KLUBY WIEDZY W BIBLIOTEKACH
Moderowanie spotkań klubów wiedzy
Jacek Królikowski

Projekt "Learning circles in libraries" jest finansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+
Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych. Projekt realizuje partnerstwo: Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Polska, lider), P2PU University (USA), Stadtbibliothek
Kőln (Niemcy), Fundatia Progress (Rumunia), Biblioteca Lucio Craveiro da Silva (Portugalia)
oraz Suomen eOppimiskeskus ry (Finlandia).

Trudne sytuacje podczas spotkań

Jakie mogą być przyczyny
trudnych sytuacji?

Trudne zachowania uczestników mogą wynikać z:
 Rozminięcia się ich oczekiwań z tematyką klubu wiedzy,
 Niezrozumienia istoty klubu wiedzy (uczenie się samodzielne / w grupie
z wykorzystaniem materiałów online), a tym samym oczekiwaniem

wiedzy eksperckiej od moderatora,
 Przekonania, że ludzie nie uczą się samodzielnie lub od siebie, ale od
nauczyciela / trenera / eksperta,

 Braku poczucia bezpieczeństwa w grupie,
 Braku motywacji do uczenia się,
 Zachowań innych członków grupy np. agresywnych, dominujących itp.
 Jakich jeszcze przyczyn?

Trudne sytuacje podczas spotkań

Konflikt w grupie, która spotyka się kilka razy
w tym samym składzie może świadczyć o jej

rozwoju, a tym samym wspierać uczenie się

Model przebiegu procesu grupowego według Bruce’a Tuckmana
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Tuckman

UKŁADNOŚĆ
nacisk na podobieństwa i
poczucie bezpieczeństwa

ROZPAD

KONFLIKT

nacisk na podsumowanie i
pożegnanie

nacisk na różnorodność i
konfrontacje

WSPÓŁPRACA
nacisk na współpracę i
przejmowanie odpowiedzialności
za zadanie

KONFLIKT

UKŁADNOŚĆ
Określenie celu grupy,

Sprawdzanie granic, kwestionowanie norm

Wyrażenie wstępnych oczekiwań i potrzeb przez członków
grupy, obaw związanych z byciem w grupie, stopniem
utożsamiania się z decyzją w sprawie udziału w grupie,

Otwarte lub aluzyjne wyrażanie niezadowolenia, rzucanie
wyzwania moderatorowi, sprawdzanie jak daleko można się
posunąć w kwestionowaniu jego roli, rywalizacja z innymi
osobami w grupie

Poznanie się, akcent na podobieństwa, to co łączy,

Komunikacja na poziomie bezpiecznym dla uczestników, z
możliwością decydowania przez nich o poziomie otwartości w
danym momencie,
Wstępne normy grupowe (kontrakt), zbudowanie poczucia
bezpieczeństwa przez wyznaczenie ram, pożądanych zachowań
itp.

Gotowość do bardziej pogłębionych rozmów, przesunięcie się
granicy „bezpiecznej komunikacji”,
Akcent na różnice / różnorodność, poczucie bezpieczeństwa
zachęca do wypowiadania swojego zdania nawet jeśli jest inne,
niż zdanie większości.

PROCES GRUPOWY
ROZPAD
Podsumowywanie tego, co zostało osiągnięte, co się zdarzyło w
trakcie spotkań grupy, refleksja nad własnym udziałem w grupie,
rozwojem osobistym, osiągnięciami itp.
Planowanie swojej przyszłości poza grupą lub w jakimś
kontakcie z innymi,

Wyrażanie emocji związanych końcem grupy: radość z osiągnięć
i smutek z powodu rozstania.

WSPÓŁPRACA
Coraz mniejsza potrzeba interwencji moderatora, w coraz
większym stopniu grupa pracuje samodzielnie,
Wypracowanie wspólnego rozumienia zasad obowiązujących w
grupie, reagowanie na ich łamanie,
Poczucie więzi z grupą, utożsamianie się z jej celem,
Gotowość do koncentracji na zadaniu, przejmowanie
współodpowiedzialności za jego realizację, samodzielne
planowanie, dobieranie się w podgrupy, ustalanie zasad
komunikacji pomiędzy sobą,
Gotowość do „głębszych” rozmów, odkrywania się, mówienia
wprost o swoich potrzebach, wspierania się nawzajem

