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Wprowadzenie

Inspiracją do wprowadzenia w życie niniejszego projektu było niepowtarzalne doświadczenie, jakie

dzielili ze sobą jego autorzy. Jest bowiem czymś niesamowitym spotkać się z teatrem improwizacji

po wielu latach wytężonej pracy pedagogicznej w obszarze kształcenia filozoficznego dzieci oraz

młodzieży  i  dostrzec  jego  potencjał  rozwojowy.  Tak  to  już  jest,  gdy  wykonuje  się  zawód

nauczyciela, że zapoznanie się z czymś bardzo inspirującym skutkuje wielką potrzebą podzielenia

się  tym  z  innymi  osobami.  I  tak  oto  powstała  innowacja  społeczna  w  zakresie  kształcenia

ustawicznego  osób  dorosłych  pt.  Improgres.  Multimedialny  program  rozwijający  kompetencje

intelektualno-społeczne,  która  została  zrealizowana  w  ramach  projektu  grantowego  Inkubacja

innowacji  społecznych  w  obszarze  kształcenia  ustawicznego  osób  dorosłych,  dofinansowanego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020 współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Improgres jest na wskroś przeniknięty tym, co kochamy i czym zajmujemy się od wielu lat.

Przede wszystkim da się zauważyć w naszym podejściu wykształcenie filozoficzne, które nas łączy.

Widać to  w przyjętej  terminologii,  za  pomocą której  staramy się  wyjaśnić potrzebę kształcenia

kompetencji zawartych w programie. Są to:

a)  umiejętność  słuchania  i  zadawania  rozwijających  sytuację  komunikacyjną  pytań  (postawa

zaciekawienia i umiejętność wyrażenia jej w pytaniu);

b)  radzenie  sobie  ze  stresem  informacyjnym,  umiejętność  selekcji  informacji  i  ustalania  ich

hierarchii (ważności);

c) rozpoznawanie sposobów, za pomocą których oddziałujemy społecznie, wykorzystując język (np.

negocjując; opisując zjawiska z określonej perspektywy), i świadome korzystanie z nich;

d) rozumienie relacji (wewnętrznych i zewnętrznych);

e) poszukiwanie twórczych pomysłów na rozwiązywanie trudności w relacjach międzyludzkich;

f) rozpoznawanie podstawowych błędów logicznych w komunikacji;

g) synteza różnych władz poznawczych.

Wybraliśmy  właśnie  te  kompetencje,  ponieważ  składają  się  one  na  umiejętność  tak  zwanego

myślenia krytycznego, które stanowi jeden z podstawowych czynników zwiększających zdolność

racjonalnego i umożliwiającego samorealizację uczestnictwa we współczesnym świecie, niekiedy
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definiowanym jako „rzeczywistość VUCA”1. Jako filozofowie wiemy, czym się charakteryzuje ta

rzeczywistość  i  rozumiemy  jej  dynamikę.  Jako  pedagodzy  i  nauczyciele  rozumiemy  z  kolei

wyzwania  edukacyjne,  jakie  stoją  przed  ludźmi  w tej  rzeczywistości.  Proponując  ten  program,

staramy  się  sprostać  owym  wyzwaniom  i  zarazem  zakładamy,  że  samokształcenie  jest  dziś

jednoznacznie obowiązkiem ludzi w każdym wieku.

Na  drodze  osobistych  poszukiwań  mających  na  celu  wzbogacenie  warsztatu  pracy

poznaliśmy  teatr  improwizacji  i  wydał  nam  się  czymś  inspirującym.  Dlaczego?  Ponieważ

spostrzegliśmy,  że  podstawowe zasady,  które  pozwalają  być  dobrym improwizatorem i  których

uczy się każdy początkujący adept tej sztuki, wymuszają na aktorach takie sposoby myślenia oraz

współdziałania z partnerami, że wspierają one całą osobę, całego człowieka. Oto one:

 Błędy są twórcze. Nie obawiaj się ich.

 Partner jest twoim partnerem. Nie rywalizuj z nim.

 Bądź skoncentrowany: słuchaj, akceptuj, odpowiadaj.

 Twoje ciało też gra2 – wykorzystuj przestrzeń sceny.

 To widz skupia się na twojej grze, nie ty na jego reakcji.

Spostrzegliśmy,  że  wyzwalają  one  kolejne  pozytywne  nawyki  myślowe  i  zachowania,

wspierające myślenie krytyczne oraz prowadzące do samorealizacji.  Na przykład, jeśli słuchając

swego rozmówcy, jesteś skoncentrowany, to ćwiczysz cierpliwość i uczysz się od niego, ale i stajesz

się spokojniejszy oraz bardziej  merytorycznie odnosisz się do jego wypowiedzi.  Akceptacja zaś

pozwala na wejście w twórczą relację z innymi osobami, umożliwia rozpoczęcie wspólnej pracy

nad czymś zamiast zdezawuowania pomysłów partnera, nim je w ogóle przetestujemy. To pomaga

w życiu − może pomóc w pracy zawodowej, w relacjach z bliskimi osobami, w otwarciu się na

nowe  doświadczenia,  w  znalezieniu  hobby.  Widzieliśmy  to  i  dlatego  zdecydowaliśmy  się

wykorzystać teatr improwizacji w programie dydaktycznym, którego funkcjonalność sprawdzi się

nie tylko w sferze ogólnie rozumianej terapii (by czuć się lepiej), ale i w pracy nad możliwościami

intelektualno-społecznymi (by móc więcej).

Program  może  być  realizowany  od  początku  do  końca,  systematycznie,  ale  można  też

pracować z nim w bardziej rozproszony sposób, skupiając się na konkretnej kompetencji lub jednej

grze  z  każdej  kompetencji.  Warto  wówczas  zacząć  od  gier  łatwiejszych  i  powoli  uczyć  się

improwizacji,  zaczynając  od  podstawowego  poziomu.  Gry  zostały  opisane  w  taki  sposób,  by

1 VUCA pochodzi  od angielskich  słów:  volatility (zmienność),  uncertainty (niepewność),  complexity (złożoność)
i ambiguity (niejednoznaczność).

2 W  teatrze  improwizacji  „wykorzystujemy”  przedmioty  pantomimiczne,  jedynymi  rekwizytami,  z  jakich  się
ewentualnie korzysta, są krzesła lub stoliki.
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wiadomo było, które z nich są łatwiejsze. Dodatkowo użytkownik uzyskuje wgląd w tak prozaiczne

informacje jak czas trwania i liczba potrzebnych graczy. Opis zawiera też instrukcję gry i wskazuje

jej cel. Osoby, które poznają program od strony praktycznej i zrozumieją jego sens wspierane przez

użytkownika znającego jego podstawy teoretyczne, mogą z czasem przejąć rolę lidera i kształcić

innych. Rozumiemy bowiem program jako przestrzeń otwartą – przy odrobinie kreatywności i woli

pracy nad sobą skorzysta zeń każdy użytkownik.

Komentarz metodyczny

 

Umiejętność słuchania i zadawania rozwijających sytuację komunikacyjną pytań (postawa

zaciekawienia i umiejętność wyrażenia jej w pytaniu)

W praktyce samokształceniowej jednym z najistotniejszych doświadczeń, które należałoby przeżyć,

o ile rzeczywiście pragniemy efektów samokształceniowych, jest spostrzeżenie problematyczności

obszarów bezpośrednio nas dotyczących. W pierwszej kolejności − problematyczności nas samych

jako podmiotów myślących, działających, doznających. Zatem rzecz w tym, by przeżywać siebie

samego jako istotę,  która domaga się refleksji  – i wyjaśnień jako jej rezultatów. Pod wpływem

treningu potoczności spieszymy się jednak nadmiernie, już to wybiegając ku odpowiedziom, już to

ku pewności, że dalej z tym czy innym zagadnieniem nic się nie da zrobić.

Obszar rozwoju zarysowany w tak a nie inaczej ujętej kompetencji pojawia się jako czynnik

zawarty w spotkaniu z drugim człowiekiem. Jeśli bowiem ściśle łączymy umiejętność słuchania

z  zadawaniem pytań,  a  jednocześnie  określamy je  jako  „postawę  zaciekawienia  i  umiejętność

wyrażenia jej w pytaniu”, to widzimy tę całość jako istotny element składowy komunikacji z kimś

innym.  Element,  który  jest  w  tę  komunikację  wpleciony  w  postaci  konkretnych  ekspresji

(„zadawanie rozwijających sytuację komunikacyjną pytań”).

Problematyczność nas  samych i  komunikacja  istnieją  we wzajemnym związku.  Źródłem

pytania  o  mnie  samego  może  być  drugi  człowiek,  doświadczenie  spotkania  z  nim na  jednym

gruncie: rozmowy, pracy lub na przykład teatru. W drodze samokształcenia człowiek ma za zadanie

przemieniać w dojrzałe pytania wielokrotnie odczuwany podświadomie dyskomfort, zadziwienie

lub nawet wyraźny szok kulturowy, początkowo przyćmiewający racjonalny ogląd. Nie da się tego

zrobić bez ćwiczenia − np. teatralnego – aktywności poddanej pewnemu rygorowi. Istnieje pokusa,

by napisać, że proces ten powinien przebiegać harmonijnie, zaczynając się od dostrzegania, „w jaki
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sposób niejasno przeczute  czy doświadczone problemy przeradzają  się  w pytania,  a  pytania  w

metody formułowania hipotez i obmyślanie metod ich sprawdzania”3. Lecz metoda eksplikacyjna

może zwyczajnie  nie  wystarczyć.  Prawdziwie  zrozumiana problematyczność  samego siebie  jest

wydarzeniem wewnętrznym, prawdziwie słuchamy, gdy spotkanie z drugim człowiekiem jest dla

nas czymś ważnym, co może spowodować rzeczywiste  wątpliwości  („Kim jest  ten człowiek?”,

„Czy jestem do niego podobny?”, „Czy pragniemy tego samego?”) i uruchomić realne potrzeby

(„Chcę z nim współpracować”, „Chcę mu pomóc”, „Czy mogę mu się zwierzyć?”).

W teatrze improwizacji wydarzenie spotkania z drugim człowiekiem z impetem wrzuca nas

w  tę  sytuację.  Tutaj  bowiem  człowiek  zdaje  sobie  sprawę  ze  swoich  osobistych  zasobów

psychologicznych, z tego, co nieustannie, w milczeniu pozostaje poza świadomością, lecz kształtuje

jego zachowania  niejako z  ukrytego  wnętrza  psychiki.  Dzieje  się  tak,  ponieważ  kiedy opadają

więzy racjonalizacji, wyraża to, co spontanicznie uruchamia w nim reakcja partnera. Może sobie

wtedy zdać  z  tego wszystkiego sprawę,  może nawet  przejąć  nad tym wyższą,  kierowaną wolą

władzę. Może zacząć umiejętnie, inteligentnie zarządzać swoimi zasobami.

Nie sposób w teatrze improwizacji odnieść satysfakcji płynącej z samorealizacji, jeśli nie

zacznie się w trakcie gry słuchać swojego partnera. Źródło moich pomysłów zawsze tkwi w tym, co

„poda mi” osoba grająca ze mną w scenie. Daje to gwarancję spójności świata kreowanego przez

aktorów. Nie dochodzi wówczas do sytuacji, w której jeden z granych bohaterów zauważa smoka,

a drugi  mówi,  że to  tylko mucha,  co spowodowałoby prawdopodobnie wrażenie nieprzyjemnej

niespójności  i  utrudniłoby  widzowi  zaangażowanie  się  w  świat  (światy?)  proponowany  przez

aktorów.

Wcale  nie  jest  jednak  tak,  że  zadawanie  pytań  w  teatrze  improwizacji  jest  zupełnie

naturalne. Przeciwnie, podręczniki improwizacji zapewne przestrzegłyby przed ich nadużywaniem

ze względu na to, że nie zawsze wnoszą do sceny coś nowego, twórczego, a przecież sztuka ta

opiera się na wzbogacaniu odgrywanej  sceny,  na nieustannym wprowadzaniu treści,  na których

może  oprzeć  się  partner,  by  wprowadzić  własną  treść.  Pewnym  niebezpieczeństwem  jest,  że

w jakimś momencie aktorowi zabraknie pomysłu. Raczej nie zdarza się to bardziej doświadczonym

aktorom, ale może przydarzyć się początkującym. Dość powiedzieć, że popularnym ćwiczeniem,

gdy  rozpoczyna  się  przygodę  z  improwizacją  teatralną,  jest  tzw.  „Tak,  i...”,  które  polega  na

sekwencji  dodawanych treści.  Gra się w parze.  Pierwszy aktor mówi: „Zraniłem się w palec!”;

drugi  odpowiada:  „Tak,  i  w  dodatku  masz  bardzo  zanieczyszczoną  ranę”;  pierwszy  reaguje,

3Model Minimum Kompetencji Myślowych, w:  Myśleć w szkole – doświadczenia z realizacji projektu innowacyjnego
Pozwolić uczniom myśleć, publikacja przygotowana przez zespół Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej PHRONESIS,
współpr. Katarzyna Kuczyńska, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium, Gniezno 2013, s. 18.
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mówiąc: „Tak, i  dobrze,  że wziąłeś ze sobą apteczkę”,  na co drugi odpowiada: „Tak, i właśnie

postanowiłem amputować ci całą rękę!”. W ten sposób scena cały czas się rozwija. Pytania zaś

mogą – przeciwnie – blokować rozwój sceny. Inaczej jednak jest, gdy uczynimy z nich vis vitalis

sceny, gdy będą one wyzwaniem rzuconym aktorom.

Właśnie taką sytuację możemy zaobserwować w „Rozmowie z dzieckiem”, jednej z gier

zaproponowanych  w  ramach  rozwijania  omawianej  kompetencji.  Osoba  wcielająca  się  w  rolę

dziecka ma za zadanie rozwijać scenę poprzez zadawane kolejno pytania.  Jeśli  poprzestanie na

jednym lub dwóch sposobach zadawania pytań,  w dodatku mających dość ogólną formę, scena

ugrzęźnie  w monotonii,  nie  zaciekawi,  a  drugi  aktor  nie  będzie  mógł  pokazać  swego kunsztu.

Pytanie  szczegółowe,  sugerując  pewną  konkretną  treść,  może  spowodować,  że  drugi  aktor

wprowadzi do sceny jakiś pantomimiczny przedmiot lub ciekawie „ogra” przestrzeń, a to zawsze

poszerza pole możliwości, wzbogaca scenę. Improwizacja teatralna polega na dawaniu sobie szans.

Pytania ogólne: „Co tam?” (przerzuca na partnera odpowiedzialność za wytworzenie treści), „Jak?”

(ukierunkowuje na treść, która już w scenie się pojawiła, nie proponując nowej) oraz „Czy…?”

