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NIE BÓJMY SIĘ
SPOGLĄDAĆ
ZA HORYZONT
W edukacji najważniejsze jest poczucie sensu tego, co robimy
i refleksja nad tym, czego i jak uczymy. Czy to, co dziś robiłam
z dziećmi, uczniami, studentami było prawdziwe, czy to było dobre i piękne? Co się nie udało? Czy lekcji towarzyszyło poruszenie, dzięki któremu uczeń lepiej zapamięta materiał? (…) Lekcja
musi być piękna. Właśnie autorytet nauczyciela kształtuje się
na tej bazie. „Nasza pani pięknie poprowadziła lekcję”. Zachwyt
pcha dziecko do zgłębiania wiedzy – mówi IZABELA DYRDA
(na zdjęciu), nauczyciel przedszkolny, wczesnoszkolny,
oligofrenopedagog, arteterapeuta, wykładowca Instytutu
Studiów Podyplomowych w Tychach.
– czytaj str. 4
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Wracamy po wakacyjnej
przerwie i oddajemy do Państwa rąk piąty tegoroczny numer „Kuriera Nauczycielskiego”.
W najnowszym wydaniu sporo
miejsca poświęcamy edukacji
elementarnej – przedszkolnej
i wczesnoszkolnej.
Z dr Barbarą Czarnotą-Palenik, pedagogiem oraz psychoterapeutą, rozmawiamy
o plusach i minusach nauczania najmłodszych dzieci oraz
o największych wyzwaniach
współczesnej edukacji elementarnej. Jak się okazuje,
ukończenie studiów na tej specjalności daje też spore szanse
na rozwój zawodowy. Pokazuje
to praktyka. Więcej szczegółów
w wywiadzie.
A jeśli już mowa o perspektywach zawodowych, to poruszamy temat zmian prawnych
dokonanych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Chodzi o nowe rozporządzenie
w sprawie standardu kształcenia nauczycieli. Studia z zakresu
wychowania przedszkolnego
i nauczania w klasach 1-3 będzie można odbywać jedynie na
jednolitych zajęciach magisterskich. Do kiedy jeszcze można
te kompetencje zdobyć w trybie
zajęć podyplomowych?
Z kolei Izabela Dyrda, nauczyciel doświadczony w pracy
z najmłodszymi dziećmi, dzieli
się swoją pasją nauczania m.in.
poprzez działania artystyczne. Zdradza też, w jaki sposób
nauczyciel może inspirować
ucznia. „Lekcja musi być piękna.
Właśnie autorytet nauczyciela
kształtuje się na tej bazie. »Nasza pani pięknie poprowadziła
lekcję«. Zachwyt pcha dziecko
do zgłębiania wiedzy” – mówi
Izabela Dyrda.
W najnowszym „Kurierze”
wracamy do cyklu artykułów
o autyzmie. Agnieszka Olej-Ryszkiel omawia zaburzenia integracji sensorycznej
u uczniów z ASD. Zaś Piotr T. Nowakowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kontynuuje rozważania o kształtowaniu
charakteru na bazie klasycznej
pedagogiki.
Na koniec optymistyczne
wieści – ojcowie zapewniają,
że bardziej angażują się w wychowanie i edukowanie swoich
dzieci. Szczegóły w naszym raporcie.

EDUKACJA ELEM
– TRAMPOLINA
O WYZWANIACH W EDUKACJI
PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
ORAZ O SZANSACH, JAKIE
ABSOLWENTOM DAJE UKOŃCZENIE
TEJ SPECJALNOŚCI, ROZMAWIAMY
Z BARBARĄ CZARNOTĄ-PALENIK, DOKTOREM NAUK
HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE
PEDAGOGIKI, PSYCHOTERAPEUTĄ,
WYKŁADOWCĄ W INSTYTUCIE STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH W TYCHACH.
– Czy łatwiej uczyć małe dzieci, czy też te nieco większe?
– To zależy od osobistych
preferencji. Wiadomo, że czym
starsze dziecko, tym większe ma
ono umiejętności komunikacyjne i lepiej rozwinięte zdolności
poznawcze. Z tej perspektywy
nauczanie wydaje się prostsze.
Starsze dzieci są bardziej autonomiczne w myśleniu. Można z nimi
wchodzić w dyskusje, polemiki.
To daje nauczycielom większe
możliwości w pracy z uczniami
oraz do wykazania się własnymi
kompetencjami.
Z mojego punktu widzenia o wiele trudniejsza jest praca z dziećmi
w wieku przedszkolnym, właśnie
ze względu na mniejsze zdolności
poznawcze i umiejętności społeczne dzieci. Maluchy wymagają
przede wszystkim opieki, w drugiej
kolejności oddziaływań wychowawczych, a dopiero w trzeciej kolejności
edukacyjnych, których celem jest
przygotowanie do nauki w szkole.
Dla nich pierwszymi, naturalnymi autorytetami są rodzice.
W przedszkolu są jeszcze silnie
z nimi związani, często o nich
pytają. Dla dzieci z trudnościami
adaptacyjnymi czas spędzany
w przedszkolu traktowany bywa
jako przymus.
Myślę, podobnie jak wielu nauczycieli edukacji elementarnej,
że nauczanie dzieci w klasach
1-3 daje największą satysfakcję.
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Pierwszoklasista idzie do szkoły
z ochotą, chce być wspaniałym
uczniem, dumą swoich rodziców
i nauczycieli. Idzie z założeniem, że
mu się to uda, że będzie ciekawie...
Na starcie w jego oczach nauczyciel
jest autorytetem. Z tego punktu
widzenia to niezwykle korzystna
sytuacja dla nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej w pracy z dziećmi.
– 30 lat temu uczęszczanie do
przedszkola nie było powszechne. Czy w dzisiejszych czasach
możliwy jest prawidłowy rozwój
dziecka bez zajęć przedszkolnych?
– Dla prawidłowego rozwoju
dziecko musi się socjalizować,
nabierać umiejętności społecznych. Dawniej działo się to w dużej mierze w wielopokoleniowej
rodzinie i w grupie rówieśniczej,
na podwórku... Dziś instytucje
oświatowe przejmują te zadania.
– Czy w edukacji elementarnej dzieci również borykają się
z przeciążeniem spowodowanym intensywnym programem
nauczania?
– W tym przypadku to indywidualna sprawa, bo w każdej szkole
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej sam wyznacza ilość zadań
domowych i decyduje o rodzajach
edukacyjnych aktywności podejmowanych przez dzieci. Trudno więc
generalizować. Wydaje się jednak,
że problem nie jest nagminny. Dotyczy dzieci borykających się z trud-

fot. z arch. B. Czarnoty-Palenik

Danuta
Słowik,
redaktor
naczelna

BARBARA CZARNOTA-PALENIK
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt
w GWSH w Katowicach w Katedrze Pedagogiki. Wykładowca
w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach. Pracuje jako
pedagog i psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tychach, a także w Centrum Zdrowia Psychicznego w Tychach
jako psychoterapeuta systemowy rodzin, par i małżeństw. Członek
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
nościami w czytaniu, pisaniu czy
liczeniu. To dla nich blokada uniemożliwiająca sukces edukacyjny
i oczywiście problem dla rodziców.
Z owym przeciążeniem, o które
pan pytał, spotykam się w terapii
rodzinnej. Niekiedy cała rodzina jest zaangażowana w proces
uczenia się i odrabiania zadań.
To wpływa na wzajemne relacje... Z punktu widzenia rodziców
takiej sytuacji często winna jest
szkoła... Inną kwestią mogą być
nadmierne oczekiwania rodziców
wobec dziecka w stosunku do jego
możliwości.
– A do tego dochodzą jeszcze
aktywności pozalekcyjne. Piłka
nożna, taniec, pływanie...