Układność: nacisk na podobieństwa i poczucie
bezpieczeństwa – ROLA MODERATORA
• Wyjaśnienie członkom grupy swojej roli (co oznacza, że jestem
moderatorem co biorę odpowiedzialność)
• Zaproponowanie zasad obowiązujących w grupie i uzyskanie dla
nich akceptacji (kontrakt grupowy),
• Upewnienie się, czy członkowie grupy podobnie rozumieją jej
cel, umożliwienie im określenia celów indywidualnych,
zbieżnych z celem grupy,
• Zadawanie „bezpiecznych pytań”, proponowanie zadań, w
trakcie których uczestnicy mogą stopniowo mówić więcej o
sobie,
• Określenie celu grupy, spowodowanie, by wszyscy ten cel
rozumieli w podobny sposób,
• Ułatwienie uczestnikom poznania się, dostrzeżenia tego, co ich
łączy, proponowanie zadań w podgrupach wybranych losowo,
• Zadbanie o komfort fizyczny uczestników (przerwy, odpowiednie
ustawienie krzeseł i stolików, aranżacja przestrzeni w sali
szkoleniowej / spotkań itp.).

Konflikt: nacisk na różnorodność i konfrontacje ROLA MODERATORA
• Pokazanie, że różnorodność (akceptacja różnic) jest
korzystna dla grupy, wydobywanie jej, dbanie o
komunikację „wprost” („odkrywanie” aluzji),
• Zachęcanie do otwartej komunikacji, na tematy „głębsze”
niż w poprzedniej fazie,
• Proponowanie zadań wydobywających różnorodność
opinii, np. debata nad czymś kontrowersyjnym, ułożenie
hierarchii potrzeb / wartości w jakieś sprawie itp.
• Pomaganie w poradzeniu sobie z konfliktem,
modelowanie reakcji na odmienne opinie, pozwalanie na
ich ujawnianie się, wprowadzanie „komunikatu JA”, zasad
udzielania informacji zwrotnych itp.
• Konstruktywne konfrontowanie się z uczestnikami z
odwołaniem się do kontraktu, nie unikanie konfliktów,
mierzenie się z kwestionowaniem swojej roli, celu grupy
itp.

Trudne sytuacje podczas spotkań
Podręcznik

„Zwiększenie zaufania w grupie podnosi
poziom poczucia bezpieczeństwa jej członków.
Znacznie łatwiej jest wówczas poruszać
zagadnienia kontrowersyjne i konfliktowe. W
sprzyjającym klimacie mogą w sposób jawny
i otwarty uwydatniać się konflikty dotyczące
różnego pojmowania celów, preferowanych
metod pracy i norm funkcjonowania grupy.
Klaruje się też motywacja poszczególnych
osób do uczestniczenia w grupie. Grupa
wchodzi w to pole, które jest wypadkową
zaufania i braku porozumienia.
Konflikt sam w sobie nie jest ani zły, ani dobry.
Może być też niezwykle twórczy. Zależy to
głównie od sposobu jego rozwiązywania.”

Współpraca: nacisk na efektywną pracę i przejmowanie
odpowiedzialności za zadanie - ROLA MODERATORA
• Proponowanie zadań stymulujących współpracę,
• „Oddawanie” odpowiedzialności członkom grupy, pozwalanie
na samodzielne dobieranie się w podgrupy, wybór metod pracy
itp.,
• Zachęcanie do wspólnego planowania kolejnych działań, form
sieciowania itp.,
• Wzmacnianie tożsamości grupy, zachęcanie jej dzielenia się
doświadczeniami z innymi grupami,
• Reagowanie na potrzeby i inicjatywy członków grupy, a także
na wszelkie sytuacje oddalające grupę od przyjętego celu,

Rozpad: nacisk na podsumowanie i pożegnanie ROLA MODERATORA
• Umożliwienie członkom grupy refleksji na temat ich udziału w
grupie, swojego rozwoju, relacji z innymi, mocnych i słabych
stron grupy itp.,
• Zaproponowanie jakieś formy zaplanowania kolejnych działań
rozwojowych, które chcą podjąć, realizacji kolejnego celu,
• Stworzenie okazji do wyrażenia emocji związanych z
rozstaniem, możliwości pożegnania się z innymi,

Zadajesz pytanie i cisza…..

https://www.youtube.com/watch?v=CWERItN-bis

Jedna osoba dominuje całe spotkanie…

https://www.youtube.com/watch?v=myJK7thcWjQ&t=9s

Jak nauczyć się prowadzenia spotkań?

CZYTANIE NA TEMAT ROLI MODERATORA
MOŻE BYĆ ROZWIJAJACE. NIE MOŻNA
JEDNAK NAUCZĆ SIĘ PROWADZENIA
SPOTKAŃ, NIE PROWADZĄC ICH!

Jak nauczyć się prowadzenia spotkań?

MOŻNA PROWADZIĆ SPOTKANIA KLUBU I NIE
OSIĄGAĆ POSTĘPÓW W ROLI MODERATORA

JEŚLI PROWADZENIU NIE TOWARZYSZY
REFLEKSJA (AUTOREFLEKSJA, INFORMACJA
ZWROTNA OD UCZESTNIKÓW I KOLEŻANEK,
OGLĄDANIE NAGRANYCH SPOTKAŃ ITP.)