(zmusza  do  odpowiedzi  „tak”  lub  „nie”,  co  dodatkowo  pomnaża  treściową  pustkę)  różnią  się

znacząco od pytań typu: „W jaki sposób ten tygrys uciekł z zoo?”, „Czemu babcia zachowuje się

tak dziwnie i nie pozwala wyprać sobie firan?”, „Gdzie jest lekarstwo na wzdęcia, bo mój brat nie

czuje się dziś dobrze?”. Za każdym razem, gdy pytamy w tak szczegółowy sposób, jak w ostatnich

trzech przykładach, proponujemy od razu cały lub przynajmniej szczątkowy świat wyobrażony, do

którego od tego momentu musi z szacunkiem odnosić się nasz partner.

Zdolność zadawania takich pytań będzie każdorazowo rozwijać sytuację  komunikacyjną,

dawać współrozmówcy poczucie, że jego opowieść nas angażuje, że zauważamy jej szczegóły −

a my staniemy się uważni na te szczegóły − a więc przełoży się na ogólnie pojmowaną umiejętność

słuchania.  Gdy aktorom postawi się takie  zadanie w scenie,  powinni  oni  poszukiwać w języku

polskim różnych rozwiązań, by wzbogacać słownictwo, za pomocą którego pytamy o coś drugiego

człowieka.  Co  więcej,  umiejętne  zadawanie  pytań  rozbudza  dodatkowo  ciekawość  poznawczą,

będącą kluczem do dalszego samokształcenia, a pojmujemy je dziś – w obliczu błyskawicznych

przemian  w  zakresie  współczesnych  technologii  oraz  upowszechnienia  dostępu  do  informacji

(również zmiennej i  szybko przetwarzanej)  – jako permanentne i  podmiotowo kierowane (czyli

nieustanne i oparte na wolnym wyborze).

O ile  w grze  „Rozmowa z  dzieckiem” dochodzi  do multiplikacji  formy pytajnej,  o  tyle

w „What is the point?” ważne jest ostatnie pytanie, które podsumowuje całą scenę. Wymaga to od

graczy,  by w tym pytaniu zawarli  sens granej  wcześniej  przez siebie  sceny,  a  więc zmusza do

syntezy przewijających się  w scenie wątków i wyrażenia ich wszystkich w postaci  kończącego
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scenę  pytania.  Doprowadza  to  do  interesującej  sytuacji,  w  której  owo  pytanie  za  swoje

hermeneutyczne zaplecze ma cały wytworzony wyobraźnią graczy świat. Ta gra powinna sprawić

początkującym  improwizatorom  nie  lada  problem!  Wymaga  uwagi  skierowanej  zarówno  na

aktywność partnera jak i własną. Koncentracja na źródłach treści spleciona z wysiłkiem zbierania

danych, które z nich płyną, to gwarancja zadania pytania celnego i niepowierzchownego. Ta gra to

także sposobność do rozwoju umiejętności zadawania pytań retorycznych, ponieważ scena kończy

się pytaniem, nie rozwija się go, nie wykorzystuje w jakiejś następnej sekwencji i nie odpowiada na

nie. Brak odpowiedzi na pytanie może z kolei powodować dyskomfort, a umiejętność poradzenia

sobie z nim jest nieusuwalnym składnikiem ćwiczonej w ramach tej kompetencji postawy pytajnej.

Zarówno w tych, jak i w pozostałych grach pozwalających na rozwój umiejętności słuchania

i zadawania rozwijających sytuację komunikacyjną pytań dotykamy niezwykle istotnego problemu,

jakim jest powszechna niezdolność do problematyzacji otaczających nas zjawisk oraz doświadczeń,

jakie stają się naszym udziałem w życiu. Odczuwanie zuchwałej pewności i uparte nastawienie na

odpowiadanie  zawężają  doświadczenie  człowieka,  nie  pozwalając  mu  otworzyć  się  na  świat,

drugiego  człowieka  i  samego  siebie.  Otwarcie  jest  bowiem  ufundowane  na  ciekawości,  która

znajduje ujście w zadanym pytaniu. Warto wiedzieć, jak pytać, by owa ciekawość nie wygasła, nie

znajdując właściwej sobie formy wyrazu.

Bibliografia i przydatne linki dla zainteresowanych dalszymi poszukiwaniami:

Andrukowicz  Wiesław,  Edukacja  integralna,  Oficyna  Wydawnicza  „Impuls”,  Kraków  2001,

s. 116−125.

Górniak-Kocikowska Krystyna, Krytyczne myślenie a krytyczne słuchanie (przyczynek do dydaktyki

filozofii), „Analiza i Egzystencja” 2014, nr 25, s. 19−30.

Model Minimum Kompetencji Myślowych, w: Myśleć w szkole – doświadczenia z realizacji projektu

innowacyjnego  Pozwolić  uczniom  myśleć (s.  12−50),  publikacja  przygotowana  przez  zespół

Stowarzyszenia  Edukacji  Filozoficznej  PHRONESIS,  współpr.  Katarzyna  Kuczyńska,

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium, Gniezno 2013.

Myśliwiec  Dawid,  Dlaczego  warto  zadawać  pytania?,  https://www.youtube.com/watch?

v=11j4x55qCRc, (dostęp: 25.06.2019).

Radzenie sobie ze stresem informacyjnym, umiejętność selekcji informacji i ustalania ich

hierarchii (ważności)

Motywem samokształcenia, zwłaszcza gdy ktoś uprzednio je w jakiś sposób zaniedbał w swoim
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życiu, bywa poczucie niepewności co do tego, „w jakim miejscu swojego życia się znajduję” i „co

czeka mnie w przyszłości”. Poza lękiem egzystencjalnym wynikać ono może z wielu przyczyn,

wiele  spośród  nich  da  się  wytłumaczyć  za  pomocą  kategorii  nadmiaru.  Dziś  człowiek  żyjący

w  obszarze  cywilizacji  zachodniej  doświadcza  wielowymiarowego  przesytu,  poczucia,  że  jest

czegoś  zbyt  dużo,  w  ilości  przekraczającej  naturalne  możliwości  zmysłowe,  percepcyjne,

analityczne itd. Za przykład niech posłuży miejsce i funkcjonalność informacji w społeczeństwie

zinformatyzowanym.  Jest  ona multiplikowana w stopniu,  który nie  jest  dla  jednostki  w żadnej

mierze uchwytny. Wzbudza to wątpliwości co do trafności tradycyjnych modeli poznawczych, lecz

– na pierwszy rzut oka – odbiera też nadzieję, że jakikolwiek model poznawczy umożliwi jednostce

odnalezienie się w gąszczu informacyjnym współczesnych mediów.

Chaos  wywołany  nadmiarem  informacji  i  jej  szybkim  rozprzestrzenianiem  się,

deformowaniem i multiplikowaniem stanowi właściwie symbol nieuporządkowania, niemożności

antycypowania  oraz  efemeryczności,  jakimi  są  nacechowane  zjawiska  społeczne  XXI  wieku,

mające swoje praktyczne, konkretne reprezentacje. Dobrym przykładem są zmiany dokonujące się

w dziedzinie pracy, czyli skądinąd podstawowego doświadczenia człowieka. To w tym obszarze

obserwujemy między innymi zjawiska: powstawania nowych zawodów, prekaryzacji zatrudnienia,

globalizacji, niestabilności zatrudnienia4. Wszystko to mogą być powody zagubienia się jednostki

w społeczeństwie zachodnim, mogącego prowadzić do jej ostatecznego wykluczenia, a przez to do

bycia pogardzaną. Zakładamy, że tego rodzaju doświadczenia nierzadko poprzedzają poszukiwanie

nowych metod samokształceniowych. Swoistą odpowiedzią na potrzeby osób poszukujących takich

metod jest niniejsza realizacja projektu  Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia

ustawicznego osób dorosłych.

Istnieją bowiem próby aktywnego rozwiązywania wyżej zarysowanych trudności i nadzieja,

że  można  w  taki  sposób  kierować  swoim  rozwojem,  by  przynajmniej  w  pewnym  stopniu

zniwelować siłę nadmiaru i niepewności w życiu jednostki. W jaki sposób i jakiej  umiejętności

trzeba, by faktycznie radzić sobie w cywilizacji nadmiaru? Umiejętność, o której mowa, można ująć

następująco: radzenie sobie ze stresem informacyjnym, umiejętność selekcji informacji i ustalania

ich hierarchii  (ważności).  Pojęcie  stresu informacyjnego wyrasta  na gruncie  interdyscyplinarnej

nauki, której jednej nazwy nie sposób przytoczyć, lecz na potrzeby niniejszego tekstu przyjmijmy,

że chodzi o ekologię informacji. Stres informacyjny pojawia się wskutek zjawiska znanego jako

smog informacyjny lub innego, które można nazwać mgłą informacyjną. W obu przypadkach mamy

4 Por.  Adam Mrozowicki,  Agata  Krasowska,  Mateusz  Karolak,  Od etatu  do  prekariatu:  współczesne  przemiany
w sferze pracy w Polsce, w: Łukasz Huculak, Bartłomiej Skowron, Roland Zarzycki i in. (red.),  Nadmiar i brak,
AMUIA, Wrocław 2013, s. 36−38.
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do  czynienia  z  zanieczyszczeniem  środowiska  informacji  i  następnie  zaburzeniem  higieny

informacyjnej. Oznacza to,  że informacja,  z którą bezpośrednio styka się jednostka,  nie spełnia

szeregu warunków, a ona sama przestaje sobie radzić z intelektualnym opracowaniem informacji,

z którymi ma do czynienia. Dochodzi do przeciążenia aparatu poznawczego jednostki. Warunki,

jakich nie spełnia wówczas informacja, to między innymi: użyteczność, dostępność, efektywność,

adekwatność,  kompletność,  prawdziwość,  poprawność,  wiarygodność,  wewnętrzna  spójność,

bezpieczeństwo, nowoczesność nośnika informacji, weryfikowalność jej poprawności, unikalność

wykorzystania, bezbłędność, estetyka5.

Improwizacja teatralna jako dziedzina artystycznej ekspresji stanowi pole do doświadczeń,

które mają charakter pod niektórymi względami podobny. Partnerzy, którzy współpracują ze sobą

w scenie, choć mogą się znać i korzystać z pewnych schematów rozgrywania wydarzeń na scenie,

umożliwiających im zresztą rozwijanie akcji − nieustannie się zaskakują. Wytwarza to określoną

wartość: ich gra powoduje zaskoczenie i zaciekawienie widza, ale i skutkuje oczekiwaniami, że

zdarzy się raczej to niż coś innego. Hermeneutyczna analiza tej postawy widza mogłaby stać się

treścią bardzo złożonego artykułu naukowego, lecz równie ciekawe jest to, ile trudu muszą włożyć

aktorzy w zbudowanie owej postawy. Przede wszystkim nigdy nie wiedzą, jaką „ofertę” przedstawi

im  druga  osoba6.  Zarówno  treść,  jak  i  sens,  czy  raczej  ogólny  wydźwięk  danej  sceny,  są

konstruowane przez dwie osoby, które korzystają ze swoich doświadczeń, wiedzy, nastroju danego

dnia,  ciał  itd.,  czyli  po  prostu  ze  swoich  aktualnych  zasobów.  Co  więcej,  aktor  w  teatrze

improwizacji zobowiązany jest do skoncentrowania się na partnerze, a zarazem świadomie korzysta

ze swoich zasobów, kontrolując ciało, mówiąc odpowiednio głośno i wyraźnie. Występuje tu zatem

szereg  bodźców  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  z  którymi  należy  sobie  poradzić.  Aktorzy

jednocześnie tworzą i interpretują. Sytuacja może być złożona: im większa liczba aktorów w scenie,

tym silniej oddziałują wyżej opisane czynniki. Dlatego właśnie w samej istocie teatru improwizacji

tkwi konieczność radzenia sobie  ze stresem informacyjnym,  do tego dochodzi  ponadto  wymóg

poszukiwania  w  grze  partnera  tego,  co  może  posunąć  do  przodu  historię,  którą  się  z  nim

współtworzy.  Aktorzy wytężają  selektywną uwagę,  by odnaleźć  w „ofertach”  partnerów to,  co

wzbogaci scenę. Nadają więc znaczenie pewnym treściom, a inne świadomie (lub intuicyjnie, jeśli

dopiero rozpoczynają swoją przygodę z teatrem improwizacji) ignorują. Jedynie te, które uzyskają

preferencję,  zostaną  zrealizowane,  zatem jest  to  decyzja  twórcza  i  świadcząca  o  artystycznym

5 Por.  Adam  Tomaszkiewicz,  Ekologia  informacji,  http://www.ekologiainformacji.pl/ekologia-informacji/ (dostęp:
28.06.2019). Autor powołuje się na szereg naukowców zajmujących się tą dziedziną.  

6 Według  słownika  umieszczonego  na  stronie  internetowej  www.impro.info.pl oferta  w grze  improwizowanej  to
„dowolna akcja lub dialog, który może poruszyć historię do przodu. Zwykle dobra rzecz.  Oferty powinny być
akceptowane”, http://www.impro.info.pl/slownik/oferta/ (dostęp: 29.06.2019).
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kunszcie aktorów. W amatorskim teatrze improwizacji przed osobami, które chcą go wykorzystać

do samokształcenia, pojawia się jednak szansa, by ćwiczyć pewien rodzaj kompetencji: właśnie tej,

za pomocą której możemy świadomie kierować swoją uwagą na to, co warte jest tej uwagi.

W jaki  sposób  powyższe  rozważania  odnajdują  swój  wyraz  w  grach  zaproponowanych

w ramach niniejszego projektu?  „Pasaż”  to  gra  reprezentatywna dla  analizowanej  kompetencji.

Główną rolę gra w niej jedna osoba, która przez cały czas gry jest obecna na scenie i ma za zadanie

skonstruować spójną tożsamość (postać)  na podstawie „ofert”  wnoszonych przez kolejne osoby

wchodzące  na  scenę.  Każdy,  kto  na  nią  wchodzi,  ma  rozpocząć  krótką  interakcję  z  głównym

aktorem, dodając nieco treści do opracowania. Opracowując te treści, główny aktor decyduje, jak

wielką nadać wartość temu, co słyszy i widzi − opracowywanie ich uwypukla treści, które pozwolą

mu zbudować własną tożsamość, wcześniej nieznaną. Może na przykład stać się policjantem, jeśli

zaakcentuje usłyszaną u innych graczy skłonność do podporządkowania się. Zatem na ogólnym

poziomie niejako ustanawia całą sytuację w scenie, czyli określa, o co w niej chodzi, kto właściwie

w niej gra, jakie ma intencje, do czego dąży, czyli  tak naprawdę kim jest i dlaczego jest w tej

sytuacji.

Gra „Gromadka dzieci” jest bodaj bardziej zgodna z podstawowymi intencjami kogoś, kto

chce rozwinąć u siebie kompetencję radzenia sobie ze stresem informacyjnym, umiejętność selekcji

informacji i ustalania ich hierarchii (ważności). Tutaj bowiem wprost ustala się pewną hierarchię.

