapu rozwoju, na jakim znajduje siê w³aœnie
grupa, tak by bezpiecznie przeprowadziæ naszych kursantów od formowania siê grupy,
przez wy³anianie siê podgrup i konflikty a¿
po konieczny rozpad wraz z zakoñczeniem
kursu (dla tych o zaciêciu naukowym – autorem powy¿szego modelu jest A. Cohen).

NIEBO POZORNIE B£ÊKITNE
Pocz¹tek jest bardzo trudny i dlatego wymaga od nas szczególnej uwagi i ostro¿no20

œci. Jest to czas bardzo silnego napiêcia w grupie. Ka¿dy z osobna jest zdenerwowany i spiêty, w duszy zadaje sobie pytania o to, jak
bêdzie, czy zostanie zaakceptowany, jak sobie poradzi. Z drugiej strony wszyscy udaj¹
rozluŸnionych i spokojnych, co sprawia, ¿e
ka¿dy osobno dochodzi do wniosku, ¿e tylko
on czuje siê niezrêcznie. Poziom zaufania jest
bardzo niski, ale nie dochodzi te¿ do ¿adnych
konfliktów. Dlaczego? Bo przecie¿ ka¿dy stara siê byæ mi³y i zrobiæ jak najlepsze wra¿enie na pozosta³ych. Na wzajemne stosunki
silnie wp³ywaj¹ stereotypy, z którymi uczestnicy przyjechali na kurs. Wszyscy przecie¿
wiedz¹, ¿e w dru¿ynie X to s¹ same bezmózgie osi³ki, a ci z dru¿yny Y zajmuj¹ siê g³ównie sianiem fermentu (mam cich¹ nadziejê,
¿e powy¿szy przyk³ad jest mocno przerysowany). W tym czasie ustalaj¹ siê te¿ niepisane zasady postêpowania wobec siebie, które
czasami towarzysz¹ nam ju¿ do koñca.
Jak pomóc naszej kursowej grupie? Przede
wszystkim daæ szansê do wzajemnego poznania siê, zbudowania relacji opartych na zaufaniu, a nie na stereotypach. Oczywiœcie, nie
ma na to lepszej recepty ni¿ powierzenie grupie (lub wy³onionym z niej podgrupom) jakiegoœ zadania do wykonania. Ale uwaga! Nie
mo¿e to byæ ¿adne wa¿ne i powa¿ne zadanie, jak na przyk³ad napisanie wspólnie plaCZUWAJ | 06.2005

nu pracy czy opracowanie jakiegoœ materia³u. Dlaczego? Bo produktywnoœæ na tym etapie jest nik³a – zamiast koncentrowaæ siê na
zadaniu i meritum sprawy nasi kursanci skupieni s¹ na okreœlaniu nowej sytuacji i odnajdywaniu siê w niej. Dajmy im wiêc szansê
do wspólnej zabawy a równoczeœnie do obalenia stereotypów, które przywieŸli ze sob¹.
Zadbajmy te¿ o ustalenie od pocz¹tku sensownych norm wzajemnego postêpowania.
Od razu têpmy spóŸnianie siê na zajêcia czy
przerywanie innym wypowiedzi podczas dyskusji.

GRUPY CHMUR NA
HORYZONCIE
Uff! Jakoœ uda³o nam siê prze¿yæ pocz¹tek. Wszyscy trochê siê poznali i zaczynaj¹
siê formowaæ ma³e podgrupy. WyraŸnie widaæ, kto ko³o kogo siada na posi³kach, kto
z kim spêdza ciszê poobiedni¹ (o ile coœ takiego istnieje na kursie). Spada zdenerwowanie i niepewnoœæ, wzrasta wzajemne zaufanie.
Poszczególne ekipy mog¹ po cichu (jeszcze)
rywalizowaæ o nadawanie tonu grupie. Nie
dochodzi na razie do otwartych konfliktów,
ale stopniowo wzrasta napiêcie miêdzy poszczególnymi kursantami, a mo¿e podgrupami.
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PO¯¥DANE DZIA£ANIA

FORMOWANIE SIÊ
GRUPY

– zapewniæ mo¿liwoœci poznania siê i obalenia stereotypów
– ustaliæ m¹dre i po¿¹dane zasady postêpowania
– ¿adnych powa¿nych zadañ!!!

WY£ANIANIE SIÊ
PODGRUP

– stworzyæ mo¿liwoœci do wyjœcia poza ustalone grupki, prze³amania uprzedzeñ powsta³ych na pocz¹tku
– dobieraæ w pary na zasadzie „ten, którego najmniej
znasz, z którym mia³eœ najmniej do czynienia”

KONFRONTACJA

– nie panikowaæ i pamiêtaæ, ¿e to normalne
– stwarzaæ warunki do dobrej komunikacji
– daæ narzêdzia i umiejêtnoœci potrzebne do rozwi¹zywania konfliktów

WSPÓ£PRACA

– pokazaæ, ile zyskali
– sukcesywnie acz subtelnie przypominaæ, ¿e musi
nast¹piæ
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ROZPAD

– powierzaæ ambitne zadania
– pozwalaæ dzia³aæ

Jak dzia³aæ? Przede wszystkim nadal stwarzaæ mo¿liwoœæ do wzajemnego poznawania
siê, delikatnie zmuszaæ do wyjœcia poza ustalone grupki, prze³amania powsta³ych po
pierwszym wra¿eniu uprzedzeñ. Pomoc¹
s³u¿¹ nam tu wszelkie æwiczenia w ma³ych
grupkach i parach, które dobieraj¹ siê metod¹
„ten, którego najmniej znasz, z którym mia³eœ najmniej do czynienia”.