Korzyści z nabytej wiedzy i umiejętności

 Wiedza i umiejętności z tego spotkania pomoże wam w
przeprowadzeniu spotkania klubu wiedzy, ale też
prowadzeniu innych spotkań, nie tylko edukacyjnych,

 Prowadzenie spotkań (moderowanie) to umiejętność
ważna dla każdego. Można zrobić klub wiedzy na ten
temat. Większość osób np. w kontekście pracy prowadzi
spotkania.

Jak działa klub wiedzy?
 Uczestnicy uczą się indywidualnie i w grupie wykorzystując zasoby
online, to nie jest spotkanie z ekspertem,
 Moderator spotkań klubu wiedzy to nie trener lub ekspert,
 Główna rola to pomaganie innym w samodzielnym / grupowym
uczeniu się,

 Prowadząc klub wiedzy możecie pełnić różne role: organizatora
klubu, osoby wyszukującej dobre materiały edukacyjne online, osoby
zajmującej się promocją / komunikacją na temat działań klubu lub …
moderatora spotkań. Stajecie się nim prowadząc spotkanie klubu.

Propozycja zasad obowiązujących podczas spotkań
 Mówimy do siebie po imieniu,
 Każdy ma prawo zabrać głos, sygnalizujemy chęć zabrania głosu

podniesieniem ręki lub „łapką” zoooma
 Pomagamy innym w uczeniu się, dzieląc się swoją wiedzą i
doświadczeniami, udzielamy sobie informacji zwrotnej,
 Zasada czterech ścian,
 Włączamy kamerki,

 Wyciszamy mikrofon, jeśli nie zabieramy głosu,
 Staramy się uczestniczyć w każdym spotkaniu,
 Wykonujemy „zadania domowe”.

 Czy coś jeszcze chcecie zaproponować?

Dlaczego warto ustalić zasady
obowiązujące podczas
spotkań klubu wiedzy?

Korzyści wynikające z ustalenia zasad …

 Wszyscy biorą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad
wspierających uczenie się (nie tylko moderator),
 Zwiększa się poczucie bezpieczeństwa uczestników ważne

dla uczenia się (wiadomo, co wolno, a czego unikać),
 Świadomość zasad ułatwia podjęcie decyzji o udziale w
spotkaniach klubu.

Jak ustalić zasady?

 Ustalić wspólnie z uczestnikami lub przygotować
wcześniej własną propozycję,

 Wyjaśnić, zilustrować przykładami, upewnić się,
czy są zrozumiałe,

 Spytać uczestników, czy chcą coś dodać,
 Uzyskać ich akceptację dla przyjętej listy.

Pierwsze kroki:
 Przedstawił się moderator,
 Przedstawili się uczestnicy,
 Moderatorka wyjaśniła cele spotkania i korzyści dla
uczestników,
 Moderator uzgodnił z uczestnikami zasady obowiązujące
podczas spotkań.

DLACZEGO TO WSZYSTKO JEST WAŻNE?

Dlaczego to wszystko jest ważne?
 Uczestnicy wiedzą kim jesteście i jakie macie kompetencje
(np. odbyty kurs w ramach projektu „Kluby wiedzy”,

prowadzenie innych spotkań edukacyjnych w bibliotece) i
doświadczenia (To już mój czwarty klub …), by prowadzić
klub wiedzy,
 Uczestnicy poznają się, wiedzą podstawowe rzeczy o sobie,
łatwiej im będzie komunikować się ze sobą. A to
komunikowanie się jest ważne dla uczenia się.

Dlaczego to wszystko jest ważne?

 Uczestnicy wiedzą, czego się nauczą i do czego im się to
przyda, mogą wziąć współodpowiedzialność za uczenie się,
 Uczestnicy wiedzą, jakie zachowania są akceptowane, a

jakich powinni unikać. Daje im to poczucie
bezpieczeństwa. Nie muszą się tego domyślać.