Chodzi o wstępne rozpoznanie potrzeb dzieci (które grane są przez partnerów w scenie), a następnie

określenie,  które  potrzeby są  pilniejsze,  a  które  mniej  pilne.  Wszystko to  w warunkach stresu

informacyjnego,  „przebodźcowania”  wynikającego  z  udziału   dużej  ilości  aktorów  w  scenie.

Potrzeby jednak trzeba zrozumieć,  pomimo natłoku wrażeń, a następnie podjąć działania,  które

wynikną z tych wstępnych ustaleń i poczynionej hierarchizacji. Również w grze „Akwizytor” aktor

przeprowadza różne procesy myślowe, za pomocą których dokona adekwatnych wyborów i uspójni

scenę, uczyni ją zrozumiałą. Łączy w całość rezultaty swojego myślenia i w ten sposób uzyskuje

treści,  które  ma  za  zadanie  wprowadzić  w  sekwencję  działań  –  wówczas  działania  te  będą

uzasadnione i uzasadniać będą wybór tych, a nie innych treści.

Podsumowując, jako ludzie mamy ograniczone możliwości (już na poziomie biologicznym)

przyjmowania, analizowania, rozumienia wielości bodźców, informacji, bardziej złożonych treści.

Tymczasem  współczesność  przyniosła  nam  środowisko  życia,  w  którym  zmuszeni  jesteśmy

przeżywać nieustanne poczucie przesytu. Jedynym bodaj sposobem na poradzenie sobie z tym bez

jednoczesnej utraty związków z bieżącymi wydarzeniami i czynnikami kulturotwórczymi, z których

czerpie nasze codzienne życie, jest wprowadzanie porządku w strumień bodźców. Ta kompetencja

ma bardziej  niż  inne  charakter  intelektualny,  ponieważ podstawowym sposobem wprowadzania
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porządku  jest  rozumna  hierarchizacja  ważności  tych  bodźców.  Racjonalizująca  funkcja

hierarchizowania  ma także  swój  aspekt  terapeutyczny.  Czujemy się  lepiej,  gdy jesteśmy zdolni

jakoś rozumieć otaczający nas świat.

Bibliografia i przydatne linki dla zainteresowanych dalszymi poszukiwaniami:

1. Huculak Łukasz, Skowron Bartłomiej, Zarzycki Roland i in. (red.),  Nadmiar i brak, AMUIA,

Wrocław 2013.

2. http://www.ekologiainformacji.pl/ (dostęp: 29.06.2019).

3.  Kaczmarzyk  Marek,  Neurodydaktyka  –  wybrane  aspekty  praktyczne,

https://www.youtube.com/watch?v=yGLnXh_5VZg (dostęp: 29.06.2019).

Rozpoznawanie sposobów, za pomocą których oddziałujemy społecznie, wykorzystując język

(np. negocjując; opisując zjawiska z określonej perspektywy), i świadome korzystanie z nich

Często  mówimy,  że  posługujemy  się  jakimś  językiem.  Oznacza  to,  że  w  miarę  sprawnie  się

komunikujemy  w  danym  języku.  Ale  co  oznacza  komunikować  się?  Skutecznie  zaspokajać

większość swoich potrzeb dzięki używaniu słów? Bardziej rozumieć siebie i innych? Dostrzegać

różne możliwości i nazywać je, choć nikt przed nami (lub przynajmniej przy nas) ich nie nazwał?

Język nie jest narzędziem, choć niekiedy tak go traktujemy. Ma historię, w której możemy tylko

częściowo uczestniczyć. Ma bogactwo znaczeń, z którego tylko części będziemy czerpać. I choć

jest potężny, to poddaje się ludziom i ich intencjom, dlatego niekiedy jest plugawy, a kiedy indziej

uwzniośla, czyli pozwala człowiekowi przekroczyć swoje ograniczenia. 

Skupienie  się  na  tym,  jak wykorzystujemy żywioł  języka,  pozwala  nam dostrzegać,  jak

poprzez działania językowe kształtujemy nasze relacje ze światem, czyli jakie (anty)wartościowe

stany rzeczy współkształtujemy. Podczas gry „Burak” uświadamiamy sobie i skupiamy się na tym,

że komunikacja nie dokonuje się tylko w słowach, że ciało, ruch, dźwięk także mają znaczenie.

Możemy próbować  uchwycić  elementy bardziej  uniwersalne,  czyli  wspólne  dla  większej  ilości

ludzi,  oraz  elementy  bardziej  osobiste  i  indywidualne  tego,  w  jaki  sposób  wyrażamy  radość,

podekscytowanie, zniecierpliwienie itp. Poprzez dobór różnorodnych intencji7 możemy próbować

wyrażać stany i emocje, z komunikowaniem których mamy problem w życiu codziennym. Musimy

7Przez „intencję” w teatrze improwizacji rozumie się zadanie do wykonania przez aktora, które powinien wykonać
z  określoną  intencją,  czyli  wyznaczonym  przez  moderatora  lub  widzów  świadomym  nastawieniem  na  określone
działanie.
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mierzyć się zwłaszcza z naszą gotowością do komunikacji w duchu konformizmu, gdy wychodząc

przed  szereg  naszych  scenicznych  partnerów,  zarazem występujemy przed  szereg  w  znaczeniu

przeciwstawienia się grupie. Gra „Burak” może być dla nas zarówno wstępem do fenomenologii

przeżyć, jak też ćwiczeniem praktykowanym w ramach pedagogiki oporu.

W nieco innym kierunku poprowadzi nas gra „Daj mi, co chcę” – do możliwych postaci

instrumentalizacji  języka  i  innych  ludzi.  Stanowi  ona  okazję  do  przeglądu  różnych  form

perswazyjnych i do ich oceny: ze względu na co i w jaki sposób decydujemy się oddziaływać na

innych ludzi,  by umożliwili  nam realizację własnych pragnień lub celów. Gra może skłonić do

refleksji  nad tym, do czego dodatkowo się odwołujemy,  gdy wyrażamy swoje oczekiwania: do

strachu,  poczucia siły,  gniewu,  litości,  przekonania o małostkowości  lub nikczemności  naszego

partnera… I do zastanowienia się  nad tym, czy na pewno każda forma „negocjacji”  jest  warta

zastosowania.

Gra  „Szyld”  to  z  kolei  okazja  do  przypomnienia  sobie,  w  jaki  sposób  język  buduje

wspólnotę, archiwizuje wspólne doświadczenie. Odgrywanie scen podczas „Szyldu” mobilizuje do

semantycznej  eksploracji  frazeologizmów,  łączników  między  przeszłością  a  teraźniejszością

polszczyzny. Pozwala sobie uświadomić, jak poprzez wspólny język rodzi się tożsamość zbiorowa

i  jak w niej,  jako osoby wychowane w danym języku,  uczestniczymy,  doświadczając poczucia

przynależności i współdzielenia pewnej wrażliwości i elementów postrzegania świata. Nie zawsze

dostrzegamy,  jak  bardzo  do  naszych  „semantycznych  przyzwyczajeń”  odwołuje  się  przemysł

reklamowy z powodu ich dużego potencjału perswazyjnego.

 „Sztuka epistolarna” to gra odwołująca się do wielości form i stylów wypowiedzi. Stanowi

okazję  do  odświeżenia  znajomości  i  poćwiczenia  wyczucia  konwencji  językowych,  a  także  do

refleksji nas zasadnością przestrzegania reguł i konwenansów w mowie oraz piśmie.

„Moc  przekonań” w  zabawowej  formule  odsłania  przed  nami  relacyjność  naszych

przekonań, czyli to, że uznanie określonych opinii lub sądów za prawdziwe może dalekosiężnie

wpływać na nasze pozostałe opinie i przeświadczenia. W dodatku nie o wszystkich przekonaniach,

jakie żywimy,  pamiętamy cały czas, a one mimo wszystko determinują nasze myśli i  działania.

Większość  działań  skoncentrowanych  na  rozwoju  osobistym  jest  nakierowana  na  rozpoznanie

i  zmianę  założeń,  czyli  sądów  mocno  już  zasłoniętych  przez  nasze  nowe  zdobycze

światopoglądowe. Sądy te demaskowane są jako destrukcyjne w swej dyskretnej, lecz wytrwałej

pracy na rzecz naszego obrazu siebie i świata. Oczywiście prezentowana gra nie powoduje takich

skutków w przypadku graczy, nie musi nawet w żaden sposób odwoływać się do rzeczywistych

przekonań uczestników gry, pomaga jednak uświadomić sobie moc oddziaływania przekonań, które

autentycznie żywimy.
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Bibliografia i przydatne linki dla zainteresowanych dalszymi poszukiwaniami:

http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/6_slownik_frazeologiczny.html.

Batko Andrzej, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice

2011.

Piela Agnieszka, Słownik frazeologizmów z archaizmami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2018.

Rozumienie relacji (wewnętrznych i zewnętrznych)

Amerykański  psycholog  Howard  Gardner  w  drugiej  połowie  XX  wieku  sformułował  teorię

inteligencji  wielorakiej,  w  której  wyróżnił  osiem wymiarów  oddziaływania  człowieka  ze  sobą

i światem. Wbrew potocznym wyobrażeniom Gardner był  przekonany,  że poszczególne rodzaje

inteligencji przez całe życie mogą się rozwijać. Przekonanie o statycznym charakterze inteligencji,

wyrażające się  na przykład w słowach:  „jedni są bardziej  inteligentni  od innych”,  jest  efektem

kultury  danego  społeczeństwa,  którego  praktyki  mogą,  po  pierwsze,  wspierać  i  wysoko  cenić

określone rodzaje inteligencji, po drugie − wspierać i wysoko cenić określone rodzaje inteligencji

w odniesieniu do wybranych grup społecznych.

Spośród  ośmiu  rodzajów  inteligencji  dwa  dotyczą  relacji  emocjonalnych.  Inteligencja

interpersonalna pozwala nam współdziałać i współbyć z innymi. Im bardziej jest rozwinięta, tym

łatwiej porozumiewamy się z innymi (werbalnie i niewerbalnie), adekwatnie postrzegamy nastroje,

motywacje  i  intencje  innych  osób,  potrafimy empatycznie  zrozumieć  cudze  położenie.  Z  kolei

inteligencja  intrapersonalna  dotyczy  samowiedzy:  dostrzegania  swoich  stanów  wewnętrznych,

rozpoznawania ich źródła, określania swoich potrzeb i celów, motywowania się do działania. Oba

rodzaje  inteligencji  emocjonalnej  mają  fundamentalne  znaczenie  dla  poczucia  spełnienia

i satysfakcji w życiu osobistym, bo dzięki nim możemy budować oparte na zrozumieniu i trosce

relacje z najbliższymi osobami oraz z  samymi sobą.  Dzięki  nim możemy podejmować wysiłek

zmiany  samych  siebie,  dostrzegając  w  sobie  to,  co  godne  zmiany.  W  życiu  zawodowymi

inteligencja  intra-  i  interpersonalna  jest  nieodzowna  tam,  gdzie  nasza  praca  opiera  się  na

współpracy z innymi lub na wspieraniu innych osób.

Gra  „Zwykła  rzecz” to  zainspirowane  technikami  aktorskimi  Michaiła  A.  Czechowa

ćwiczenie – stanowi okazję do ministudium własnych przeżyć i tego, jak one rezonują, choć nie

wyrażamy ich wprost. Z jednej strony, gracze skupiają się na sobie i swoich stanach wewnętrznych,

z drugiej – wzajemnie mogą obserwować subtelne i zniuansowane przeżycia innych osób.
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Gra „Jesteś, jaki jesteś” podwójnie ukierunkowuje graczy: a) na realizację wspólnej sceny

i zadania,  jakie zostało w nią wpisane; b) na wzajemną komunikację,  poprzez którą nie wprost

informują  się  nawzajem,  w  jaki  sposób  powinni  odgrywać  określone  postaci.  Gra  wymaga

wielkiego skupienia na relacjach budowanych przez współgraczy.

„To było inaczej” – cykl scen, które powinny odtwarzać wypracowaną w pierwszej scenie

relację z uwzględnieniem jednej zmiany w sytuacji, w jakiej ta relacja się rodziła lub powstawała.

Gra pozwala dostrzec, w jakim stopniu relacja jest zależna od „ekosystemu”, w jakim powstaje, np.

uwarunkowań materialnych, społecznych i politycznych.

„W duszy mi gra” polega na odgrywaniu miniscen, podczas których para graczy rozwija

postawę wrażliwości na partnera i jego reakcje.

„Nie jestem jednoznaczny?” ćwiczy rozpoznawanie  relacji  między jakościami  (cechami)

charakteru a działaniem człowieka. Poprzez wprowadzenie zasady odgrywania postaci o jakościach

odrębnych, niekiedy sprzecznych, gra może prowadzić do refleksji nad złożonością natury ludzkiej,

pomagać akceptować ambiwalencję wpisaną w ludzką naturę i w naturę relacji międzyludzkich.

Bibliografia i przydatne linki dla zainteresowanych dalszymi poszukiwaniami:

Boal Augusto, Gry dla aktorów i nieaktorów, tłum. Maciej Świerkocki, Warszawa 2014.

Czechow Michaił A., O technice aktora, przeł. Marek Sołek, Warszawa 2000.

Gardner  Howard,  Inteligencje  wielorakie:  teoria  w  praktyce,  przeł.  Andrzej  Jankowski,  Media

Rodzina, Poznań 2002.

Poszukiwanie twórczych pomysłów na rozwiązywanie trudności w relacjach międzyludzkich

„O  konieczności  pobudzania  postaw  twórczych  nikogo  dzisiaj  w  Polsce  nie  trzeba  już

przekonywać, bo widać jasno, iż kreatywność rozumiana jako twórcze radzenie sobie z trudnymi

problemami życiowymi może się przydać na niemal każdym stanowisku pracy i nauki, jest poza

tym wymagana  − przynajmniej potencjalnie − od wielu kandydatów na studia i stanowiska. Warto

jednak pamiętać, iż żyjemy w kraju, w którym − zgodnie z zasadą inżyniera Mamonia − większość

osób  lubi  piosenki,  które  już  dobrze  zna,  a  zatem  źle  reaguje  na  nierozerwalnie  związane

z  twórczością  nowości  (neofobia).  I  to  w  większości  dziedzin  życia!  Dlatego  warto  nauczać

twórczości”.  To  słowa  pioniera  na  polskim  gruncie  kształcenia  kreatywności,  psychologa

Krzysztofa  J.  Schmidta8.  Kreatywność  jest  według  niego  „zdolnością  człowieka  do  tworzenia

8  Krzysztof  J.  Schmidt,  Trening  kreatywności.  Podręcznik  dla  pedagogów,  psychologów  i  trenerów  grupowych,
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013, s. 15.
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wytworów  nowych  i  wartościowych;  wartościowych  −  to  znaczy  cenniejszych  pod  jakimś

względem  (estetycznym,  praktycznym,  naukowym  itd.)  od  tego,  co  było  do  tej  pory.  Cechą

definiującą kreatywność, obok nowości, jest wartość − człowiek kreatywny wobec tego to ktoś, kto

jest  zdolny  generować  pomysły,  które  czynią  nasz  świat  lepszym,  bardziej  prawdziwym  lub

piękniejszym”9. Tym samym kwestionuje on i  odrzuca częstokroć pojawiającą się w przestrzeni

publicznej  definicję  kreatywności  jako  cwanego  sprytu,  skutecznej  a  bezkarnej  nieuczciwości,

wskazując (z perspektywy psychopedagogicznej), że jest to cecha człowieka lub jego zachowania,

dzięki  której  powstają  nowatorskie  (oryginalne)  pomysły rozwiązania  różnorodnych problemów

praktycznych i poznawczych, z jakimi mamy do czynienia w domu, szkole, pracy.