LICZBA MIESIĄCA
TYLE DZIECI W CAŁEJ POLSCE
OBEJMIE NOWY, POSZERZONY
PROGRAM 500+.
(DANE: MRPIPS)

– Podchodzę do tego ze spokojem, bo przecież czas edukacji
wczesnoszkolnej to intensywny
rozwój zainteresowań dziecka.
Ono chce próbować wszystkiego, bo chce poznać, w czym jest
dobre. Wszystko jest w porządku,
jeśli rodzice podchodzą do rzeczy
refleksyjnie, a dziecku zajęcia dodatkowe sprawiają przyjemność
i nie są one przeciążające.
– Jak po latach ocenia pani
eksperyment wprowadzania
sześciolatków do szkoły?
– Podam przykład. Przychodzi
do poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania 9-latek,
który kończy czwartą klasę (przed
zmianą chodziłby do klasy trze-
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MENTARNA
DO SUKCESU
ciej). Wykonuję testy jego funkcji
poznawczych. Okazuje się, że jego
percepcja wzrokowa, słuchowa,
koncentracja, integracja wzrokowo-słuchowo-ruchowa jest
adekwatna do wieku 9 lat. Ale
kiedy badam jego umiejętności
dydaktyczne w zakresie tempa
i poprawności czytania, rozumienia tekstu i przykładam to do
normy czwartoklasisty, to chłopak
wypada poniżej normy. Jego umiejętności są jednak adekwatne dla
trzecioklasisty. Gdyby poszedł do
szkoły rok później, dziś nie miałby
takich trudności szkolnych, obniżonej samooceny, a rodzice nie
byliby sfrustrowani.
– Jakie są dziś największe wyzwania w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej?
– W Polsce ciągle trwa dyskusja, w jakim kierunku powinna
ewoluować edukacja. Z jednej
strony szkole ciągle zarzuca się
transmisyjność, czyli dążenie
tylko do przekazywania wiedzy.
Takie behawiorystyczne podejście,
R

E

w którym nauczyciel wie lepiej,
a uczeń ma słuchać i uczyć się.
Z drugiej strony dochodzą do głosu
nurty humanistyczno-rozwojowe.
W tym przypadku zakłada się, że
dziecko jest wewnątrzsterowne
i samo najlepiej wie, czy i czego
chce się uczyć. Należy je traktować jak małego dorosłego,
po korczakowsku. Pod wieloma
względami zgadzam się z takim
demokratycznym podejściem.
Ważne jest dostrzeganie potrzeb
dziecka, uznanie i uszanowanie
jego godności. Ale w takim demokratycznym podejściu widzę
pewne niebezpieczeństwo. Otóż
dzieci dostają nadmiar władzy,
z którą nie za bardzo wiedzą, jak
sobie poradzić. Bywa, że próba
ingerencji ze strony nauczyciela
jest odbierana jako próba dominacji i odbierania wolności dziecku.
Jestem zwolenniczką nurtu konstruktywistyczno-społecznego,
wedle którego dzieci budują wiedzę
poprzez własną aktywność, eksperymentowanie, pracę w grupie
K

rówieśniczej, ale przy pomocy nauczyciela lub innego kompetentnego
dorosłego, wspierającego ten proces.
W mojej ocenie w edukacji elementarnej wprowadzamy za mało
treści, które zapoznawałyby dzieci z problemami współczesnego
świata. Tworzymy swoisty klosz
ochronny przed takimi zagadnieniami, jak np. bezrobocie, bezdomność, choroby, śmierć, terroryzm...
Nie możemy udawać, że te sprawy
nie istnieją. Jeśli dzieci nie dowiedzą się o nich w szkole, to uzyskają
tę wiedzę w mniej odpowiedzialny
sposób – z Internetu lub od rówieśników.
Jako psychoterapeuta dostrzegam też problem wpływu rozwodów i kryzysów rodzinnych na
rozwój i naukę dziecka. Statystycznie najwięcej rozwodów przypada
właśnie w rodzinach, w których
dzieci są w wieku wczesnoszkolnym. Szacuje się, że w każdej klasie
1/3 uczniów pochodzi z rozbitych
rodzin. To są skomplikowane problemy, ale do rozwiązania.
L

– Jakie perspektywy zawodowe rysują się przed absolwentem specjalności edukacja
przedszkolna i wczesnoszkolna?
– Dużo większe niż przed początkującym nauczycielem przedmiotowcem. Mówię to na podstawie
doświadczeń własnych, moich
absolwentów i znajomych. Poza
nauczaniem w przedszkolach i klasach 1-3 szkół podstawowych, istnieje możliwość założenia własnego przedszkola, klubu lub żłobka,
prowadzonego wedle autorskiego
i sprofilowanego programu wychowawczego. Nadal jest duże zapotrzebowanie na tego typu placówki.
Nie znam osoby, która założyła
prywatne przedszkole i nie odniosła sukcesu, również finansowego.
Ukończenie edukacji elementarnej
może być trampoliną do innego
rodzaju kariery. Na bazie wiedzy
uzyskanej na studiach ukończyłam
kurs psychoterapii. Prowadzę terapię rodzin, par i małżeństw, pracuję
też w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
A

MYŚLĘ, PODOBNIE
JAK WIELU
NAUCZYCIELI
EDUKACJI
ELEMENTARNEJ, ŻE
NAUCZANIE DZIECI
W KLASACH 1-3
DAJE NAJWIĘKSZĄ
SATYSFAKCJĘ.
PIERWSZOKLASISTA
IDZIE DO SZKOŁY
Z OCHOTĄ, CHCE
BYĆ WSPANIAŁYM
UCZNIEM, DUMĄ
SWOICH RODZICÓW
I NAUCZYCIELI. IDZIE
Z ZAŁOŻENIEM, ŻE
MU SIĘ TO UDA, ŻE
BĘDZIE CIEKAWIE...
NA STARCIE
W JEGO OCZACH
NAUCZYCIEL JEST
AUTORYTETEM.
M

A
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NIE BÓJMY SIĘ

SPOGLĄDAĆ ZA HORY
„LEPIEJ ZAPALIĆ NIEWIELKIE ŚWIATEŁKO,
NIŻ PRZEKLINAĆ WIELKĄ CIEMNOŚĆ”. TA
MYŚL KONFUCJUSZA TOWARZYSZY IZABELI
DYRDZIE W PRACY Z DZIEĆMI, STUDENTAMI
I NAUCZYCIELAMI.

– Jak wychowywać i uczyć?
– Edukacja elementarna to
praca z dziećmi w wieku 3-10
lat. Jest nie do przecenienia,
bo przecież to na tym etapie
rozwojowym dziecka tworzą
się zręby jego osobowości, charakteru i nawyków. To wtedy
nauczyciel pomaga dziecku,
wespół z rodzicami, odkryć
predyspozycje, talenty i pasje
dzieci.
Pamiętajmy jednak, że dzisiaj
dzieci w przedszkolu, w szkole i poza nimi są narażone na
przeciążenia bodźcami, dlatego wiele z nich ma kłopoty
z funkcjonowaniem zmysłów,
a co za tym idzie, z koncentracją uwagi. Tę mnogość różnorodnych bodźców i stymulacji,
warsztatów, zajęć dodatkowych
nazywam fabryką fajerwerków.
Niestety ta fabryka fajerwerków
wkracza czasem również do
pedagogiki, okradając dziecko
z możliwości zaspokajania jego
podstawowych potrzeb – poczucia bezpieczeństwa, miłości, bliskości, własnej wartości,
kontaktu z przyrodą i zabawy.
Przecież dzieci uczą się poprzez
zabawę. Zabawa jest dla nich
sposobem na poznawanie świata i eksperymentowanie z nim.
Na przykład poprzez zabawę
w dom maluchy ćwiczą sposób
rozmawiania, rozwiązywanie

konfliktów. Wchodzą w różne role
i przez to rozwijają wiele kompetencji.
Bombardowanie dzieci fajerwerkami aktywności powoduje
znudzenie bodźcem, ale i wyczerpanie. To nie tylko nie przyspiesza rozwoju, ale może go wręcz
ograniczać. Dlatego małe dzieci
powinny rozwijać się wszechstronnie i swobodnie.
W szkole należałoby przywrócić
należną rangę przedmiotom artystycznym i praktycznym. Nasze
dzieci mają zajętą głowę, ale mało