BURZA
Myœleliœcie, ¿e najgorsze macie ju¿ za
sob¹? Kursanci sprawiali wra¿enie, ¿e tworz¹
ca³kiem zgran¹ i dobrze rozumiej¹c¹ siê ekipê, a tymczasem nagle wybuchaj¹ spory
i konflikty – podczas posi³ku atmosfera jest
tak gêsta, ¿e mo¿na by zawiesiæ siekierê w powietrzu. Uszy do góry! To ca³kiem normalne, a co wiêcej – konflikt i konfrontacja s¹
niezbêdne, aby grupa mog³a siê prawid³owo
rozwijaæ dalej, a tak¿e oznaczaj¹, ¿e w grupie pojawi³o siê ju¿ wzajemne zaufanie, a to
przecie¿ dobra wiadomoœæ!
Co robiæ? Przede wszystkim stwarzaæ
warunki sprzyjaj¹ce komunikacji – tak, aby
eliminowaæ konflikty wynikaj¹ce z nieporozumieñ i równoczeœnie dawaæ mo¿liwoœæ
rozwi¹zywania tych, które wynikaj¹ z prawdziwych sprzecznoœci. To dobry moment, by
na kursie pojawi³y siê zajêcia z komunikacji (typu: jak mówiæ, by inni chcieli s³uchaæ)
i rozwi¹zywania konfliktów. W ten sposób
damy naszym kursantom narzêdzia do poradzenia sobie w tej sytuacji.

Na koniec dobra wiadomoœci – przejœcie
tego etapu bardzo wzmacnia grupê – daje jej
poczucie, ¿e konflikty mog¹ siê zdarzaæ i wcale
nie prowadz¹ do rozpadu grupy czy koszmarnego pogorszenia wzajemnych relacji. Co wiêcej – skoro umiemy siê ju¿ spieraæ, mo¿emy
dyskutowaæ nad proponowanymi rozwi¹zaniami, wskazywaæ ich wady i zalety oraz wybieraæ najlepsze – a to ma zdecydowanie pozytywny wp³yw na produktywnoœæ.

Z jednej strony wiedzieli, ¿e to nieuniknione, ale z drugiej – jak ju¿ siê zbli¿a, to robi
siê smutno.
Jak pomóc naszym kursantom? Po pierwsze, wszelkie rozstania zdecydowanie u³atwia
obecna od dawna œwiadomoœæ, ¿e musz¹ one
nast¹piæ – nale¿y wiêc od czasu do czasu
o tym przypominaæ. Po drugie – mo¿na pomóc im zmieniæ optykê – niech zamiast myœleæ o tym, co strac¹, rozje¿d¿aj¹c siê do
domów, pamiêtaj¹ o tym, co zyskali od momentu, kiedy spotkali siê po raz pierwszy.

G£ÊBOKIE SPOKOJNE WODY
Dziêki konfliktom uda³o siê ju¿ poprawiæ
b³êdne regu³y przyjête na pocz¹tku. Dziêki
wspólnemu przejœciu przez trudn¹ sytuacjê
wzros³o zaufanie i stopieñ wzajemnej znajomoœci. Teraz role s¹ ju¿ przydzielone – wiadomo, kto jest œwietnym rysownikiem, kto ma
zawsze coœ weso³ego do powiedzenia, a kto
tysi¹c pomys³ów na minutê.
Produktywnoœæ osi¹ga swoje maksimum.
Grupa mo¿e podejmowaæ trudne zadania i jest
gotowa do wypracowywania dobrych rozwi¹zañ. Poszczególni kursanci znaleŸli ju¿ sobie miejsce – czuj¹ siê pewnie i bezpiecznie.
To czas, kiedy mo¿na przeprowadzaæ na kursie najtrudniejsze zajêcia, a tak¿e wiele wymagaæ od wyznaczanych grup zadaniowych.
Nic – tylko uczyæ.

PORT
Kurs dobiega koñca. Wszyscy ze smutkiem
myœl¹ o tym, ¿e trzeba bêdzie siê rozstaæ.
CZUWAJ | 06.2005

FOTEL
Mam nadziejê, ¿e kiedy uda siê wam
przejœæ ze swoj¹ grup¹ kursow¹ przez koleje
etapy jej ¿ycia, bêdziecie mogli usi¹œæ w fotelu z herbat¹ i pomyœleæ mniej wiêcej tak:
„Nie by³o ³atwo. Prze¿yliœmy razem kurs. Nie
odbyliœmy go, ale prze¿yliœmy. Dziêki naszej
wiedzy i umiejêtnoœci¹, a tak¿e wra¿liwoœci
i intuicji w œwiat rusza kilku, kilkunastu,
a mo¿e nawet kilkudziesiêciu wykszta³conych dru¿ynowych. Znów ze zbioru obcych
sobie osób, którymi kursanci byli na pocz¹tku, stali siê ekip¹ dobrych znajomych, mo¿e
nawet przyjació³. Warto by³o”.
A potem zaczniecie myœleæ o kolejnym
kursie…

phm. Victoria Kamasa
jest cz³onkini¹ zespo³u kadry kszta³c¹cej
Hufca „Siódemka” w Poznaniu
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