Gra  „(Nie)dyskrecja”  to  minisceny  odgrywane  w  parach,  podczas  których  partnerzy

nawzajem się  dookreślają  w drodze  procesu  transformacji  wypowiedzi  bazowej.  Transformacja

oznacza przeobrażenie treści wypowiedzi autoprezentacyjnej partnera tak, aby odpowiedź udzielona

na nią była zaskakująca i nieoczywista. Myślenie transformacyjne to podstawa dokonywania zmian,

zarówno w dziedzinie wynalazków czy sztuki, jak też w życiu codziennym.

„Inaczej  to  zrozumiałem/zrozumiałam” odwołuje  się  do  elementów  teorii  komunikacji

autorstwa  Friedemanna  Schulza  von  Thuna,  który  wyróżnił  cztery  płaszczyzny  odbierania

komunikatów przez odbiorcę.  „Poczwórne ucho” oznacza,  że możemy i  odbieramy komunikaty

jako:

a) stwierdzenie faktu, rzeczową informację;

b) określenie przez nadawcę stosunku do nas – czy nas np. ocenia, karci, chwali, lekceważy itd.;

c) ujawnienie się nadawcy, czyli odsłonięcie jakiś swoich cech, postawy czy przekonań;

d) apel, czyli wezwanie nas do określonego działania.

Przekonanie von Thuna o zdolności uczestników komunikacji do odbierania komunikatów

na czterech płaszczyznach łączy się z założeniem, że komunikaty także mogą być nadawane na

czterech płaszczyznach. W naszej codziennej komunikacji nie zawsze jednak chcemy koncentrować

się na wszystkich wymiarach komunikatu – np. spora część wzajemnych komentarzy oponentów

politycznych ogranicza się do komunikowania wzajemnego do siebie stosunku, z kolei dowódca

wojskowy na polu walki raczej zminimalizuje przekaz o sobie w wydawanych rozkazach. Z drugiej

strony,  nasze  „uszy”  mogą  mieć  swoje  nawyki  i  przyzwyczajenia  dotyczące  interpretowania

cudzych wypowiedzi, bez wyraźnego uwzględnienia ich zawartości – np. zaprawiony w służbie

ojczyźnie polityk także w życiu rodzinnym może w każdym komunikacie „usłyszeć” mniej  lub

bardziej zakamuflowaną krytykę swojej osoby, a zmuszony do udziału w zbrojnym przedsięwzięciu

9 Tamże, s. 22−23.
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pacyfista z rozkazów dowódcy przede wszystkim „dowiaduje się”, jaki jest jego przełożony.

W  trakcie  gry  „Inaczej  to  zrozumiałem/zrozumiałam”  śledzimy  meandry  ludzkiego

(nie)porozumienia,  dzięki  czemu  możemy  nauczyć  się  nie  tyle  rozwiązywać  problemy,  ile

rozpoznawać, w których momentach komunikacji one się rodzą.

„Tak, to prawda – jestem jak...” to minisceny, w których gracze dookreślają się na podstawie

sugestii partnera. Dookreślenie polega na utworzeniu analogii wykorzystującej propozycję partnera.

Poszukiwanie podobieństw w zjawiskach (sobie i drugim członie porównania), które na pierwszy

rzut  oka  nic  nie  łączy,  pozwala  rozwijać  myślenie  przez  analogię,  odgrywające  w  twórczości

podstawową rolę. Dzięki niemu dokładniej nazywany, dookreślamy czy wyjaśniamy zjawiska.

„Konferencja naukowa” jest humorystyczną grą, której celem jest ćwiczenie umiejętności

kojarzenia  informacji  pochodzących  z  różnych  źródeł.  Podczas  gry  „wiedza”  jest  wymyślana,

a  gracz-prelegent  musi  twórczo  myśleć,  by  w  drodze  zaskakujących  skojarzeń  połączyć  idee

zupełnie  do  siebie  nieprzystające,  a  zarazem  być  przekonującym  dla  graczy-słuchaczy.

Improwizowana „konferencja  naukowa” to okazja do ćwiczenia się w odwadze,  jakiej  wymaga

przekroczenie utartych sposobów myślenia.

„Wiele wcieleń”  to gra oparta na identyfikowaniu się wielu graczy z jedną postacią. Taki

mechanizm gry „wymusza” na uczestnikach odgrywanie sceny i rozwiązywanie obecnego w niej

problemu  z  wielu  perspektyw,  jako  że  poszczególni  gracze  wcielają  się  w  postaci  wyraźnie

określone  przez  osoby  uprzednio  się  w  nie  wcielające.  Równocześnie  wcześniejsi  gracze

dostrzegają, że pierwotnie zdefiniowana przez nich postać zaczyna reagować inaczej, gdy wciela się

w nią kolejny uczestnik. Postać jest współtworzona przez wszystkich graczy, ale zarazem żaden

z nich nie może się z nią w pełni utożsamiać, bo „jego” postać co chwilę zyskuje nową perspektywę

postrzegania siebie i sytuacji scenicznej. W ten sposób – czerpiąc ze zróżnicowania uczestników

gry  –  postać  odsłania  wielość  możliwych  sposobów  rozumienia  problemu  scenicznego,

definiowania go i rozwiązywania. Pomimo tego, że jest budowana przez wielu graczy, którzy tylko

częściowo mogą się z nią identyfikować, ponieważ grali ją tylko w pewnym momencie sceny, to w

jakiejś  mierze  złożoność  postaci  i  wielość  perspektyw,  z  jakich  korzysta  przy  definiowaniu

i  rozwiązywaniu  problemu,  staje  się  ich  udziałem.  Jeśli  uczestnicy  gry  są  doświadczonymi

graczami, okazuje się, że nie tylko postać, ale także problem ma wiele wcieleń.

Bibliografia i przydatne linki dla zainteresowanych dalszymi poszukiwaniami:

Nęcka Edward, Trening twórczości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracownia Wydawnicza,

Olsztyn 1992.

Schmidt Krzysztof J.,  Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów
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grupowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

Schulz von Thun Friedemann,  Sztuka rozmawiania,  t.  1−4, przeł. Piotr  Włodyga, Wydawnictwo

WAM, Kraków 2006–2007.

Rozpoznanie podstawowych błędów logicznych w komunikacji

Czym  są  kompetencje  logiczne  i  czy  są  nam  niezbędne?  „Aksjomaty  «zdrowego  rozsądku»

stwarzają  obraz  świata  w pełni  oswojonego;  świata,  w którym nie  ma  miejsca  na  zagadki  ani

niespodzianki  –  w  którym  wszystko  da  się  uporządkować,  wyjaśnić  a  nawet  przewidzieć  bez

sięgania  po  narzędzia  trudno dostępne czy uciążliwe dla  umysłu  przeciętnego zjadacza  chleba.

Otaczające nas zjawiska i przedmioty są w gruncie rzeczy niezbyt skomplikowane, powtarzają się

z  wyraźną  regularnością  i  w  niewielkim tylko  stopniu  mogą  podlegać  zmianom,  a  co  więcej,

ujawniają się każdemu w zasadniczo tej samej postaci – takiej, jaką dyktuje codzienne, zwyczajne

doświadczenie.  (…)  Nie  trzeba  więc  szukać  lepszego  drogowskazu  niż  intuicyjne  poczucie

słuszności  i  lepszego  oparcia  niż  współbrzmienie  ze  zdaniem  ogółu.  Światopogląd  potoczny

pozwala zredukować trud myślenia do minimum”10.

Przytoczony fragment  pochodzi  ze  Wstępu Teresy Hołówki  do  antologii  Nikt  nie  rodzi  się

kobietą. Nieco sarkastyczny Wstęp unaocznia, jak dalece nasze opinie i przeświadczenia wpływają

na jakość życia naszego i innych osób. Stereotypy, poglądy wynikające raczej z naszych lęków

i  frustracji  niż  jakkolwiek  poznawczo  zweryfikowanych  praktyk  sprawiają,  że  sobie  i  innym

potrafimy znacznie zawęzić horyzont możliwego doświadczenia. Kompetencje logiczne są jednym

z  filarów  kultury  racjonalnej,  dzięki  nim  budujemy  wspólnotę  komunikacyjną,  w  której  za

pośrednictwem działań językowych organizujemy życie społeczne − częściowo poprzez aktywność

własną, częściowo poprzez podporządkowanie się cudzej aktywności. Pozwalają nam sprawdzać,

w jakiej mierze nasze myśli i wypowiedzi są prawdziwe lub fałszywe, do jakiego stopnia mogą być

lub są zrozumiałe dla innych; a także – jakie są ich konsekwencje praktyczne, czyli co i komu za

ich pośrednictwem robimy.

Do programu wybraliśmy następujące kompetencje logiczne:

1. Definiowanie

1.A. Błędy w definiowaniu

Definiowanie pozwala nam na wyodrębnianie zjawisk i trafne ich rozpoznawanie wśród innych. Do

najczęstszych błędów definicyjnych należą:

10 Nikt nie rodzi się kobietą, red. i tłum. T. Hołówka, Warszawa 1982, s. 7.
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a) definiowanie zbyt wąskie, czyli taka charakterystyka danego zjawiska, że wyklucza ona pewne

postacie definiowanego zjawiska (np. siostra to kobieta posiadająca rodziców wspólnych z inną

kobietą);

b) definiowanie zbyt szerokie, czyli taka charakterystyka danego zjawiska, że obejmuje ona także

inne zjawiska (np. storczyk to roślina ogrodowa);

c)  definiowanie zarazem za wąskie i  za  szerokie (np.  mąż to  pełnoletni  mężczyzna,  który żyje

w związku z kobietą);

Rozwijanie umiejętności definiowania i  oceny trafności definiowania poćwiczymy dzięki

grze „Targowisko”. Gracze-sprzedawcy mogą na różne sposoby wprowadzać w błąd gracza-klienta

przez charakterystykę produktu odwołującą się do błędnych definicji.

1.B. Definicje konstrukcyjne

 Definicje projektujące to definicje wprowadzające do języka nowy zwrot na oznaczenie nowego

zjawiska lub definicje radykalnie zmieniające dotychczasowe znaczenie pewnego terminu. Dobrze

sformułowana  definicja  konstrukcyjna  jest  poznawczo  płodna  –  wyodrębnia  nowe  zjawisko,

pozwala dostrzec ciekawe zależności, umiejscowić znane zjawisko w nowym kontekście. Kunszt

tworzenia definicji konstrukcyjnych jest nieodzowny dla innowatorów, ale także dla badaczy. Bywa

również narzędziem poszukującej wyobraźni (np. Chciałabym, aby naukowcy opracowali soczewki

ortopedyczne, czyli taki rodzaj soczewek, że kiedy nałoży się je na duży palec stopy, umożliwiają

odbiór  obrazu  z  perspektywy  tego  palca).  Jeśli  definicja  projektująca  przyjmie  się  w  jakiejś

wspólnocie komunikacyjnej, staje się definicją sprawozdawczą.

Rozwijanie umiejętności tworzenia definicji konstrukcyjnych  poćwiczymy dzięki grze „Wielcy

wynalazcy”. Gracze otrzymają nazwę nieistniejącego przedmiotu i postarają się dookreślić, czym

on może być, na podstawie znaczeniowego potencjału nazwy.

2. Wnioskowanie

Procesy wnioskowania polegają na wyciąganiu konkluzji (wniosków) na podstawie tego, co już

wiemy albo do czego jesteśmy przekonani, czyli przesłanek. Np.:

(1) Wiemy, że zupa ogórkowa jest kwaśna.

(2) Otrzymaliśmy zalecenie od dentysty, by na kilka dni powstrzymać się od potraw kwaśnych. 

Na podstawie tych informacji dochodzimy do wniosku, że (3) podczas rodzinnego obiadu musimy

odmówić zjedzenia zupy ogórkowej.

W powyższym rozumowaniu zdania (1) i (2) to przesłanki, a zdanie (3) to wniosek. W życiu

codziennym zazwyczaj wnioskujemy entymematycznie, czyli z pominięciem części przesłanek −

przemilczamy to, co wydaje nam się oczywiste, zarówno dla nas, jak i dla tego, kto nas słucha.

W przykładzie z zupą ogórkową taką niewypowiedzianą oczywistością jest przekonanie, że opinia
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dentysty jest czymś, z czym warto się liczyć i co warto uwzględniać w swoich działaniach. Jednak

nie  wszystkie  nasze  przemilczane  przekonania  faktycznie  są  oczywiste,  ponieważ  nierzadko

pochodzą one z powielanych bezkrytycznie cudzych opinii,  naszych bezrefleksyjnych nawyków,

upodobań  czy  pragnień.  Im  więcej  dystansu  mamy  do  swoich  założeń,  czyli  umiejętności

dostrzeżenia  ich  i  poddania  ocenie,  tym mniejsze  prawdopodobieństwo,  że  będziemy zmuszać

innych  i  siebie  do  „poddania  się” prawdzie.  Prawda  powinna  być  celem  poznawania,  a  nie

narzędziem władzy.

W grze „To zaszło za daleko...”  mamy możliwość badania z  humorem tego, jak bardzo

„oczywiste” przekonania ludzi mogą się różnić.

         3. Maksymy konwersacyjne

Teoria implikatur konwersacyjnych, po raz pierwszy sformułowana przez H. P. Grice'a, zawiera

zestaw reguł konwersacyjnych, które wpływają na czytelność i odbiór komunikatów werbalnych:

a) udzielać informacji uznanych za prawdziwe, a przy tym niebezpodstawnych,

b) udzielać informacji wyczerpujących,

c) udzielać informacji istotnych,

d) udzielać informacji w sposób zwięzły, jasny i uporządkowany.