LEKCJA MUSI BYĆ
PIĘKNA. WŁAŚNIE
AUTORYTET
NAUCZYCIELA
KSZTAŁTUJE SIĘ
NA TEJ BAZIE.
„NASZA PANI PIĘKNIE
POPROWADZIŁA
LEKCJĘ”. ZACHWYT
PCHA DZIECKO DO
ZGŁĘBIANIA WIEDZY.
pracują manualnie oraz doświadczają trudności zaangażowania
w proces uczenia się swoich
emocji, swojego serca. Praca rąk
pod kontrolą wzroku jest bardzo
ważna dla rozwoju. Ćwiczą kreatywność, koncentrację i planowanie działań. Potem dochodzi
zachwyt z efektów swojej pracy,
a to rozwija motywację.
Uważam, że w edukacji najważniejsze jest poczucie sensu
tego, co robimy i refleksja nad
tym, czego i jak uczymy. Czy to,
co dziś robiłam z dziećmi, ucznia-

mi, studentami było prawdziwe,
czy to było dobre i piękne? Co się
nie udało? Czy lekcji towarzyszyło poruszenie, dzięki któremu
uczeń lepiej zapamięta materiał?
Ta refleksyjność nie może oczywiście być oderwana od rzeczywistości klasowej. Konsekwencją
refleksji jest decyzja, co mogę
zrobić na kolejnym spotkaniu,
zajęciach, lekcji. Co będzie wartościowe.
– Skąd czerpie pani
inspiracje?
– W dużym stopniu ukształtowało mnie harcerstwo. Dzięki
niemu już w dorosłym życiu rozwinęłam duży zasób kompetencji.
Harcerstwo dało mi odwagę do
działania i zamiłowanie do przygody, także na gruncie edukacji.
Zaszczepiło we mnie łatwość odnajdywania się w grupie. Przede
wszystkim jednak dało mi przekonanie, że z wartościami się nie
nie dyskutuje. Jestem radykalna
w myśleniu o tym, co jest dobrem,
a co jest złem. „Nie dialoguj z pokusą, bo przegrasz” – mówił Zbigniew Herbert.
Autorytetem był dla nas Zbigniew Szuster, który prowadził
Środowiskową Drużynę Harcerską
w Dąbrówce Małej (dzielnica Katowic), nasz „szalony” polonista.
Budził nas intelektualnie, skłaniał
ku refleksyjnemu myśleniu, zachęcał do wnioskowania, wartościowania. To wszystko zatopione
było w przygodzie i w przyrodzie.
Uczyliśmy się, nie wiedząc nawet
o tym.
Na studiach rozpoczęła się
z kolei moja pasja: fascynacja
dramą i teatrem. Trwa ona do
dziś. Przez 10 lat występowałam
w Teatrze Studenckim Nienażarty.
Jeszcze na uczelni prowadziłam
warsztaty z dramy dla młodzieży
szkolnej, studentów, a obecnie
także dla nauczycieli. Organizowałam m.in. zajęcia dla dzieci
i nauczycieli w ramach Festiwalu
Ekspresji Dziecięcej w Katowicach
oraz warsztaty teatralne dla dzieci z małych wiosek na Suwalszczyźnie. Sama zgłębiałam tajniki dramy m.in. na Uniwersytecie
Winchester w Wielkiej Brytanii.

fot. archiwum Izabeli Dyrdy

Izabela Dyrda jest absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytetu
Śl ąsk iego w Katowicach .
Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu edukacji elementarnej, arteterapii,
oligofrenopedagogiki oraz
edukacji niezależnej. 11 lat
pracowa ł a jako pedagog
wspierający, 5 lat we współtworzonej społecznej szkole
podstawowej, od 7 lat spotyka
się ze studentami Akademii
Muzycznej w Katowicach w ramach przedmiotu dramoterapia, a od 6 lat związana jest
z Instytutem Studiów Podyplomowych w Tychach, gdzie
prowadzi zajęcia z zakresu
metodyki nauczania.

IZABELA DYRDA
Nauczyciel przedszkolny, wczesnoszkolny,
oligofrenopedagog, arteterapeuta. Od lat pracuje
z dziećmi, młodzieżą, studentami i nauczycielami.
Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się
wokół wykorzystania narracji w edukacji i terapii,
a w szczególności metody dramy oraz warunków
wszechstronnego rozwoju dziecka w wybranych
koncepcjach edukacji alternatywnej. Uczestnik
i prowadząca w wielu projektach artystyczno-edukacyjnych w kraju i za granicą (m. in. Nuda to nie
Sztuka, Teatr Interaktywny, Festiwal Ekspresji, Media
i Teatr dla Rozwoju). Wykładowca Akademii Muzycznej
w Katowicach oraz Instytutu Studiów Podyplomowych
w Tychach.
Współtwórca wielu inicjatyw edukacyjno-wychowawczych. Prywatnie niegasnąco od lat lubi
rozmowy z ludźmi, śpiew przy ognisku i muzykę
dawną.
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BOMBARDOWANIE
DZIECI FAJERWERKAMI
AKTYWNOŚCI POWODUJE
ZNUDZENIE BODŹCEM,
ALE I WYCZERPANIE. TO NIE
TYLKO NIE PRZYSPIESZA
ROZWOJU, ALE MOŻE GO
WRĘCZ OGRANICZAĆ.
DLATEGO MAŁE DZIECI
POWINNY ROZWIJAĆ SIĘ
WSZECHSTRONNIE
I SWOBODNIE.
Drama (z gr. drao – działam, usiłuję) jest metodą wychowawczą
wspierającą rozwój intelektualny
i emocjonalny młodego człowieka.
To metoda oparta na odgrywaniu
zainicjowanych przez nauczyciela
fikcyjnych sytuacji, na wchodzeniu
w role. Łączy się ze spontanicznością i improwizacją. Rozwija wyobraźnię, sprawność intelektualną
i ruchową, które przygotowują do
kreatywnego życia.

umyć pędzelek i w dodatku
cieszy się porządkiem.
W późniejszym okresie rozwojowym nauczyciel nie powinien się obrażać na młodzieżowy bunt, objawiający się często
ironią, ciętymi ripostami ze strony uczniów. W takim zachowaniu
jest potencjał, który odpowiednio rozpoznany i ukierunkowany
przez nauczyciela może przynieść pozytywne efekty.

– W jaki sposób nauczyciel
może inspirować ucznia?
– Trzeba mieć silny charakter,
czyli być cierpliwym i wytrwałym. Nauczyciel ma obowiązek
przyglądać się klasie. Jaka ona
jest? Jak reagować na problemy
i wyzwania? Musi mieć wiedzę
o psychologii rozwojowej dziecka oraz pielęgnować własną
zdolność obserwacji. Obserwacji zjawisk, ludzi. A wracając do
wątku klasycznych wartości – powinien wzbudzać i pielęgnować
w uczniach potrzebę odczuwania
piękna. Lekcja musi być piękna.
Właśnie autorytet nauczyciela
kształtuje się na tej bazie. „Nasza
pani pięknie poprowadziła lekcję”.
Zachwyt pcha dziecko do zgłębiania wiedzy.
Wartościowej edukacji i autorytetu nie buduje się – jeszcze
raz powtórzę – na fajerwerkach.
Na kolejnych warsztatach czy
festynie dziecko naciska guzik
i zrobi się „wulkan” z sody. Wow!
Fajnie! Tylko dziecko nie rozumie,
jak powstaje taki proces chemiczny. Poza tym zrobiło się brudno
i nie musi po tym doświadczeniu
posprzątać. Tymczasem komplementarna i wytrwała edukacja
uczy rzetelności w codziennym
działaniu. Nie tylko coś namaluję
i sobie odejdę. Dziecko naprawdę
potrafi zorganizować swoje narzędzia i warsztat pracy, potrafi