Rola moderatora na etapie otwarcia spotkania
 Wyjaśnienie uczestnikom czym jest klub wiedzy, czym się

różni np. od spotkania z ekspertem,
 Przypomnienie tematyki spotkania, wyjaśnienie czego
uczestnicy się nauczą,
 Wskazanie na korzyści ze zdobytych kompetencji (do czego te
kompetencje mogą się przydać np. w kontekście pracy, dalszej
nauki, realizowania ważnych potrzeb życiowych, rozwijania
własnych zainteresowań),
 Spowodowanie, by uczestnicy poczuli się bezpiecznie

(ustalenie zasad obowiązujących podczas spotkań)

Zasady udzielania informacji zwrotnej
1. Mówimy o konkretnych zachowaniach / wypowiedziach –
nie o osobie („W końcowej części prezentacji mówiłaś bardzo
szybko …” ZAMIAST „Jesteś chaotyczna …”),
2. Mówimy o swoich odczuciach („Kiedy mówisz tak szybko, to
ja nie jestem w stanie cię zrozumieć i czuję się
zdezorientowana …”) – ktoś inny może to samo zachowanie
odbierać w inny sposób. Jest różnica pomiędzy „To było
chaotyczne …” – „Kiedy mówisz tak szybko, to nie mogę cię
zrozumieć …”,

3. Mówimy o tym, co można poprawić. Np. można popracować
nad wolniejszym mówieniem, ale nie nad wadą wymowy,
jąkaniem się itp.

Rola grupy w uczeniu się
Źródło wiedzy i doświadczeń,
Weryfikacja moich opinii, sposobów postępowania czy
wiedzy,

Odkrywanie nowych punktów widzenia / sposobów
wykorzystania wiedzy w rozmowie z innymi,
Poczucie wspólnoty: pomagam innym, inni mi pomagają,
Źródło informacji zwrotnych dotyczących moich postępów
w uczeniu się (tematyki kursu, umiejętności uczenia się),
Możliwość dzielenia się nowymi zasobami i
doświadczeniami pomiędzy i po spotkaniach.

Rola grupy w uczeniu się

TO WSZYSTKO JEST MOŻLIWE, JEŚLI
MODERATOR ZADBA O TO, BY UCZESTNICY
POZNALI SIĘ I PRZESTRZEGALI ZASAD
DAJĄCYCH WSZYSTKIM POCZUCIE
BEZPIECZEŃSTWA, A JEDNOCZEŚNIE
SWOBODĘ WYPOWIADANIA SWOICH OPINII,
CZYLI … O PROCES GRUPOWY

Rola moderatora na etapie aktywności grupowej
 Przygotowanie dla uczestników jakiejś aktywności wykorzystującej
potencjał grupy w kontekście nowo poznanej wiedzy / umiejętności
np. rozmowy o ich dotychczasowych doświadczeniach, pomysłach
na wykorzystanie z tej wiedzy / umiejętności w pracy / edukacji /
rozwijaniu własnych zainteresowań itp.,

 Zadbanie o to, by wszyscy zostali włączeni do tej aktywności, by
ktoś nie zdominował spotkania,
 Zachęcanie do zabrania głosu mniej aktywne osoby,
 Reagowanie na trudne sytuacje tzn. takie, które utrudniają grupie
rozwój (przejście procesu grupowego).

Co poddajemy refleksji?

1. CZEGO SIĘ NAUCZYŁAM?
2. JAK SIĘ TEGO NAUCZYŁAM?

Refleksja dotycząca nowych kompetencji
(Czego się nauczyłam / Jak to wykorzystam?)
Czego się nauczyłam?
Jak to wykorzystam?
Co zrobię najpierw?
Czego jeszcze chcę się nauczyć?

Refleksja dotycząca uczenia się
(Jak się tego nauczyłam?)

Jak się nauczyłem nowych kompetencji?
Co mi pomagało, a co przeszkadzało w uczeniu
się?
Czego w tej sprawie nauczyłam się od innych
uczestników / jakie metody uczenia się
wykorzystane przez innych wypróbuję
następnym razem?

Rola moderatora na etapie refleksji
 Zadbać o czas i przygotować jakąś formę refleksji
dotyczącą tego, czego i jak uczestnicy się nauczyli,

 Pomóc im docenić osiągniecia w nauce,
 Zachęcić ich do dalszej nauki np. wskazując inne źródła
wiedzy,
 Zachęcić ich do kontaktu po spotkaniach i wymiany
doświadczeń / wspieraniu się w dalszej nauce,
 Podziękować za spotkanie / zaprosić na kolejne.

O procesie grupowym – do poczytania
KSIĄŻKI
• https://lubimyczytac.pl/ksiazka/97736/grupy-metody-grupowej-pomocy-psychologicznej
• https://www.amazon.com/Groups-Practice-Marianne-Schneider-Corey/dp/1133945465

• https://lubimyczytac.pl/ksiazka/90130/grupy

MATERIAŁY Z SIECI
• http://www.structum.pl/czytelnia-pdfop/Proces_grupowy_Poradnik_dla_trenerow_nauczycieli_i_wykladowcow_procgr.pdf
• https://holipsyche.pl/artykuly/proces-grupowy/#.Xw2qSSgzZPY
• https://agile247.pl/proces-grupowy-model-tuckmana-joanna-gosk/
• https://grupatrop.pl/o-procesie-grupowym/