Respektowanie  wszystkich  reguł  to  sytuacja,  w  której  przekazywane  informacje  można

odczytywać  literalnie,  czyli  dosłownie.  W  żywiołowej  komunikacji  potocznej  reguły  często

łamiemy. Zarówno z powodu  uwarunkowań osobowych (np. ktoś lubi i potrzebuje komentować

sprawy,  wdając się  w liczne dygresje),  sytuacyjnych (np.  doświadczając stresu,  niektórzy z nas

minimalizują  przekaz  werbalny,  inni  zaś  mówią  mnóstwo  niepotrzebnych  rzeczy),

komunikacyjnych (np. rozmawiają osoby inaczej oceniające, które informacje w danym momencie

są ważne).  Nierzadko reguły łamiemy specjalnie,  po to,  by coś  powiedzieć nie  wprost,  by dać

komuś do myślenia. W każdym razie – według pragmatyków językowych – dynamika komunikacji

ma to do siebie, że mniej lub bardziej świadomie uznajemy obowiązywanie wspomnianych reguł.

Złamanie którejś z nich powoduje zatem u odbiorcy potrzebę takiej interpretacji wypowiedzi, jakby

nadawca  respektował  wszystkie  zasady.  Na  przykład,   gdy  na  pytanie  ucznia  o  możliwość

poprawienia  oceny  rocznej  nauczyciel  odpowiada,  że  oczywiście,  jest  możliwość  poprawienia

oceny nawet na ósemkę – rozumiemy, że nauczyciel nieco złośliwie odpowiedział, że pytający nie

ma możliwości poprawienia stopnia.

Być może są obszary doświadczenia ludzkiego, w którym niedomówienie i  aluzyjność mają

swoją  wartość  i  pozytywnie  oddziałują  na  relacje,  jednak  dużej  ilości  kłopotliwych  czy  nawet

bolesnych  nieporozumień  można  próbować  uniknąć  poprzez  aktywne  sprawdzanie,  do  jakiego

stopnia  mówimy o  tym,  co zostało  jakoś  zweryfikowane,  i  co  przedstawiamy w sposób,  który
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pozwoli zrozumieć odbiorcy nasz przekaz, czyli: czytelnie, wyczerpująco i treściwie. Podczas gry

„Jak z Tobą/Wami rozmawiać?” będzie można oswoić się z sytuacjami, w których przestrzegamy

maksym, oraz przyjrzeć się sytuacjom, w których ostentacyjnie owe reguły łamiemy.

3. Akty mowy

Akty mowy,  podobnie jak maksymy konwersacyjne,  dotyczą pragmatyki  językowej,  czyli  tego,

w jaki sposób działamy poprzez działania językowe. Jeden z filozofów rozwijających teorię aktów

mowy, John Searle, wyróżnił pięć typów aktów mowy:

1) asercje,  czyli  wyrażanie  wypowiedzi,  poprzez  które  nadawca  podejmuje  kwestię

prawdziwości lub nieprawdziwości jakiegoś przekonania (np. Wszyscy ludzie są śmiertelni;

Nie jestem pewien, czy ten pociąg jedzie przez Kłodzko);

2) dyrektywy, czyli wypowiedzi mające skłonić adresata do określonego działania, np. rozkazy,

prośby i polecenia (np. Podasz mi zeszyt? Proszę);

3) komisywy, czyli zobowiązania – komunikaty, w których sam nadawca zobowiązuje się do

podjęcia określonych działań – np. obietnice, propozycje (np. Kupię ci lody);

4) ekspresywy,  czyli  wyrażanie  własnych  stanów  psychicznych  nadawcy  związane  z  jego

relacją do adresata, np. gratulacje, podziękowania i przeprosiny (np. Kocham cię);

5) deklaratywy,  czyli  wypowiedzi  które  zmieniają  stany rzeczy,  powodują  natychmiastowe

zmiany  w  rzeczywistości  pozajęzykowej;  zazwyczaj  odnoszą  się  do

zinstytucjonalizowanych form życia społecznego – np. chrzest, wymówienie stosunku pracy,

ogłoszenie wojny, ślub.

Gra  „Akty  mowy” pozwoli  poćwiczyć  rozpoznawanie  i  stosowanie  poszczególnych  aktów

mowy  w  codziennej  komunikacji  oraz  może  pobudzić  refleksję  nad  formami  i  siłą  działań

językowych.

Bibliografia i przydatne linki dla zainteresowanych dalszymi poszukiwaniami:

https://encenc.pl/akt-mowy/.

http://www.wssm.edu.pl/files/El.LOG.Definicje.pdf.

Hołówka Teresa, Kultura logiczna w przykładach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Ziembiński Zygmunt, Logika Praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019.

Nikt nie rodzi się kobietą, red. i tłum. Teresa Hołówka, Czytelnik, Warszawa 1982.

Synteza różnych władz poznawczych

W  świecie,  w  którym  krzywa  rozwoju  jest  niemal  pionowa,  na  pierwszy  plan  wysuwa  się
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kompetencja  innowacyjności.  Oznaczać  ona  może  zdolność  do  wytwarzania  nowych  idei

i gotowość do ich realizowania. Wydaje się to względnie zrozumiałe. Istnieje jednak kompetencja,

która niejako funduje nam wiele innych, w tym właśnie innowacyjność. Chodzi właśnie o syntezę

różnych władz poznawczych. W jaki bowiem sposób w ludzkim umyśle powstaje coś nowego? Jak

człowiek wymyśla nową ideę?

Istnieje wiele sprzecznych ze sobą lub uzupełniających się klasyfikacji kategorii myślenia

dzielących czynności myślowe według rozmaitych kryteriów. Ilość tych klasyfikacji zwiększa się

wraz  z  rozwojem  nauk  kognitywistycznych.  Pewni  jesteśmy,  że  myślenie  ludzkie  to

wielowymiarowy proces. Osiąganie  novum  w sferze myślenia raczej nie jest wynikiem procesów

liniowych, zdeterminowanych i przewidywalnych. Jak pisze Wiesław Andrukowicz: „Logika jest

czasami bezradna wobec nieliniowo zjawiających się procesów psychicznych, które ją nie zawsze

wspierają (motywują), lecz często blokują lub sterują [nią] w odwrotnym kierunku. W takim ujęciu

znika absolutna moc logiki, a stworzona z niej budowla traci niepodważalny fundament. Tworzy to

raczej sieć powiązanych wzajemnie form i treści. A ogólna zgodność wzajemnych relacji określa

strukturę całości. Wszystko (…) łączy się ze wszystkim (…), a żadnej części nie można uznać za

bardziej fundamentalną niż pozostałe”11. Innowacyjność byłaby wobec tego wynikiem zbieżności

różnych procesów psychicznych (w tym poznawczych). Nie wynika więc z prostej determinacji (np.

logicznej) ani z przypadku, lecz ze wzajemnych relacji między logiką, intuicją, emocjami itd., czyli

kanałami,  które  przenikając  się,  przesterowując,  przecinając  –  pozwalają  nam  być  osobami

innowacyjnymi.

Analiza  tytułowej  kompetencji,  czyli  syntezy  różnych  władz  poznawczych,  umożliwi

głębsze zrozumienie tej wielowymiarowości myślenia. Tak bowiem jak myślimy na różne sposoby,

tak też korzystamy z różnych narzędzi myślenia, które będą tu nazywane władzami poznawczymi.

Na przykład  rozum, wola,  intuicja  i  emocjonalność to  swoiste  rezerwuary strategii,  za  pomocą

których dokonujemy czegokolwiek w sferze poznawczej. Pozwalają one wejść w relację z treściami

docierającymi  do  nas  z  zewnątrz  i  umożliwiają  opracowywanie  treści  wewnętrznych.  Mówiąc

w tym kontekście o jakiejś władzy, mamy na myśli jej potencjalny charakter, to znaczy, że dzięki

niej  władni  jesteśmy coś  uczynić,  posiadamy tę  zdolność.  Oczywiście  władz  poznawczych  też

używamy, czyli mają one również swój wymiar aktualny. Są jednak z zasady tym, co  pozwala  nam

na  coś.  I  tak  oto  ze  zróżnicowanym,  nierzadko  nadmiarowym  przekazem,  z  jakim  mamy  do

czynienia w teatrze improwizacji, konfrontujemy się wyposażeni w te możliwości. Nie jesteśmy

wobec niego bezbronni.

11 Wiesław Andrukowicz, Edukacja integralna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001, s. 84.
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Zwróćmy uwagę, że w obszarze, o jakim mowa, niemal równocześnie odbywają się procesy

pasywne i aktywne, czyli spotykamy się z tym, co tworzy nasz partner, i zarazem sami tworzymy

(przedstawiając „oferty” innym aktorom). Ciekawym przykładem tworzenia czegoś nowego jest

synteza pracy wielu władz poznawczych. Osiąga ona swoją właściwą postać, gdy w wyniku naszej

gry pojawia się w scenie coś zaskakującego, nowego, zmieniającego bieg rzeczy, przełamującego

rutynę odgrywanych przez nas sytuacji (np. scena kłótni małżeńskiej „przełamana” zostaje nagłym

wyznaniem miłości małżonka, w wyniku którego nastrój sceny zgoła się zmienia). Wykorzystujemy

wówczas  zróżnicowaną  naturę  procesów  poznawczych  inicjowanych  w obrębie  różnych  władz

poznawczych, by je ze sobą krzyżować. „Pojawienie się nowej idei (…) wynika z koincydentu

charakteryzującego ogólną strukturę sieci”12. Synteza, czyli zebranie w całość swoistego twórczego

chaosu różnych procesów poznawczych, w przypadku ćwiczącego improwizatora teatralnego jest

wynikiem  świadomego  doboru  narzędzi  do  wytworzenia  czegoś  nowego,  a  przynajmniej

świadomego dążenia do uruchomienia różnych władz poznawczych i pojawienia się rozmaitych

procesów poznawczych, których skutkiem może być coś nowego. Synteza może doprowadzić do

wytworzenia się  novum,  ale  równie ciekawe jest  świadome,  podmiotowe zarządzanie władzami

poznawczymi  w taki  sposób,  że  uprzywilejowana zostaje  w danym momencie  treść  powiązana

z  jedną  z  tych  władz.  Teatr  improwizacji  użyty  do  samokształcenia  pozwala  wykorzystywać

bardziej  świadomie  zachodzące  w  nas  procesy  poznawcze,  uruchamiać  je,  a  w  końcu  –

syntetyzować. W teatrze improwizacji staje się to możliwe, ponieważ jest on w istocie twórczą

plątaniną procesów psychicznych, w tym poznawczych. Zabawa nim pozwala być w tym chaosie

twórczym, to znaczy „dawać dzieło”, a nie jedynie poddać się tej plątaninie. I to nawet wtedy, kiedy

jesteśmy świadomi, że to dzieło jest w przypadku teatru improwizacji bardzo specyficzne, ponieważ

zgoła nietrwałe, nigdy niepowtarzane, nigdy nieprzećwiczone.

Powyższe założenia realizowane są w bardzo prosty sposób chociażby w grze „Człowiek

telegraf”: jeden z jej uczestników „bodźcowany” jest przez drugiego trzema różnymi sygnałami,

które  pierwszy  ma  za  zadanie  czysto  subiektywnie  scalić  i  tak  przetworzone  oddać  własną

ekspresją. Domyślnie jest ona opracowaną interpretacją tego, co odebrał pierwszy z uczestników.

Nie poszukujemy jednak tutaj jakichś właściwych reakcji, nie wymagamy, by końcowy wyraz był

zrozumiały na gruncie jakichkolwiek kulturowych płaszczyzn (warunków), lecz zgadzamy się na

subiektywny wymiar tego ćwiczenia,  domyślając się,  że uczestnicy są w nim zgodni z samymi

sobą,  że  ich  zaangażowanie  jest  autentyczne  (a  to  niewątpliwa  wartość  w  praktykach

samokształceniowych o potencjale terapeutycznym). Od tego ćwiczenia warto zaczynać − jeśli nie

12 Tamże, s. 84.
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cały program, to przynajmniej pracę nad tą kompetencją.

Bardzo  odmienny  charakter  ma  gra  „Scena  w  pojedynkę”,  bodaj  najtrudniejsza  ze

wszystkich, które proponujemy w tym programie. Osobę w niej uczestniczącą zobowiązuje się do

zagrania pojedynczej sceny lub dłuższej historii (jeśli potrafi lub chce) samodzielnie. To oznacza, że

każdy poszczególny akt twórczy ma wynikać z jej aktywności, a więc że zwiększa się ilość władz

poznawczych,  które  należy  uruchomić,  aby  powstała  scena  lub  historia.  O  ile  więc  na  końcu

możemy mówić, iż powstała spójna scena lub historia, o tyle też mamy prawo uznać, że jest ona

„namacalnym” dowodem dokonanej syntezy pracy owych władz poznawczych. Do wytworzenia

spójnego  dzieła  aktor  używa  całej  swej  zmysłowości,  rozumu,  emocjonalności  itd.  Aktor  się

porusza,  mówi,  przeżywa,  spostrzega,  antycypuje,  interpretuje,  reaguje,  decyduje  itd.  Do

podobnego  natłoku  procesów  psychicznych  dochodzi  w  grze  „Kablówka”.  Zadania  są  tu

zróżnicowane:  część  aktorów  „wytwarza”  swoją  grą  sekwencję  imitowanych  programów

telewizyjnych, których charakter sugerowany jest przez dwoje telewidzów, oni zaś starają się sami

syntetyzować  płynące  treści,  nadając  całej  grze  płynność.  Jest  to  rodzaj  bardzo  złożonej  gry

kooperatywnej. Ktoś coś podpowiada, ktoś czemuś się podporządkowuje, zarazem tworząc swoisty

przekaz,  który następnie jest  włączany w spójną  scenę.  Gra osób tworzących treść  programów

telewizyjnych powinna być bogata i powinni oni czuć się zobowiązani do korzystania z różnych

władz  poznawczych,  spełniając  się  aktorsko  w  sferze  werbalnej,  ruchu,  idei,  dźwięku  i  wielu

innych. Istnieje oczywiście niebezpieczeństwo zubożenia przekazu (np. posłużenie się wyłącznie

słowami),  ale  ambitny  lider  samokształcenia  powinien  motywować  uczestników  do

wielowymiarowego zaangażowania.

Powyższe przykłady pokazują, że w toku rozwoju opisywanej kompetencji człowiek staje

się  wszechstronny,  do  rozwiązywania  napotkanych  trudności  podchodzi  w  sposób  otwarty,

ponieważ zdolny jest używać wielu władz poznawczych, by rozumieć naturę problemu i sobie z nią

radzić.  Co  więcej,  dzięki  realizacji  programu  w  tym  obszarze  osoba  angażująca  się

w samokształcenie wzmacnia poczucie własnej  wartości,  dostrzega bowiem własne możliwości,

być  może  również  odnajduje  preferowane  przez  siebie  władze  poznawcze,  to  znaczy te,  które

umożliwiają  jej  wykorzystanie  swoich  mocnych  stron.  W końcu zaś  człowiek  osiąga  poczucie

wewnętrznej harmonii, ponieważ chaos rozmaitych procesów psychicznych zdolny jest przybierać

postać mniej lub bardziej trwałego dzieła.