Plany na przyszłość
Obecnie Izabela Dyrda jest
zaangażowana w rozwijanie
Fundacji „Za Horyzont”, która
powstała przy Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach. Pani Iza jest prezesem
fundacji.
– Ten projekt jest platformą
do spotkań nauczycieli, którzy
chcą tworzyć lepszą edukację.
Chcą spoglądać za horyzont
przyzwyczajeń i schematów.
Mają pasję, pomysły i tę refleksję – jak jest, a jak mogłoby być?
Te spotkania będą otwarte również dla rodziców i studentów
kierunków pedagogicznych.
W planach fundacji jest też szeroko pojęte wsparcie nauczycieli, którzy chcą wzbogacać
swoje kompetencje – mówi
Izabela Dyrda.
– Chcemy też organizować wykłady i warsztaty z naciskiem na
praktykę nauczania. Już w październiku br., w cyklu „Quo vadis,
schola?”, odbędzie się spotkanie
z dr Marzeną Żylińską, cenionym
metodykiem i neurodydaktykiem
– dodaje I. Dyrda.
Jeszcze w te wakacje (30
sierpnia) fundacja organizuje
w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach spotkanie pt. „Letnie Inspiracje”.
Więcej na ten temat piszemy
na stronie 7.

„TWÓRCZY UMYSŁ TO ŹRÓDŁO NIETUZINKOWYCH ROZWIĄZAŃ,
ODKRYĆ I INSPIRACJI. INSPIRUJ I TWÓRZ” – ZACHĘCA AUSTIN KLEON,
AMERYKAŃSKI PISARZ I ARTYSTA, KTÓREGO TRZY KSIĄŻKI ZNALAZŁY
SIĘ NA LIŚCIE BESTSELLERÓW „THE NEW YORK TIMESA”.
WARSZTATY
„TWÓRCZE
MYŚLENIE
W PRACY
Z UCZNIEM”
Nauczycielu, jeżeli
chcesz:
• rozwinąć umiejętność
twórczego myślenia w pracy
z uczniem,
• zwiększyć otwartość na
nowe rozwiązania,
• pobudzić swoją wyobraźnię,
• odkryć potencjał swojej
osobowości,
to warsztaty „Twórcze myślenie w pracy z uczniem” są
właśnie dla Ciebie!

fot. pixabay

YZONT

ZOSTAŃ
PREKURSOREM
W SWOJEJ KLASIE

Czy w dzisiejszych czasach,
zderzając się z rzeczywistością,
jesteśmy w stanie zapoczątkować coś nowego w swojej klasie?
Jak wprowadzić w życie nowe
idee, wartościowe działania czy
metody uczenia?
Wspomniany Austin Kleon
mówi, by robić fajne rzeczy
i dzielić się nimi, tworzyć dla
tych, których się kocha, dla tych,
których chce się poznać. Ja dodam: a zostanie to zauważone.
Jeżeli tylko będą Ci towarzyszyły
odwaga – by pokazywać swoje pomysły, sumienność – by je
doskonalić, wytrwałość w ich
wdrażaniu i dużo chęci zrobienia
czegoś naprawdę fajnego, nic nie
będzie w stanie Cię zatrzymać!
Od czego zacząć? Kleon w swojej książce „Twórcza kradzież.
10 przykazań kreatywności”,
powtarzając za Jimem Jarmuschem radzi: „Pochłaniaj stare
filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, zdjęcia, wiersze, sny,
przypadkowe rozmowy, budynki,
mosty, znaki drogowe, drzewa,
chmury, akweny, światła, cienie”.
Czerp ze wszystkiego, co rozbudza twoją wyobraźnię, co inspiruje
i pobudza do działania. Zdaj sobie
sprawę, że każda praca, każde
działanie i każdy pomysł oparty
jest na tym, co było wcześniej.
Przestań próbować tworzyć coś

z niczego i otwórz się na to co już
jest, bo jak przeczytamy w Księdze Koheleta, „(...) nic zgoła nowego nie ma pod słońcem” (Koh
1,9). Modyfikuj, zmieniaj, dodawaj, odejmuj, powtarzaj – działaj!
Zwróć uwagę na to, co lubisz, na
to co jest dla Ciebie ważne, szukaj
odpowiedzi, dlaczego to jest takie
istotne – działaj.
„To, co kochamy, kształtuje nas
i nadaje nam formę” – powiedział
Goethe. Kolekcjonuj zatem pomysły, zapisuj swoje refleksje,
przepisuj cytaty. Nie odkładaj
pracy na później – działaj teraz.
Działaj zgodnie ze swoimi wartościami, twórz rzeczy według
ciebie istotne, dąż do wyznaczonych celów i zarażaj pomysłami
innych. Niech lęk przed oceną Cię
nie hamuje, a obawy nie paraliżują przed postawieniem kolejnych kroków w kierunku nowego,
kreatywnego sposobu działania.
„Powiedzieć, co się myśli, jest
czasem największym szaleństwem, a czasem najwyższą
sztuką” – zwykła mówić austriacka pisarka, autorka psychologicznych powieści Marie Freifrau
von Ebner-Eschenbach.
Elżbieta KOWACKA, certyfikowany
trener, od 9 lat szkoli w zakresie
kompetencji interpersonalnych,
wykładowca akademicki, przedsiębiorca
i działaczka społeczna.

Korzyści płynące
z udziału w warsztatach:
Po zakończeniu warsztatów będziesz wiedział(a):
• czym jest kreatywność,
• co świadczy o zachowaniu kreatywnym,
• jakie są rodzaje potrzeb
i na jakich poziomach występują,
• poznasz znaczenie twórczego myślenia w edukacji.
Po zakończeniu warsztatów będziesz umiał:
• rozpoznać cechy osób
kreatywnych,
• wskazać przykłady zachowań kreatywnych,
• wskazać obszary wykorzystania twórczego myślenia w pracy z uczniem,
• określić swój typ osobowości.
Dodatkowo, zwiększysz
swoją otwartość na nowe
pomysły własne i ucznia!
Warsztaty odbędą się na
przełomie września i października 2019 r. w Instytucie Studiów Podyplomowych
w Tychach. Zdobądź się na
odwagę i stwórz coś nowego! Masz pytania, napisz:
ewelina.byzdra@krafcconsulting.pl. Warsztaty opracowała i poprowadzi Elżbieta Kowacka – certyfikowany
trener, autorka inicjatyw
społecznych, współpracownik ISP.
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SPECJALIZACJA „EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA” OSTATNI RAZ NA PODYPLOMÓWCE

WYKORZYSTAJ SZANSĘ
Wedle projektu MNiSW uczelnie, które w dniu wejścia w życie
nowych przepisów, czyli 1 października 2019 r., prowadzą studia
pierwszego, jak i drugiego stopnia
na tych kierunkach, będą musiały
przekształcić je w jednolite studia
magisterskie. Jednocześnie rozporządzenie dopuszcza, aby szkoły
wyższe zakończyły kształcenie
na tej specjalności na starych zasadach, jeśli rozpoczęto je przed
1.10.2019 r.
Podobna zasada dotyczy
studiów podyplomowych. Jeśli
do końca września br. na danej
uczelni zawiązana zostanie grupa słuchaczy, chcących zdobywać
kompetencje z zakresu edukacji
elementarnej, to zajęcia te będą
mogły odbywać się jeszcze w trybie podyplomowym.
Taki nabór prowadzi m.in. Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach. Zajęcia odbywają się przez
trzy semestry i są dostosowane do
nowej ustawy o oświacie (związanej z likwidacją gimnazjów). Jeśli
w danym regionie lub mieście
zbierze się odpowiednia liczba
chętnych, studia mogą odbywać
się blisko domów słuchaczy.
Praca nauczyciela nie należy
do najłatwiejszych, szczególnie
w początkowym okresie rozwoju dziecka. Wynika to z faktu, że
uczniowie rozpoczynający naukę
szkolną znacznie różnią się między
sobą pod względem przygotowania ogólnego, rozwoju fizycznego,

fot. Freepik

JESZCZE TYLKO DO KOŃCA WRZEŚNIA 2019 R. MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ NA STUDIA
PODYPLOMOWE O SPECJALNOŚCI WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA. ZGODNIE BOWIEM Z PROJEKTEM NOWEGO ROZPORZĄDZENIA
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SPRAWIE STANDARDU KSZTAŁCENIA
NAUCZYCIELI, POCZĄWSZY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020, ZAJĘCIA Z TEGO ZAKRESU
BĘDZIE MOŻNA ODBYWAĆ JEDYNIE NA JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH.