Bibliografia i przydatne linki dla zainteresowanych dalszymi poszukiwaniami:

Andrukowicz Wiesław, Edukacja integralna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.

Gunia  Artur,  Władze  poznawcze  –  ile  ich  mamy,
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https://wzmocnieniepoznawcze.wordpress.com/2016/08/16/wladze-poznawcze-ile-ich-mamy/

(dostęp: 29.06.2019).

Nęcka Edward, Orzechowski  Jarosław,  Szymura Błażej,  Psychologia poznawcza,  Wydawnictwo

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2006.

Gry

Umiejętność słuchania i zadawania rozwijających sytuację komunikacyjną pytań

(postawa zaciekawienia i umiejętność wyrażenia jej w pytaniu)

Nazwa Dzwonię, bo nie wiem…

Cel Poprowadzenie partnera w scenie rozgrywającej się w pantomimicznej 

przestrzeni

Poziom trudności 3

Liczba graczy 2

Czas trwania Średni

Instrukcja Gracze wspólnie wybierają rutynową czynność domową lub biurową. 

Pierwszy gracz odbiera telefon od drugiego gracza, który siedzi tyłem do 

sceny. Zadaniem pierwszego gracza jest znalezienie czegoś w przestrzeni gry 

(pantomimicznie) i wykonanie uprzednio wybranej czynności domowej lub 

biurowej z użyciem tego, co zostało znalezione. Zadaniem gracza, który siedzi 

tyłem do sceny, jest poprowadzenie partnera. Najlepiej jeśli miejsce 

wydarzania się sceny realnie istnieje i jest znane widzom oraz graczowi, który 

siedzi tyłem do sceny, a jego partner nie zna tego miejsca. Możemy wówczas 

obserwować, jak wiele szczegółów nam umyka przez samą nieścisłość języka 

– i jak wiele możemy zyskać, jeśli uważnie słuchamy lub wspólnie uściślamy 

różne wyrażenia. Gra skoncentrowana jest na przestrzennych relacjach między

obiektami, ale może być bogatsza, jeśli aktorzy zaczną mówić też o kolorach, 

kształtach itp.

Nazwa What is the point?

Cel Doprowadzenie sceny do puenty wyrażonej w pytaniu

Poziom trudności 2
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Liczba graczy 2

Czas trwania Średni

Instrukcja Gracze odgrywają zwykłą scenę, zgodną z ogólnymi zasadami teatru 

improwizacji, ale w jej ramach starają się zbudować puentę, którą wyrażają na 

koniec jednym pytaniem. Powinni starać się tak rozwijać sytuację, żeby 

pytanie zadane na końcu stanowiło wyrazisty, rzeczywiście puentujący 

element całej sceny i odnosiło się do sedna ich działań podczas gry.

Nazwa Rozmowa z dzieckiem

Cel Zadanie serii zróżnicowanych pytań inspirowanych odpowiedziami partnera

Poziom trudności 1

Liczba graczy 2

Czas trwania Krótki

Instrukcja Jeden z graczy wciela się w rolę „mądrego rodzica”, drugi w rolę 

„dociekliwego, nieco nachalnego dziecka”. Pierwszy dzielnie odpowiada na 

pytania, drugi konsekwentnie je stawia. Każde kolejne pytanie powinno 

dotyczyć sedna poprzedniej odpowiedzi, np.: zaczynamy od inspiracji 

„pralka”; dziecko zadaje pytanie: „Tato, jak działa pralka?”; rodzic odpowiada:

„Pralka zasilana jest prądem i działa na zasadzie obracającego się bębna, który

kąpie odzież w wodzie wymieszanej z proszkiem”; dziecko: „Ooo, a skąd się 

bierze prąd?”; rodzic: „prąd czerpiemy z kontaktu, a źródłowo dostarcza nam 

go elektrownia” itd. Najlepiej jeśli pytania dziecka wykorzystują bogate 

słownictwo oferowane nam przez język polski i zaczynają się od różnych 

zaimków pytających, np.: „skąd”, „dlaczego”, „jak”, „co”, „z kim” itd. 

Odpowiedzi rodzica nie muszą być prawdziwe ani mądre. Ważniejsza jest 

płynność gry i aktywność pytajna drugiego gracza, który stara się zadawać 

zróżnicowane pytania. Gra trwa, aż zostanie zadanych od 6 do 10 pytań. Warto

w czasie odgrywania sceny wykonywać poboczne czynności pantomimiczne, 

np. rodzic może przygotowywać kanapki w kuchni, a dziecko bawić się 

samochodzikiem.
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Nazwa Powiedz mi, co mam grać

Cel Zadanie trafnych pytań i próba odtworzenia niewidzianej przez siebie sceny na

podstawie wiedzy zdobytej za pomocą odpowiedzi na te pytania

Poziom trudności 2

Liczba graczy 4

Czas trwania Długi

Instrukcja Dwóch graczy odgrywa jakąś scenę. Dwóch innych jest wówczas poza salą; po

zakończeniu sceny wracają. Mają zadać sześć wspólnych pytań, dzięki którym 

dowiedzą się, co wydarzyło się w scenie. Muszą uważnie słuchać 

odpowiadających − tylko w ten sposób mogą zdobyć informacje na temat 

odegranej przez nich sceny. Po uzyskaniu odpowiedzi na sześć pytań próbują 

tę scenę odtworzyć. Różnice między scenami mogą okazać się bardzo 

zabawne.

Nazwa Poza ramą

Cel Powtórzenie sceny z wykorzystaniem nowej wiedzy o swojej postaci

Poziom trudności 3

Liczba graczy 2 aktorów i cała grupa pytających

Czas trwania Długi

Instrukcja Gracze odgrywają jakąś zwykłą scenę. Starają się rzeczywiście wcielić w role, 

które wybierają. Akcentują cechy danej postaci, np. „stereotypowej kobiety” – 

wyższym tonem głosu; „spiętego pracownika” − wyprostowaną i napiętą 

sylwetką. Widownia przygląda się scenie. Na koniec każdy widz zadaje dwa 

pytania dotyczące sceny lub postaci. Powinny to być pytania, które według 

niego pozwolą dowiedzieć się o sytuacji lub postaci czegoś, czego nie było w 

scenie, np.: „Czy ten spięty pracownik potrafi się wyluzować w domu, czy 

zawsze jest taki spięty?”. Nie należy zadawać pytań nadmiernie 

psychologizujących postacie (związanych z ich stanami wewnętrznymi), lecz 

pytania praktyczne, nakierowane na zachowania danej postaci. Aktorzy 

odpowiadają na pytania zgodnie z tym, co chcieliby, aby określało postać lub 

sytuację. Następnie aktorzy odgrywają tę samą scenę po raz drugi, ale 

uwzględniając nową wiedzę o postaciach lub sytuacji, wytworzoną wspólnie z 
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widownią. Nie muszą swoją grą pokazać całej tej wiedzy, ale dobrze byłoby, 

gdyby ją zinterioryzowali. Nie muszą zmieniać scenariusza sceny. Wystarczy, 

że dodatkowo nacechują swoją postać, nieznacznie zmieniając jej zachowanie. 

W tej grze jest miejsce na swobodne eksperymenty.

Radzenie sobie ze stresem informacyjnym, umiejętność selekcji informacji

i ustalania ich hierarchii (ważności)

Nazwa Pasaż

Cel Zbudowanie spójnej tożsamości w reakcji na grę partnerów

Poziom trudności 1

Liczba graczy Co najmniej 4

Czas trwania Średni

instrukcja Jeden z graczy staje się w tej grze obserwatorem przechodniów, którzy mijają 

go co chwilę. Przechodnie nieustannie „zaczepiają” obserwatora: kierują do 

niego wypowiedzi, które zakładają pewną wiedzę o nim i mają stać się dla 

niego inspiracją, np.: „Szanowny Panie, czy małżonka już wyzdrowiała?”; 

„Wujku, mama mówi, żebyś kupił jej trzy kilo pomarańczy, ale koniecznie 

hiszpańskich” itp. Gracze mają w krótkim czasie wielokrotnie „zaczepić” 

obserwatora. Jego zadaniem jest działać zgodnie z regułą akceptacji i 

odpowiadać na „zaczepki”, budując poprzez nie spójny obraz własnej osoby i 

świata, w którym żyje (np.: „Och, niestety, małżonka wciąż w łóżku, nie może 

się od niej odczepić ta wstrętna grypa”; „Tak, tak, aniołku, jak tylko twoja 

ciocia wyzdrowieje, to przejdę się i kupię, ale prosiłbym, żeby twój tatuś 

przyszedł pomóc wujkowi trochę ogarnąć mieszkanie, bo sobie nie radzę”, 

itp.). Najlepiej jeśli odpowiedziom towarzyszy mimika, gesty, praca głosem, 

ponieważ również w ten sposób gracz może pokazać spójność. Przechodnie 

muszą słuchać się wzajemnie – ich wypowiedzi nie powinny uniemożliwiać 

uspójniającej pracy obserwatora.
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Nazwa Gromadka dzieci

Cel Ustalenie elementów tożsamości postaci granych przez partnerów i ustalenie 

hierarchii ważności problemów przeżywanych przez te postacie

Poziom trudności 2

Liczba graczy 4−6

Czas trwania Długi

Instrukcja W grze uczestniczy od 4 do 6 graczy. Jeden z graczy wychodzi z sali. Pozostali 

będą grać jego dzieci, którymi ma obowiązek się zaopiekować. Ustalają w 

swoim gronie dziecięce problemy, którymi będą zaaferowani. Po wybraniu 

przez każdego z nich swojego własnego problemu wspólnie ustalają hierarchię 

tych problemów: od najbardziej błahego do najpoważniejszego. Następnie 

aranżują scenę zabawy w pokoju, a gracz, który przebywał poza salą, wraca.  

Osoby grające dzieci co rusz do niego podchodzą, on zaś, grając rodzica lub 

opiekuna, ma za zadanie:

 Odkryć problemy swoich dzieci.

 Ustalić hierarchię tych problemów.

 Rozwiązać problemy swoich dzieci.

Reszta graczy stara się swoje problemy na różne sposoby zasugerować – 

dostępnymi im jako aktorom środkami − ale nie wyraża ich wprost. To samo 

dotyczy hierarchii problemów. Gracze mogą podpowiadać rodzicowi 

(opiekunowi) hierachię, protestując, np. „Tato, ja mam ważniejszą sprawę, to 

mną się zajmij”; „Mamo, ja krwawię, naprawdę to mną się powinnaś zająć, bo 

się wykrwawię!”. Rozwiązania problemów mogą być dowolne, np. 

obandażowanie dziecku ręki, gdy problemem było zranienie się niebezpieczną 

zabawką. Gracz, który ma odkryć problemy, powinien wyraźnie udowodnić, że 

je rozpoznał i rozwiązać je zgodnie z uprzednio ustaloną hierarchią. Osoby 

grające dzieci muszą demonstrować problemy w sposób zagadkowy, ale 

jednocześnie dostarczający wskazówek.
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Nazwa Wymiana czynności

Cel Dokonanie zamiany czynności z partnerem

Poziom trudności 2

Liczba graczy 2

Czas trwania Średni

Instrukcja Jeden z graczy wykonuje pantomimicznie jakąś złożoną czynność, np. 

wymienia koło w samochodzie. Drugi, który dołącza do sceny, zaczyna 

wykonywać inną złożoną czynność, pasującą kontekstowo do poprzedniej, np. 

myje inny samochód. Nie przerywając swoich czynności, w pewnym momencie

płynnie zamieniają się obowiązkami. Starają się przejętą czynność wykonywać 

według podobnego schematu, jak partner w scenie, lub kontynuować ją od 

momentu, w którym partner zaprzestał tej czynności, np. należy wkręcić nowe 

koło, jeśli partner zdążył dopiero odkręcić stare, zepsute koło. Gracze muszą 

więc obserwować się wzajemnie i uczyć cudzej czynności (jeśli jest w niej 

jakaś rutyna), pomimo równoczesnego wykonywania swojej. Mogą w tym 

czasie rozmawiać lub wspólnie rozważać problemy, które ich łączą, np.: „Oj, 

coś nie mogę odkręcić śruby od koła przy tym aucie”. Z bardziej zaawansowaną

grupą można zrealizować grę tak, by prowadzona przez graczy rozmowa 

odnosiła się analogicznie do wykonywanych czynności lub nawet je inicjowała 

lub ewokowała, np. gracze podczas wymiany kół rozmawiają o wczorajszym 

obiedzie i tworzą analogie: przesolona zupa − zbyt mocno dokręcona śruba; 

słaby zmysł smaku, który nie pozwolił odpowiednio przyprawić zupy − zbyt 

mała siła do odkręcenia śruby, wymagająca zamienienia się czynnościami.

Nazwa Akwizytor

Cel Uważne wysłuchanie propozycji partnerów w scenie, wprowadzenie 

dodatkowej czynności i odgadnięcie motywu łączącego propozycje partnerów

Poziom trudności 3

Liczba graczy 4

Czas trwania Długi
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Instrukcja Jest to właściwie seria miniscen. Jeden gracz wychodzi z sali. Pozostali trzej 

uczestnicy gry będą mieli za zadanie odwiedzić go jako akwizytorzy lub ideowi

domokrążcy. Każdy z nich po zapukaniu do drzwi gracza przedstawi mu ofertę,

roztaczając świetlaną wizję tego, co go czeka po przyjęciu sprzedawanego 

produktu lub nawróceniu się na daną ideę. Gdy gracz, który wyszedł, przebywa 

poza salą, pozostali ustalają między sobą, co będzie łączyło wszystkie oferty. 

Powinno to być coś ogólnego, np. wszystkie będą wiązały się z koniecznością 

porzucenia obecnego mieszkania. Po powrocie do sali gracz, który wychodził, 

ma za zadanie uważnie wysłuchać propozycji. Jednocześnie każdemu z 

partnerów ma zaproponować dodatkową czynność, np. wypicie kawy lub 

posprzątanie kuwety kotu. Musi tę czynność wykonywać osobiście, ale może 

do niej wciągnąć partnerów. Na koniec ma zgadnąć, co łączyło oferty graczy 

towarzyszących mu we wszystkich scenach. Dodatkowa czynność w tej grze 

ma utrudnić mu zgadywanie, wytwarzając niełatwą presję godzenia czynności z

grą aktorską i myśleniem.

Nazwa Rumowisko

Cel Wprowadzenie do sceny dużej ilości przedmiotów pantomimicznych i ich 

zapamiętanie

Poziom trudności 2

Liczba graczy Co najmniej 4

Czas trwania Średni

Instrukcja Dwóch graczy odgrywa zwykłą scenę, ale mają do niej wprowadzić 

pantomimicznie jak najwięcej przedmiotów, głośno je nazwać i określić 

przymiotnikiem, np. „Podaj mi tę stalową łopatę!”, „Gdzie ja położyłem moją 

zmiętą gazetę?”. Taka scena, którą można nazwać bazową, powinna trwać 2−3 

minuty, jeśli gracze potrafią ją tak zagrać , ale może krócej. Po niej następuje 

kolejna, ściśle powiązana z pierwszą:  gracze odgrywają scenę wydarzającą się 

sześć godzin później, w której mają za zadanie użyć w nowym kontekście jak 

najwięcej przedmiotów ze sceny bazowej. Tym razem nie wprowadzają 

przedmiotów pantomimicznie, lecz używają osób, które nie brały udziału w 
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scenie bazowej, w taki sposób, jakby były one przedmiotami. Wywołując jakiś 

przedmiot, głośno wypowiadają jego nazwę i określający go przymiotnik. To 

mobilizuje ich partnerów, którzy natychmiast powinni pojawić się w pobliżu, 

przyjmując postać wywołanego przedmiotu. Chodzi o to, by powtórzyć użycie 

jak największej ilości przedmiotów ze sceny bazowej i spróbować użyć ich w 

nowy sposób.

Rozpoznawanie sposobów, za pomocą których oddziałujemy społecznie, wykorzystując język

(np. negocjując; opisując zjawiska z określonej perspektywy), i świadome korzystanie z nich

Nazwa Burak

Cel Wyrażanie różnorodnych intencji za pomocą intonacji i ruchów ciała

Poziom trudności 1

Liczba graczy 3−15

Czas trwania Krótki

Instrukcja I etap: Grupa stoi w jednym szeregu. Gracze równocześnie wypowiadają 

słowo „burak”, wyrażając podpowiedzianą przez moderatora intencję (np. ktoś

was podgląda; gracie w pokera; służycie angielskiemu królowi itd.). 

Moderator dba o zróżnicowanie intencji.

II etap: Grupa powtarza słowo „burak” z narzuconą przez moderatora intencją 

(np. widzicie ufo), ale pierwsza osoba wychodzi z szeregu, przechodzi wzdłuż 

niego i powtarza słowo „burak” z intencją wyraźnie różną od intencji grupy 

(np. trzeba zrobić pranie). Moderator dba o to, by każda osoba wyszła z 

szeregu, czyli przygotowuje odpowiednią ilość intencji.
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Nazwa Daj mi, co chcę

Cel Zaprezentowanie zróżnicowanych form negocjacji i perswazji

Poziom trudności 2

Liczba graczy 3−15

Czas trwania Średni

Instrukcja Jeden gracz jest „kimś, kto dużo może” (np. dyrektorem szkoły, ważnym 

politykiem, właścicielem firmy). Pozostali gracze inicjują minisceny, podczas 

których próbują uzyskać od „kogoś, kto dużo może” załatwienie pewnej 

sprawy. Gracze dbają o to, by zaprezentować różnorodne formy negocjacji i 

perswazji (np. wzbudzanie litości, szantażowanie itd.). Mogą wcielać się w 

kilka postaci.

Nazwa Szyld

Cel Zbudowanie platformy gry i rozegranie sceny bazowej inspirowanej sugestią 

w postaci frazeologizmu

Poziom trudności 3

Liczba graczy 2−3

Czas trwania Długi

Instrukcja Gracze otrzymują podwójną sugestię od pozostałych uczestników i 

moderatora: a) pracują w instytucji (firmie) lub są jej właścicielami, lub jej  

klientami; b) nazwa tej instytucji lub firmy jest frazeologizmem (np. Piekarnia 

„U Pana Boga za piecem”; Zakład samochodowy „Niedźwiedzia przysługa”). 

Gracze odgrywają scenę bazową w taki sposób, by wyrazić charakter instytucji

lub firmy − określa go zawarty w nazwie związek frazeologiczny. Gracze 

powinni odnieść się do właściwego znaczenia frazeologizmu. Mogą także 

wzbogacić scenę, odwołując się do jego sensu dosłownego.
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Nazwa Sztuka epistolarna 

Cel Wzajemne porozumiewanie się graczy za pomocą pisemnych form 

wypowiedzi

Poziom trudności 2

Liczba graczy 2

Czas trwania Średni

Instrukcja Każdy uczestnik przygotowuje na paskach papieru sugestie w postaci 

wybranych słów – ok. 2–3 słów na osobnych paskach.

Dwóch graczy znajduje się na scenie. Są oddzieleni kotarą, aby nie mogli się 

wzajemnie widzieć. Każdy gracz ma do dyspozycji stolik lub krzesło. Losuje 

sugestie słowne spośród tych, które przygotowali inni uczestnicy gry, i układa 

je niezapisaną stroną na swoim stoliku lub krześle.

Gracze znajdujący się na scenie otrzymują od pozostałych uczestników i 

moderatora ogólną sugestię dotyczącą formy korespondencji, jaką prowadzą 

(np. pisma urzędowe, korespondencja kochanków). Następnie zaczynają 

naprzemiennie wypowiadać się ustnie tak, jakby pisali do siebie listy: 

pierwszy gracz wypowiada się, „pisząc” list do drugiego − jego list 

rozpoczyna się od jednej z sugestii słownych, którą wybiera ze zbioru pasków 

leżących na jego stoliku lub krześle; drugi gracz odpowiada na list – 

rozpoczyna go od sugestii słownej wybranej spośród  tych, które ma na swoim

stoliku lub krześle. Gracze kontynuują wymianę listów do chwili 

wykorzystania wszystkich sugestii słownych. Starają się, by ich 

korespondencja była spójna i w naturalny sposób zakończyła się wraz z 

ostatnim listem.

Graczom wolno wypowiadać tylko słowa, których używają do „pisania” 

listów.

Nazwa Siła przekonań 

Cel Zbudowanie platformy gry i odegranie sceny bazowej na podstawie przekonań

światopoglądowych niewyrażonych wprost

 

Poziom trudności 3

Liczba graczy 2
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Czas trwania Długi

Instrukcja Dwaj gracze otrzymują od pozostałych uczestników i moderatora wspólną 

sugestię: miejsce, w którym się spotykają (np. w kolejce do lekarza, podczas 

odpoczynku w schronisku górskim). Następnie każdy z graczy otrzymuje 

sugestię odnośnie żywionego przez siebie silnego przekonania 

światopoglądowego (np. pierwszy gracz ma przekonanie, że zwierzęta walczą 

z człowiekiem, żeby przetrwać, a drugi gracz ma przekonanie, że hazard jest 

najwyższą formą rozkoszy). Gracze wzajemnie nie znają swoich sugestii. 

Odgrywają scenę bazową, podczas której pokazują, że żywione przez nich 

przekonania światopoglądowe wywierają na nich silny wpływ, choć nie 

wyrażają tych przekonań wprost (np. pierwszy gracz manifestuje, że żywi się 

mięsem, źle traktuje swojego psa itd.; drugi gracz próbuje się zakładać z 

pierwszym o różne rzeczy, przygotowuje swojego psa do psich wyścigów itd.).

Rozumienie relacji wewnętrznych i zewnętrznych

Nazwa Zwykła rzecz 

Cel Wyrażenie stanu emocjonalno-duchowego poprzez prostą czynność, bez 

użycia słów 

Poziom trudności 2

Liczba graczy 3−6

Czas trwania Krótki

Instrukcja I runda: Gracze po kolei wykonują prostą czynność, np. otwierają okno, 

siadają na krześle.

II runda: Gracze wykonują tę samą czynność z określoną intencją 

(wylosowaną), np. demonstrują poczucie winy z powodu zdrady przyjaciółki 

lub przyjaciela, lęk przed egzaminem, stan zakochania.

III runda: Gracze wykonują tę samą lub inną prostą czynność z intencją 

wyraźnie odmienną od tej, z jaką wykonywali ćwiczenie w rundzie II.
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Nazwa Jesteś, jaki jesteś… 

Cel Określenia swoich partnerów w grze oraz odczytanie sugestii na swój temat

Poziom trudności 3

Liczba graczy 4−6

Czas trwania Długi

Instrukcja Każdy gracz losuje jakość, która go charakteryzuje (np. furiat, moralistka, 

malkontent). Żaden gracz nie odczytuje swojej jakości. Inni przyklejają mu na 

czole wylosowany napis − jakość jest czytelna dla innych graczy, ale nie dla 

gracza, którego charakteryzuje. Zespół otrzymuje zadanie odegrania sceny w 

określonym otoczeniu (np. wykopki, przygotowywanie się drużyny sportowej 

do zawodów, życie w sekcie religijnej). Podczas jej odgrywania uczestnicy gry

starają się uwzględnić charakterystyczne jakości współgraczy.  Każdy gracz 

traktuje innych zgodnie z ich charakterystycznymi jakościami, a zarazem stara 

się odkryć swoją jakość i nasycić nią swoją postać.

Nazwa To było inaczej… 

Cel Wyrażanie subtelnych zmian w relacji między bohaterami

 

Poziom trudności 3

Liczba graczy 3−6

Czas trwania Długi

Instrukcja Gracze odgrywają scenę bazową, w której zostaje wyraźnie określona relacja 

między nimi: widzowie mają się dowiedzieć, dlaczego bohaterowie odgrywani

przez graczy razem są w danej sytuacji.

Po odegraniu sceny moderator podaje informację, która modyfikuje relację 

między bohaterami: a) może zmienić informację, która powstała w ramach 

sceny (np. że bohaterowie spotkali się w pociągu nad morze, a nie na balu 

maturalnym); b) może dodać informację (np. do informacji, że bohaterowie 

spotkali się w pociągu nad Morze Karaibskie, który płynął dwa tygodnie i 

wszyscy doświadczyli choroby morskiej). Gracze ponownie odgrywają scenę, 

starając się, by zachować jak najwięcej z poprzedniej sceny i własnego 

charakteru, ale równocześnie wprowadzić zmiany wynikające „ze zmiany 

przeszłości”.
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Nazwa W duszy mi gra… 

Cel Współpraca w budowaniu emocjonalnego klimatu sceny 

Poziom trudności 1

Liczba graczy 2

Czas trwania Krótki

Instrukcja Pierwszy gracz jest akompaniatorem działań drugiego gracza: wydaje 

nieartykułowane dźwięki, które mają wyrażać emocje lub uczucia. Drugi gracz

wykonuje proste czynności, które pasują do akompaniamentu.

Nazwa Nie jestem jednoznaczny?

Cel Odgrywanie sceny z uwzględnieniem złożoności bohaterów 

Poziom trudności 2

Liczba graczy 2

Czas trwania Średni

Instrukcja Gracze otrzymują sugestię dotyczącą postaci, które mają zagrać, w formie: 

„jesteś X, ale też Y” (np. jesteś szczodry, ale cieszy cię cudze nieszczęście); X 

i Y kontrastują ze sobą. Następnie odgrywają scenę bazową, podczas której na 

zmianę wyrażają cechę X i cechę Y. O momencie zmiany mogą decydować 

gracze lub może go wyznaczać moderator.

Poszukiwanie twórczych pomysłów na rozwiązywanie trudności w relacjach międzyludzkich

Nazwa (Nie)dyskrecja

Cel Dookreślenie partnera 

Poziom trudności 1

Liczba graczy 4−15
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Czas trwania Krótki lub średni – w zależności od liczby graczy

Instrukcja Gracze stoją w dwóch szeregach – grają minisceny w parach.

Gracz z pierwszego szeregu wychodzi krok do przodu i wypowiada jedno 

zdanie autoprezentacji: „Jestem X”, np. „Jestem miłośnikiem koni”. Jego 

partner, gracz z drugiego rzędu, reaguje tak, jakby usłyszał komunikat: 

„Jestem YX”, w którym Y bardzo wyraźnie dookreśla autoprezentację, np. 

„Jestem miłośnikiem spożywania na kolację koni”. Gracz z drugiego szeregu 

odpowiada na autoprezentację, wyraźnie odwołując się do niewypowiedzianej 

treści Y, np. odgrywa kelnera, który pyta, czy zważywszy na porę obiadową, 

„miłośnik koni” nie zdecydowałby się na posiłek z Siwki, klaczy głównego 

kucharza.

Po odegraniu minisceny gracze odchodzą na końce swoich szeregów. W 

kolejnej rundzie zamieniają się rolami.

Nazwa Inaczej to zrozumiałem/zrozumiałam

Cel Reagowanie na różnorodne interpretacje tej samej czynności

Poziom trudności 1

Liczba graczy 4−15

Czas trwania Średni lub długi – w zależności od liczby graczy

Instrukcja Gra składa się z cyklu miniscen odgrywanych przez pięciu graczy. Jeden gracz

wykonuje dowolną czynność pantomimicznie (np. grabi liście). Czterech 

graczy po kolei reaguje na tę czynność, odmiennie ją odczytując:

a) jako wezwanie do aktywnej reakcji – pierwszy gracz (np. zbiera liście 

do worków, pyta, czy powinien w czymś pomóc);

b) jako informację o stosunku osoby wykonującej czynność do siebie – 

drugi gracz (np. odpowiadając: „Nie musisz wykonywać mojej pracy i 

cały czas pokazywać mi, że uważasz, że nawet liści nie potrafię zebrać 

do kupy”);
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c) jako informację o osobie wykonującej czynność – trzeci gracz (np. od-

powiadając: „Panie Stanisławie, dziewiąty krzyżyk na karku, a pan cią-

gle stawia na aktywność i wigor”);

d) jako informację o określonym stanie rzeczy – czwarty gracz (np. odpo-

wiadając: „Sąsiedzie, pana lipa też zrzuca tak dużo liści?”).

Gracz wykonujący czynność odpowiada każdemu partnerowi – odpowiedź 

powinna być adekwatna do perspektywy interpretacyjnej partnera:

a) pierwszemu graczowi wyjaśnia swoje oczekiwania (np. dziękując za 

pomoc, której bardzo potrzebował);

b) drugiemu graczowi wyjaśnia swój stosunek do niego (np. odpowiada-

jąc: „Skoro nie mogłeś zgrabić liści od zeszłego poniedziałku, to nie 

sądziłem, że akurat dziś nabierzesz sił do tej arcytrudnej czynności”);

c) trzeciego gracza informuje o sobie (np. odpowiadając: „Oj tak, pani 

Milenko, zwłaszcza kiedy pani przechodzi obok mojego ogrodu, to od 

razu nabieram sił i chęci do pracy i życia);

d) z czwartym graczem rzeczowo wymienia się informacjami (np. okre-

ślając skalę tracenia listowia przez lipę).

Moderator powinien zadbać, by każdy uczestnik warsztatów wystąpił w roli 

osoby wykonującej czynność.

Nazwa Tak, to prawda – jestem jak...

Cel Dookreślenie swojej postaci na podstawie sugestii otrzymanej od partnera 

Poziom trudności 1

Liczba graczy 4−15

Czas trwania Krótki lub średni – w zależności od liczby graczy
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Instrukcja Gracze stoją w dwóch szeregach – grają minisceny w parach.