PODOBNA ZASADA
DOTYCZY STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH.
JEŚLI DO KOŃCA
WRZEŚNIA BR.
NA DANEJ UCZELNI
ZAWIĄZANA
ZOSTANIE GRUPA
SŁUCHACZY,
CHCĄCYCH
ZDOBYWAĆ
KOMPETENCJE
Z ZAKRESU
EDUKACJI
ELEMENTARNEJ,
TO ZAJĘCIA TE BĘDĄ
MOGŁY ODBYWAĆ SIĘ
JESZCZE W TRYBIE
PODYPLOMOWYM.

Ukończenie studiów na specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna daje szerokie perspektywy zawodowe
jak i również poziomu inteligencji,
umiejętności przystosowania i dojrzałości emocjonalnej.
Dlatego dobre studia podyplomowe z zakresu edukacji
elementarnej powinny pozwolić
jak najlepiej poznać specyfikę wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i zapewniania im najlepszych
warunków do pełnego rozwoju już
od najmłodszych lat.

Poza wykładami, istotne są
zajęcia praktyczne. To w dużej
mierze one pozwolą na późniejsze projektowanie i przeprowadzanie działań w środowisku
szkolnym i przedszkolnym czy
diagnozowanie i prowadzenie
terapii pedagogicznej. Absolwenci potrafią wtedy odpowiednio reagować na wszelkie
niepokojące symptomy w gru-

pie lub klasie, a w efekcie konstruować skuteczne programy
interwencyjne, profilaktyczne
i naprawcze.
Studia podyplomowe na specjalności „Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna” dają
możliwości zatrudnienia jako
nauczyciel wychowania przedszkolnego (także przedszkole

integracyjne, środowiskowe,
prywatne, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej) lub
w klasach 1-3 szkół podstawowych (także klasy integracyjne,
świetlice dla dzieci w młodszym
wieku).
Uzyskane przez absolwentów
kwalifikacje odpowiadają wymaganiom wynikającym z podstaw
programowych.

WYSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SPECJALISTÓW I RODZIN
Jak informuje nas Ewa Stankowska, organizatorka wystawy,
prezentowany sprzęt i pomoce
wykorzystać mogą m.in. pedagodzy, logopedzi, terapeuci
integracji sensorycznej i terapeuci kształcenia specjalnego
w pracowniach pedagogiczno-psychologicznych, żłobkach,
przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowaw-

czych i domach opieki społecznej.
Sprzęt rehabilitacyjny pokaże firma
Akmed z Tychów.
Wystawiane pomoce naukowe
adekwatnie do wieku i możliwości służą m.in. poprawie percepcji
wzrokowej, słuchowej, ćwiczeniu koncentracji i pamięci oraz
usprawnieniu manualnemu. Za
ich pomocą można pracować
w gabinetach specjalistów, ale
i w domach.

Jak informuje Ewa Stankowska,
na wystawie będzie można zapoznać się z ofertą Grupy Wydawniczej „Harmonia”, która funkcjonuje
na rynku od 1993 r. Firma specjalizuje się w wydawaniu publikacji
z następujących dziedzin: nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne;
pedagogika i terapia pedagogiczna; wspomaganie rozwoju dziecka zarówno pełnosprawnego, jak
i niepełnosprawnego; logopedia;

dysleksja czy autyzm. Ich autorami
są najczęściej znani polscy praktycy
z prof. Martą Bogdanowicz na czele
(psycholog kliniczny dziecięcy, założycielka Polskiego Towarzystwa
Dysleksji).
Będzie też stoisko firmy Alexander, która specjalizuje się w produkcji gier i zabawek edukacyjnych,
kreatywnych i konstrukcyjnych.
– Oprócz specjalistów na prezentację zapraszamy również rodziców

fot. Akmed

W INSTYTUCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TYCHACH (UL. SIENKIEWICZA 1)
W DNIACH 13-14 WRZEŚNIA BR., W GODZ. 10.00-18.00 ODBĘDZIE SIĘ WYSTAWA
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH. BĘDZIE RÓWNIEŻ OKAZJA
DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH BADAŃ.

z dziećmi. Do nich skierowana
będzie oferta bezpłatnych badań
słuchu i płaskostopia. W przypadku chęci skorzystania z badań
słuchu należy najpierw umówić
się pod numerem telefonu 515
403 007 – mówi Ewa Stankowska.
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FUNDACJA „ZA HORYZONT” – MIEJSCE SPOTKAŃ NAUCZYCIELI, RODZICÓW I STUDENTÓW KIERUNKÓW
PEDAGOGICZNYCH

DLA LEPSZEJ EDUKACJI
FUNDACJA „ZA HORYZONT” POWSTAŁA W INSTYTUCIE STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH W TYCHACH. PROJEKT JEST PLATFORMĄ DO
SPOTKAŃ NAUCZYCIELI, KTÓRZY CHCĄ TWORZYĆ LEPSZĄ EDUKACJĘ.
CHCĄ SPOGLĄDAĆ ZA HORYZONT PRZYZWYCZAJEŃ I SCHEMATÓW.
MAJĄ PASJĘ, POMYSŁY I REFLEKSJĘ: JAK JEST, A JAK MOGŁOBY BYĆ.
– SPOTKANIA BĘDĄ OTWARTE RÓWNIEŻ DLA RODZICÓW I STUDENTÓW
KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH – MÓWI IZABELA DYRDA, PREZES
FUNDACJI „ZA HORYZONT”.

30.08.2019
OBRAZ 10.00-12.30
Projekcja filmu dokumentalnego
pt. „Alfabet” (reż. E. Wagenfer)
To jeden z filmów, które na długo zostawiają po sobie ślad. Inaczej
ogląda się go, kiedy jest się rodzicem,
inaczej gdy nasze dzieci są już dorosłe, a jeszcze inaczej, kiedy jest się
nauczycielem. Film dotyka zagadnień
systemowej edukacji według schematów, przeciążenia dzieci nadmiarem zajęć, oceniania. Stawia
pytanie o współczesną możliwość wychowywania do wolności.
Po seansie dyskusja inspirowana filmem.
KAWIARNIA INSPIRACJI/DRAO 12.30-13.00
• Ciekawe książki
• KorczakArium
• Walizka Wymiany – podziel się doświadczeniem, informacją,
pomysłami
• Drao (z gr. działam) – malowanie akwarelami dla początkujących.

liwości i trzeba szukać nowych
rozwiązań na miarę XXI wieku.
Chodzi o odejście od kultury
nauczania i przejście do kultury uczenia się. To nie jest łatwe,
bo wymaga krytycznej refleksji,
wizji i odwagi. Ale efekty – wedle
wykładowczyni – są imponujące.
Zadaniem nauczycieli przestaje
być bowiem ciągłe nauczanie.
Aby uczniowie mogli uczyć się
w najefektywniejszej formie,
czyli przez własną aktywność,
nauczyciele muszą stworzyć im
ku temu odpowiednie warunki.
O tym, jak zacząć, co można zrobić już dziś, jak obudzić szkoły do
zmiany, będzie mowa w wykładzie dr Marzeny Żylińskiej.
Po wykładzie odbędą odpłatne dwugodzinne warsztaty pt.
„Jak zacząć lekcję, żeby włączyć ciekawość”, które poprowadzi dr Żylińska. – Neurobio-

– CHCEMY TEŻ ORGANIZOWAĆ WYKŁADY
I WARSZTATY Z NACISKIEM NA PRAKTYKĘ
NAUCZANIA. JUŻ 18 PAŹDZIERNIKA BR. ODBĘDZIE
SIĘ W ISP SPOTKANIE Z DR MARZENĄ ŻYLIŃSKĄ,
CENIONYM METODYKIEM I NEURODYDAKTYKIEM,
PREZESEM FUNDACJI „BUDZĄCA SIĘ SZKOŁA”.
JEJ FASCYNACJI NAJNOWSZYMI BADANIAMI
I ODKRYCIAMI NA TEMAT PRACY MÓZGU I UCZENIA
SIĘ TOWARZYSZY WIERNOŚĆ WYCHOWAWCZYM
POGLĄDOM JANUSZA KORCZAKA – MÓWI IZABELA
DYRDA.

lodzy przekonują, że nasze mózgi
nie pracują zawsze z taką samą
intensywnością. Aby mózg mógł
wykorzystać cały swój potencjał,
w naszym otoczeniu musi zdarzyć się coś, co przyciągnie naszą
uwagę i umożliwi koncentrację.
W przeciwieństwie do spraw
budzących ciekawość i wymagających wyjaśnienia, wszystko
co banalne, oczywiste, typowe,
normalne i schematyczne mózg
ignoruje. Dzięki badaniom i eksperymentom wiemy już, co robić,
by uczniowie chcieli angażować
się w lekcje. Od nas zależy, czy
będziemy chcieli tę wiedzę wykorzystać – mówi Izabela Dydra.
Jeszcze w te wakacje (30
sierpnia) fundacja organizuje
w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach spotkanie
pt. „Letnie Inspiracje”.
– Zapraszamy nauczycieli,
rodziców i wszystkich, którzy
na nowy rok szkolny poszukują nowych inspiracji albo mogą
podzielić się swoimi pomysłami,
doświadczeniem z innymi – mówi
Izabela Dyrda. – W programie film
i bardzo ciekawy wykład wokół
różnic między 6- i 7-latkami oraz
co z tego wynika dla dziecka, dla
rodzica, dla nauczyciela, dla klasy.
W przerwie kawowej pojawią się
książki wydawnictwa „Element”,
o kreatywnej edukacji, pomagającej wspierać dzieci w odkrywaniu
naturalnego potencjału. Będzie
okazja doświadczyć radości z malowania akwarelami i porozmawiać przy kawie.
– Jeżeli Państwo chcieliby na
spotkaniu podzielić się jakąś
myślą, sentencją, informacją,
jeżeli mielibyście ochotę polecić
pedagogiczną książkę, artykuł,
film, koniecznie to zróbcie. Okazją będzie „Walizka Wymiany”
– dodaje prezes Fundacji „Za
Horyzont”.

SŁOWO 13.30-14.30
Dwa kosmosy, czyli potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci
6- i 7-letnich oraz ich implikacje dla praktyki pedagogicznej. Wykład
poprowadzi dr Ida Szwed – psycholog rozwojowy, psychoterapeuta.
Następnie konwersatorium inspirowane wykładem.
Zapraszamy nauczycieli, rodziców, studentów kierunków pedagogicznych, opiekunów, wychowawców.
Miejsce: budynek Instytutu Studiów Podyplomowych, Tychy,
ul. Sienkiewicza 1.

fot. archiwum ID

– Chcemy wspierać rozwój zawodowy i osobisty osób związanych z oświatą i wychowaniem poprzez rzetelną wiedzę
na temat człowieka i warunków
jego całościowego rozwoju oraz
budowanie relacji z innymi praktykami i teoretykami nauk społecznych. Wsparcie to oznacza
również możliwość dofinansowania studiów wzbogacających
kompetencje zawodowe. Drogowskazem w tych działaniach są
wartości prawdy, dobra i piękna
– wyjaśnia Izabela Dyrda.
– Chcemy też organizować
wykłady i warsztaty z naciskiem na prakt ykę nauczania. Już 18 października br.
odbędzie się w ISP spotkanie
z dr Marzeną Żylińską, cenionym metodykiem i neurodydaktykiem, prezesem fundacji
„Budząca się Szkoła”. Jej fascynacji najnowszymi badaniami
i odkryciami na temat pracy
mózgu i uczenia się towarzyszy wierność wychowawczym
poglądom Janusza Korczaka –
kontynuuje Izabela Dyrda.
Podczas wykładu pt. „Quo
vadis, schola. Od kultury
nauczania do kultury uczenia się” dr Żylińska omówi
tradycyjną kulturę nauczania,
w której nauczyciel jest stroną
czynną, uczniom zaś przypada
rola biernych odbiorców wiedzy.
Wedle dr Żylińskiej taki model
szkoły wyczerpał swoje moż-

HARMONOGRAM
„LETNICH INSPIRACJI”:

Kreatywne zajęcia z najmłodszymi dziećmi
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AUTYZM - ZABURZENIA
INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
(SI Dysfunction) albo dysfunkcją
w integracji sensorycznej (Dysfunction in Sensory Integration,
DSI). Pojawiają się one w momencie, gdy układ nerwowy człowieka
niepoprawnie przetwarza bodźce
płynące z ciała lub otoczenia, co
niekorzystnie wpływa na: zachowanie, uczenie się, sposób poruszania, odnoszenie się do innych
i myślenie o sobie.
Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przejawiają trudności w adaptacyjnym reagowaniu na
wrażenia sensoryczne, np. dźwięki,
światło, ruch, hałas, faktury przedmiotów, konsystencję potraw (wybiórczość pokarmowa), dotyk. Występuje nadwrażliwość na ubrania,
biżuterię, kosmetyki itd.
Musimy pamiętać, że objawy
zaburzeń integracji sensorycznej
u każdego człowieka mogą być
różne. Jedni mogą poszukiwać
bodźców albo odwrotnie – odczuwać nadmiar bodźców i starać się
ich unikać.
Osoby należące do pierwszej
grupy, poprzez ciągłe poszukiwanie
i dostarczanie bodźców, same stymulują swój układ nerwowy. Dzieci
te uwielbiają niebezpieczne zabawy,
lubią wspinać się na drabinki, meble,
na wysokie ogrodzenia lub drzewa.
Mogą godzinami huśtać się, skakać
na trampolinie i kręcić się na karuzeli wydając przy tym meczące dla
otoczenia rozmaite krzyki i dźwięki.
Zdarza się również, że nie odczuwają bólu.

Bywa, że dzieci ze spektrum autyzmu źle znoszą hałas (nadwrażliwość słuchowa)
O czym musimy pamiętać,
w jaki sposób pomóc
osobie z zaburzeniami
w przetwarzaniu
sensorycznym:
• Uprzedzaj osobę, która źle
znosi hałas (nadwrażliwość słuchowa), o konieczności włączenia
w domu wiertarki, odkurzacza lub
dzwonka na przerwę w szkole.
Spróbuj umożliwić jej pobyt w spo-

„SEBASTIAN, OŚMIOLATEK, JEST W CIĄGŁYM
RUCHU. W SZKOLE PRZERZUCA KARTKI W KSIĄŻCE,
PRZEBIERA W PISAKACH, STUKA LINIJKĄ, PSUJE
DŁUGOPISY. ZGRZYTA ZĘBAMI LUB KŁAPIE SZCZĘKĄ
I ŻUJE SWÓJ KOŁNIERZYK. CHŁOPIEC ODCHYLA SIĘ
NA KRZEŚLE W TYŁ, A POTEM Z HUKIEM WRACA
DO POPRZEDNIEJ POZYCJI. WIERCI SIĘ, SIADA
NA STOPIE ALBO PRZYCISKA KOLANA DO PIERSI.
WYSKAKUJE JAK Z PROCY ZE SWOJEGO KRZESŁA ZA
KAŻDYM RAZEM, GDY IDZIE NAOSTRZYĆ OŁÓWEK
ALBO CHCE TRAFIĆ ZMIĘTYM PAPIERKIEM DO KOSZA”.
sza”. (C. S. Kranowitz, „Nie-zgrane
dziecko”, s. 30-31).
Z pewnością każdy z nas zna
dziecko, które jest niespokojne,
niezręczne, grymaśne – jest niezgrane. Co jest przyczyną takich zachowań? Dlaczego Paul i Sebastian
mają trudności w codziennym funkcjonowaniu? Ich wspólnym problemem, pisze C. S. Kranowitz, jest
zaburzenie przetwarzania sensorycznego (SPD), nazywane również
dysfunkcją integracji sensorycznej