Gracz z pierwszego szeregu wychodzi krok do przodu i wypowiada jedno 

zdanie będące określeniem partnera, a zarazem nieoczywistym porównaniem: 

Jesteś jak X, np. „Jesteś jak radomski mazurek”. Partner, gracz z drugiego 

szeregu, reaguje – zgadza się z usłyszanym porównaniem i dookreśla analogię:

„Tak, to prawda, jestem X, bo Y”, np.: „Tak, to prawda, jestem jak radomski 

mazurek, bo wszystko załatwiam w trzech krokach”.

Po odegrania minisceny gracze odchodzą na końce swoich szeregów. W 

kolejnej rundzie zamieniają się rolami.

Nazwa Konferencja naukowa

Cel Odgrywanie sceny poprzez mobilizowanie jednego z graczy do błyskotliwych 

odpowiedzi 

Poziom trudności 2

Liczba graczy 4

Czas trwania Średni

Instrukcja Jeden gracz wciela się w rolę prelegenta, a trzech w role słuchaczy.

Gracz-prelegent wygłasza miniwykład na temat, który sugeruje mu moderator 

lub widzowie. Następnie gracze-słuchacze zadają prelegentowi pytania. 

Pytania powinny zupełnie abstrahować od tego, co mówił gracz-prelegent, i 

zmobilizować go do udzielenia błyskotliwych odpowiedzi.  
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Nazwa Wiele wcieleń

Cel Odgrywanie sceny poprzez wcielanie się wielu graczy w tę samą postać

 

Poziom trudności 3

Liczba graczy 4−15

Czas trwania Długi

Instrukcja Troje graczy odgrywa scenę bazową na podstawie sugestii moderatora 

dotyczących miejsca, w którym rozgrywa się scena, i postaci, które w niej 

biorą udział. Charakterystyka postaci obejmuje ok. trzech jakości (np. „Jesteś 

kobietą po rozwodzie, manikiurzystką”). W trakcie gry moderator wymienia 

graczy: np. po 30 sekundach wymienia gracza odgrywającego rolę pierwszej 

postaci; nowy gracz stara się zachować tożsamość tej postaci; zmiany w jej 

zachowaniu lub motywacji powinien uzasadniać. Moderator powinien zadbać, 

by w poszczególnych bohaterów wcieliła się proporcjonalna liczba graczy, a 

każdy uczestnik zajęć przynajmniej raz odgrywał jedną z ról.

Rozpoznanie podstawowych błędów logicznych w komunikacji

Nazwa To zaszło za daleko...

Cel Wyprowadzenie daleko idących wniosków z propozycji partnera

 

Poziom trudności 1

Liczba graczy 6−15

Czas trwania Krótki lub średni – w zależności od liczby graczy
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Instrukcja Pary graczy stoją naprzeciwko siebie w dwóch szeregach, zwrócone do siebie 

twarzami. Para stojąca z przodu sceny rozpoczyna grę; po zakończeniu 

minisceny odchodzi na koniec szeregu. Gracz z jednego szeregu składa 

skromną propozycję swojemu partnerowi z drugiego szeregu (np.: „Chodźmy 

na kawę”). Gracz z drugiego szeregu odpowiada na propozycję: uwzględnia 

liczne założenia, które poczynił, słuchając propozycji, i na tej podstawie 

wyciąga daleko idące wnioski, tak że prosta propozycja wydaje się mieć 

ogromne konsekwencje (np. wspólne wyjście na kawę wiąże się z protestem 

przeciwko koncernom herbacianym). Gracz z pierwszego szeregu kończy 

miniscenę: odsłania „swoje” założenia, które powinny wyraźnie kontrastować 

z założeniami partnera. Następnie gracze zamieniają się rolami.

Nazwa Wspaniali wynalazcy

Cel Dokładniejsze określenie wymyślonego przedmiotu

Poziom trudności 2

Liczba graczy 2−3

Czas trwania Długi

Instrukcja Gracze są wielkimi wynalazcami, pracują nad nowym, wspaniałym 

wynalazkiem. Od moderatora otrzymują sugestię: nazwę wynalazku − rzeczy 

nieistniejącej (np. „krzesło negatywistyczno-aktywne”). Gracze odgrywają 

scenę tak, by wspólnie określić, czym jest ich wynalazek.

Nazwa Targowisko

Cel Odgrywanie scen poprzez błędne określanie przedmiotu

Poziom trudności 3

Liczba graczy 4
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Czas trwania Średni

Instrukcja Gracze dzielą się na jednego gracza-klienta oraz trzech graczy-sprzedawców.

Gracz-klient odchodzi na bok, a gracze-sprzedawcy otrzymują od moderatora i

pozostałych uczestników sugestię, jaki towar będą rekomendować „klientowi” 

(np. kapustę). „Klient” wraca na scenę – próbuje kupić od „sprzedawców” 

towar, którego nazwy nie pamięta. „Sprzedawcy” charakteryzują ów towar, ale

każdy z nich odwołuje się do błędnej definicji. Np. jeden z nich odwołuje się 

do zbyt szerokiej definicji przedmiotu („To zielone jest najlepsze, proszę 

pana”); drugi sprzedawca do zbyt wąskiej („Niech pan kupi główkę tej, którą 

przywiozła nam królowa Bona”). Gracz-klient może zdawać pytania, 

prowokować partnerów do bardziej rozbudowanych reakcji.  Gracze-

sprzedawcy rekomendują produkt w trzech turach. Następnie gracz-klient, jeśli

zorientował się, o jaki produkt chodzi, informuje partnerów, co takiego chciał 

kupić − ale niestety oni tego nie mają (wskazuje, że charakteryzowane przez 

nich rzeczy to nie było to coś, np. nie chce ogórka od pierwszego sprzedawcy, 

nie chce niczego, co musiało przebyć drogę aż z Włoch, od drugiego 

sprzedawcy ani nie potrzebuje pomidorów od ostatniego sprzedawcy). Jeśli 

gracz-klient nie zorientował się, o jaki towar chodzi, kończy grę odmową 

zakupów.

Nazwa Akty mowy

Cel Odgrywanie sceny z uwzględnieniem złożoności aktów mowy

 

Poziom trudności 2

Liczba graczy 2−3

Czas trwania Długi
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Instrukcja Gracze losują po ok. 5 karteczek. Na każdej karteczce wskazano akt mowy* i 

słowo, od którego należy zacząć wypowiedź. Otrzymują od moderatora 

sugestię dotyczącą sprawy, która łączy bohaterów sceny (np. operacja na 

otwartym sercu). Odgrywają scenę. Podczas gry wyciągają wylosowane 

karteczki i zgodnie z zapisanymi tam wskazówkami wykonują określony akt 

mowy, rozpoczynając go od wskazanego słowa (np. gracz-chirurg prosi 

pielęgniarkę o podanie nożyczek; gracz-pielęgniarka, który wylosował 

wskazówkę „dyrektywy, słoń”, kontynuuje scenę, mówiąc: „Słoń mi nadepnął 

na ucho, proszę powtórzyć, o co pan prosił, bardziej jazzowo”). Gracze 

wyciągają karteczki co jakiś czas – wykorzystanie wskazówek powinno być 

proporcjonalnie rozłożone w czasie trwania sceny.

* Lista aktów mowy wraz z wyjaśnieniem, na czym one polegają, znajduje się 

w komentarzu metodycznym.

Nazwa Jak z Tobą/Wami rozmawiać?

Cel Odgrywanie sceny z uwzględnieniem maksym konwersacyjnych

 

Poziom trudności 3

Liczba graczy 2−4

Czas trwania Długi

Instrukcja Gracze losują dwie maksymy konwersacyjne*: a) jedną, której powinni sami 

przestrzegać podczas gry a także „pilnować”, czy przestrzegają jej inni gracze 

− domagać się od nich respektowania tej maksymy jako reguły; b) drugą, którą

podczas gry powinni wyraźnie lekceważyć i łamać. Otrzymują od moderatora 

sugestię dotyczącą tego, w jakich okolicznościach rozgrywa się scena (np. 

imieniny cioci, przygotowania do występu teatralnego). Następnie odgrywają 

sugerowaną scenę z uwzględnieniem maksym konwersacyjnych, które 

wylosowali. Po grze widzowie i gracze wspólnie omawiają sytuację 

komunikacyjną w scenie (np. które reguły były respektowane, które łamane).

* Lista maksym konwersacyjnych wraz z wyjaśnieniem, na czym one 
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polegają, znajduje się w komentarzu metodycznym.

Synteza różnych władz poznawczych

Nazwa Scena w pojedynkę

Cel Rozegranie spójnej i zróżnicowanej sceny w pojedynkę

Poziom trudności 3

Liczba graczy 1

Czas trwania Średni

Instrukcja Gracz wciela się w kilka ról. Odgrywa zwykłe sceny, prowadząc dialogi i 

wykonując różne czynności, ale robi to w pojedynkę. Tym samym uruchamia 

rozmaite kompetencje poznawcze ważne w improwizacji teatralnej. Musi też 

sam zadbać o strategię rozegrania sceny, różnicować swoją grę, brać pod uwagę

szczegóły i je pamiętać. Aby zróżnicować odgrywaną scenę – nie powinna 

rozgrywać się tylko jako dialog − powinien uwzględnić trzy aspekty gry 

spośród następujących: wzrok, węch, słuch, ruch, dotyk. Warto każdą scenę 

rozpocząć od jednego słowa inspiracji podsuniętego przez pozostałą część 

grupy.
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Nazwa Sztafeta opowieści

Cel Opowiedzenie historii inspirowanej historią partnera

Poziom trudności 2

Liczba graczy Co najmniej 2

Czas trwania Długi

Instrukcja Jeden z graczy opowiada jakąś historię. Może to być opowieść z jego życia, np.

opis ostatniego weekendu. Następny gracz po uważnym wysłuchaniu opowieści

wybiera z niej trzy charakterystyczne elementy i opowiada zmyśloną historię z 

użyciem tych trzech elementów. Kolejny gracz wybiera trzy elementy z tej 

historii i opowiada nową, również używając trzech elementów z poprzedniej. I 

tak aż do ostatniego gracza. Opowieści można nasycić treściami, które są 

ważne z perspektywy pracy grupowej, np. dotyczą trudności, które grupa chce 

wspólnie przezwyciężyć.

Nazwa Galimatias

Cel Wyrażenie siebie w jeden określony sposób i spostrzeganie aktywności innych 

osób

Poziom trudności 2

Liczba graczy Co najmniej 6

Czas trwania Średni

Instrukcja Gracze dzielą się na trzy grupy: mówców, dotykowców i poruszeńców. Gracze 

chodzą po sali i każda grupa korzysta ze swojego medium: mówcy przemawiają

do innych mówców (mówiąc rzeczy na dowolny temat, ale poprawne 

gramatycznie i składniowo); dotykowcy podchodzą do innych przedstawicieli 

swojej grupy i na różne sposoby ich dotykają; poruszeńcy ruszają się na różne 

sposoby (tańczą, wykonują ćwiczenia fizyczne, chodzą). Oczywiście wytwarza 

się duże zamieszanie. W trakcie rozgrywania tej gry gracze mają za zadanie co 

najmniej dwa razy zmienić sposób ekspresji, nie zmieniając swej roli. Np. 

mówcy najpierw przemawiają patetycznie i głośno, a po zmianie szeptem i 

konspiracyjnie. Inna strategia rozegrania gry polega na zwiększaniu 

47



intensywności ekspresji. Np. mówcy na sygnał prowadzącego przechodzą od 

szeptu do krzyku. Po rozegraniu gry gracze mogą spotkać się i porozmawiać o 

tym doświadczeniu: jak czuli się podczas wykonywania swojej czynności i jak 

spostrzegali pracę całej grupy. Powtarzając grę, za każdym razem można 

rozmawiać na ten temat i obserwować, czy doświadczenie czymś się różniło od 

poprzedniego.

Nazwa Kablówka

Cel Reagowanie spontanicznie na wyrażane wprost oczekiwania partnerów i 

tworzenie scen stylizowanych na programy telewizyjne

Poziom trudności 3

Liczba graczy Co najmniej 6

Czas trwania Długi

Instrukcja Dwóch graczy siada na krzesłach. Odgrywają scenę, w której są oglądającym 

TV małżeństwem. Ich rola ogranicza się do wyboru kanałów telewizyjnych o 

różnej tematyce. Na każdym z nich jest akurat jakiś program zgodny z tematyką

kanału, np. sportowy, przyrodniczy, informacyjny. Mogą przerwać oglądanie 

go i przełączyć na inny kanał. Przełączając kanały, oglądający mówią, jakiego 

rodzaju program będą oglądać, np.: sportowy, przyrodniczy, informacyjny itp. 

Dla reszty graczy jest to informacja, żeby stworzyć fragment takiego programu.

Mają wytwarzać programy, używając jak największej ilości środków ekspresji, 

by docierać do różnych zmysłów. Jednocześnie − na miarę swoich możliwości 

– powinni korzystać z różnych rodzajów ekspresji intelektualnej: narracji 

opartej na wyobraźni, wykładu wyjaśniającego szczegół, ironii, stawiania 

pytań. Dwaj gracze oglądający TV mają za zadanie spostrzec tę zróżnicowaną 
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grę i komentować programy, scalając swe doświadczenie w krótkich 

komentarzach między przełączaniem kanałów. Gracze tworzący programy grają

w parach – każdy program jest efektem ich wspólnej gry. Gracze oglądający 

TV mogą wskazywać konkretne pary, których program chcą w danej chwili 

poznać. Można powracać do poszczególnych kanałów, ponownie wywołując 

daną parę.

Nazwa Człowiek telegraf

Cel Przełożenie zróżnicowanej ekspresji partnera na prostą ekspresję

Poziom trudności 1

Liczba graczy Co najmniej 2

Czas trwania Krótki

Instrukcja Gracze dobierają się w pary. Jeśli nie mają nic przeciwko temu, trzymają się za 

ręce. Jeden gracz wysyła sygnały za pomocą trzech wybranych przez siebie 

środków ekspresji (nie muszą to być sygnały przekładalne na słowa). Drugi 

gracz ma je zinterpretować, scalić i wyrazić za pomocą jednego wybranego 

przez siebie środka ekspresji. Zakłada się, że nie ma tu złych interpretacji. 

Każda interpretacja powinna jednak spełniać dwa warunki: a) prowadzi ona do 

złożenia potrójnego sygnału w jeden; b) gracz odczytujący sygnały partnera ma

subiektywne poczucie, że jego ekspresja jest adekwatna w stosunku do 

ekspresji partnera. Każdy ma prawo po swojemu wyrazić to,  jak zrozumiał 

przekaz partnera w grze. Na przykład jeden gracz ściska dłoń drugiego, 

wymawia dobitnym głosem słowo „bum” i wytrzeszcza oczy, a drugi całość 

tego przekazu wyraża w postaci wysokiego, energicznego podskoku.
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