Dzieci należące do drugiej grupy,
w codziennym życiu będą bardzo
niezgrabne: wpadają na meble, potykają się o własne nogi, rozlewają
picie. Z trudnością będą uczyły się
jazdy na rowerze, łapania lub kopania piłki. Ich układy nerwowe nie
radzą sobie z nadmiarem odbieranych bodźców, dlatego dzieci te
będą szukały wszelkich możliwych
sposobów na ich zminimalizowanie.
Ponadto nie lubią tłumów oraz głośnych dźwięków.

kojnym miejscu lub posłuchanie
muzyki relaksacyjnej; w skrajnej
nadwrażliwości słuchowej zaproponuj używanie stoperów. W ramach dostosowania otoczenia
i diety sensorycznej naucz osobę
z autyzmem używania zatyczek do
uszu lub słuchawek wyciszających
w miejscach, w których występuje
duże natężenie hałasu. Niekiedy
konieczne jest również ściszanie
głosu lub szeptanie do ucha. Minimalizuj dźwięki z tła, eliminuj

dźwięki dla danej osoby nieprzyjemne (np. stałe dźwięki o wysokich
tonach, dźwięk klaksonu, telefonu,
dzwonka, gwizdka).
• Z kolei otoczenie osób z autyzmem, u których występuje podwrażliwość na bodźce słuchowe,
powinno być wyposażone w przedmioty wydające dźwięki (np. magnetofon, tamburyn, talerze i inne)
pozwalające na dostarczenie stymulacji dźwiękowej w sposób społecznie aprobowany.
• Unikaj dotykania osoby z nadwrażliwością dotykową, uprzedzaj
o dotyku: „Czy mogę podać ci rękę?”.
Dostosowując dla niej otoczenie,
dobieraj ubranie, które zostało
wcześniej zmiękczone i pozbawione metek.
• Przy nadwrażliwości na zapachy
ograniczaj używanie mocnych perfum; ograniczaj kontakt z zapachem
środków higienicznych i czystości
o bardzo intensywnym aromacie.
Pamiętaj o potrawach o ostrym
i wyrazistym zapachu (ważne jest
stosowanie pochłaniaczy zapachów
oraz wywietrzników w kuchni).
• Osobom z nadwrażliwością węchową należy stwarzać okazje do
neutralizowania „przeciążonego”
zmysłu węchu poprzez zapewnienie dostępu do świeżego powietrza.
Dobrze jest, jeśli posiadają kawałek
materiału nasączonego ulubionym
zapachem.
• Wyeliminowanie lub ograniczenie światła jarzeniowego (zimnego),
migającego i pulsującego zaleca się
osobom z autyzmem, które ujawniają nadwrażliwość wzrokową.
Wskazane są również: eliminacja
luster w pomieszczeniu, używanie
okularów przeciwsłonecznych lub
czapeczki z dużym daszkiem albo
bluzy z kapturem.

• Nie domagaj się, żeby osoba
z nadwrażliwością smakową zjadała wszystkie posiłki. Do niektórych
pokarmów może ona przejawiać
silną awersję. Problemy z jedzeniem
w postaci wybiórczości są bardzo
często obserwowanym zachowaniem u osób z autyzmem, dlatego
zostaną szerzej opisane w następnym artykule.
Źródła:
A. Borkowska, B. Grotowska,
„Codzienność dziecka z zespołem
Aspergera”, Wydawnictwo Harmonia,
Gdańsk 2015 r.
K. Patyk, M. Panasiuk, „Wsparcie
młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu”, GWP, Sopot 2017 r.
C. S. Kranowitz, „Nie-zgrane dziecko.
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego
- diagnoza i postępowanie”, Wydawnictwo
Harmonia, Gdańsk 2012 r.

fot. JJ

„Paul nie lubi szkoły. Niekiedy za
zgodą rodziców zostaje w domu.
Mówi, że nie lubi chodzić do szkoły,
ponieważ w niczym nie jest dobry
i wszyscy się z niego śmieją.
Nauczycielka Paula zauważa, że
chłopiec potrafi na długo skupić
uwagę i że ma ponadprzeciętne
umiejętności czytania. Zastanawia
się, dlaczego dziecko, które posiada
tak dużo informacji, którymi mogłoby się podzielić, jest sparaliżowane,
gdy ma napisać wypracowanie. To
prawda, pisze z mozołem, a kartki
z jego wypracowania są pogniecione
i pełne dziur po wycieraniu gumką.
To prawda, trzyma ołówek w żelaznym uścisku, przyciska łokieć do
żeber i wyciąga język do pisania. To
prawda, często się zdarza, że zsuwa
się z krzesła, gdy mocno koncentruje się na jakiejś pracy pisemnej. (…) ”
„Sebastian, ośmiolatek, jest
w ciągłym ruchu. W szkole przerzuca kartki w książce, przebiera
w pisakach, stuka linijką, psuje długopisy. Zgrzyta zębami lub kłapie
szczęką i żuje swój kołnierzyk. Kolana Sebastiana podskakują, jego
stopy tupią, oczy spoglądają ciągle
w innym kierunku, palce bawią się
małżowinami usznymi. Chłopiec
odchyla się na krześle w tył, a potem z hukiem wraca do poprzedniej
pozycji. Wierci się, siada na stopie
albo przyciska kolana do piersi.
Wyskakuje jak z procy ze swojego krzesła za każdym razem, gdy
idzie naostrzyć ołówek albo chce
trafić zmiętym papierkiem do ko-

fot. Freepik

„PAUL TO NIEZMIERNIE NIEŚMIAŁY DZIEWIĘCIOLATEK. PORUSZA SIĘ NIEPEWNIE, MA ZŁĄ POSTAWĘ CIAŁA I ZAKŁÓCONE
POCZUCIE RÓWNOWAGI, CZĘSTO UPADA. NIE WIE JAK SIĘ BAWIĆ, A KIEDY JEST W GRUPIE Z INNYMI DZIEĆMI,
ZAZWYCZAJ SMĘTNIE SIĘ IM PRZYGLĄDA ALBO ODCHODZI”.

Agnieszka OLEJ-RYSZKIEL
wykładowca Instytutu Studiów
Podyplomowych w Tychach,
doktorantka Uniwersytetu Śląskiego,
pedagog, logopeda, tyﬂopedagog,
terapeuta i od 15 lat mama
cudownych synów ze spektrum
zaburzeń autystycznych (ASD)

9

10
O KSZTAŁTOWANIU CHARAKTERU CZ. 2

COKOLWIEK CZYNISZ,

PATRZ KOŃCA

Dokąd zmierzamy?
Starożytny filozof Diogenes
sformułował następującą radę:
„Quidquid agis, prudenter agas,
et respice finem” („Cokolwiek
czynisz, czyń roztropnie i patrz
końca”). Ta cenna maksyma
greckiego myśliciela trafnie oddaje istotę procesu kształtowania charakteru, gdyż wskazuje
na potrzebę uświadamiania sobie celu podejmowanych działań
wychowawczych bądź samowychowawczych. Słowo „cel” brzmi
po grecku: telos, boulema, skopos,
po łacinie zaś: finis, terminus, co
tłumaczymy na język polski jako
„granicę”, „brzeg”, „kres”, „zakończenie” bądź „zwieńczenie”. Zaabsorbowani codzienną gonitwą
za różnymi sprawami oraz troską
o rozwiązanie napotykanych problemów, gubimy czasem azymut
naszych działań, kręcąc się niejako
wokół własnego ogona. Zasadne jest zatem postawienie sobie
pytania: „Dokąd zmierzamy?”.
Od uzyskanej odpowiedzi zależy
określony kierunek naszych myśli,
słów i czynów. Ogółem: całego
życia. W pracy nad sobą właściwie
obrany cel staje się siłą wprowa-

dzającą ład oraz wyprowadzającą
nas z chaosu i rozbicia. Podobnie jak
w przypadku dobrej jakości mapy lub
zdjęcia lotniczego danego obszaru:
wprawdzie nie znajdziemy nań wielu
szczegółów, ale dobrze widać ogólny
zarys całego terenu i rozmieszczenie
kluczowych obiektów.
Byty nieożywione podlegają
prawom fizyki, zwierzęta zaś kierują się instynktem. Tymczasem
tylko człowiek, jako byt obdarzony świadomością i wolnością, jest
zdolny stawiać przed sobą cele,
wybierać środki do nich prowadzące, jedne cele zastępować innymi,
zastanawiać się nad nimi, a nawet
o nich debatować. Jak pisze o. Jacek Woroniecki: „Ta zdolność do
refleksji nad własnymi czynami
i wypływająca z niej świadomość
ich wewnętrznej celowości, jest
najwybitniejszą cechą charakterystyczną działalności ludzkiej”.
Dobro godne pożądania
Ujmując chronologicznie, cel jest
pierwszy w zamierzeniu, a ostatni
w osiągnięciu. „Rzeźbiarz, stając
przed bryłą marmuru, już przed
przystąpieniem do pracy ma wizję
jej końcowego efektu. Wiadomo, że
tylko wtedy może zacząć pracować. Cel jest z tej racji utożsamiany
z przyczyną działania. Zaczyna ona
funkcjonować, gdy człowiek poznaje jakieś dobro godne pożądania, zostaje przez nie oczarowany
i «pociągnięty», wreszcie zdeterminowany do jego zdobycia” – pisze
ks. Mieczysław Rusiecki.
Człowiek realizuje cele bliższe
lub dalsze. Cele bliższe (tj. pośrednie) z chwilą ich urzeczywistniania
pełnią już tylko rolę środków, czyli
etapów koniecznych do zdobywania celów dalszych. Ten najdalszy,
będący przez cały czas celem,
a nigdy środkiem, nazywamy celem ostatecznym (finis ultimus).
Czym się on odznacza? Otóż celu
ostatecznego człowiek pożąda dla
niego samego, żywiąc nadzieję, że
osiągnąwszy go, znajdzie w nim
całkowite spełnienie. Starożytni
właściwie nie spierali się o to, co jest
ostatecznym celem, bo łączyło ich
przekonanie, że jest nim osiągnięcie
szczęścia. Spór jednak toczył się
wokół tego, co stanowi istotę tegoż

szczęścia. Na zdrowy rozum nie
może nią być bogactwo, nie spełnia
bowiem wyżej wspomnianych warunków celu ostatecznego. Z tych
samych przyczyn nie mogą nim
być cielesna przyjemność, władza, zaszczyty, a nawet sława. To
wszystko może się w naszym życiu
zdarzyć i być jego istotną wartością,
jednak nie najwyższą.
Wydaje się natomiast, że najbliżej interesującego nas ideału
jest ten spośród nas, kto pokochał
najlepszą część swej natury, a mianowicie sferę duszy, i stara się ją
ubogacić licznymi cnotami moralnymi. W tym świetle inspirującym
wychowawczo punktem odniesienia może być choćby wywodząca
się ze starożytnej Grecji kategoria
estetyczno-etyczna kalokagatia

(gr. kalos kai agathos – „piękny i dobry”), dziś przez niejednego lekceważona, która określa harmonijny
rozwój człowieka wyrażający się
w połączeniu jego doskonałości
duchowej i cielesnej. Ale również
w tym wypadku człowiek szczerze postępujący tą ambitną drogą
dostrzega z biegiem czasu coraz
wyraźniej, że nie może być ona
celem ostatecznym, a wiedzie do

jakiegoś Dobra wyższego rzędu.
Jednak pozostawmy to osobom
o niebo bardziej kompetentnym
w tym względzie. Czyli teologom.
Piotr T. NOWAKOWSKI
pedagog i publicysta, doktor
habilitowany nauk społecznych, profesor Uniwersytetu
Rzeszowskiego

LIS HARTEL
Duńska mistrzyni jeździectwa Lis Hartel (1921–2009)
we wrześniu 1944 r. zapadła
na chorobę Heinego-Medina,
w efekcie czego konieczne były
operacje i długie okresy pobytu
w szpitalu. Ponieważ nie mogła chodzić, jej mąż przenosił
ją z miejsca na miejsce. Mimo
cierpienia i bezradności nie
poddała się. Współpracowała ściśle z lekarzami i krok po
kroku odzyskiwała siły, pnąc
się coraz wyżej do celu. Wkrótce zamieniła wózek inwalidzki
na kule, a następnie kule na
laskę. Wróciło jej zainteresowanie jazdą konną i nie bacząc
na sprzeciw rodziny, wznowiła
treningi. Za pierwszym razem
trzeba było ją unieść i posadzić, jednak okazało się, że
w siodle trzyma się mocno.
Ćwiczyła wytrwale, jeżdżąc
nawet lepiej niż przed chorobą,
a trzeba wiedzieć, że już wtedy
miała w dorobku dwukrotne
mistrzostwo kraju w ujeżdżaniu (1943 i 1944).

fot. Wikipedia

„Jeśli człowiek nie wie, czym
ma się zająć, to nie ma po co
wstawać z łóżka” – stwierdza
z nutką ironii Bohdan Urbankowski, polski poeta, eseista i filozof.
W normalnych okolicznościach
osoba podejmująca jakieś działanie ma przed sobą konkretny
cel. Dajmy na to, że wybieramy
się w podróż do Warszawy.
Wówczas to pojawia się w naszej
głowie myśl o stolicy, a dopiero
potem rozważamy, co należy
zrobić, aby się tam dostać. Realizacja tego zamiaru będzie
wpierw wymagać wykonania
szeregu czynności będących
środkami do osiągnięcia założonego celu. Musimy np. spakować się, pojechać na dworzec
i zakupić bilet. Dopełnienie celu,
a więc przyjazd do Warszawy,
jest w tym procesie elementem
ostatnim, wieńczącym całe
przedsięwzięcie. Postarajmy się
teraz przenieść te rozważania
na grunt pedagogiki.

fot. Pixabay

BYWA, ŻE KTOŚ UDAJE SIĘ BEZWIEDNIE W SPONTANICZNĄ
PODRÓŻ PIERWSZYM LEPSZYM TRAMWAJEM. KTOŚ INNY SIADA
ZA KIEROWNICĄ SAMOCHODU I PODĄŻA PRZED SIEBIE BEZ WYRAŹNIE
OKREŚLONEGO CELU. JESZCZE INNY SNUJE SIĘ BEZMYŚLNIE PO
WĄSKICH ALEJKACH PARKU. SĄ TO NA OGÓŁ SYTUACJE WYJĄTKOWE,
WYWOŁANE NIEKIEDY NIE W PEŁNI UŚWIADOMIONĄ POTRZEBĄ
PSYCHICZNEGO ODREAGOWANIA. GORZEJ, JEŚLI TA DOŚĆ
CHAOTYCZNA POSTAWA CECHUJE NASZĄ CODZIENNOŚĆ.

Na olimpiadzie w Helsinkach
(1952) była jedyną kobietą w tej
konkurencji i zdobyła srebrny
medal, wygrywając z wieloma najlepszymi jeźdźcami na
świecie. Po czterech latach powtórzyła swój wyczyn w trakcie
igrzysk w Melbourne (1956). To
nie sama jazda konna uczyniła
ją silną, lecz jej postanowienie

przezwyciężenia choroby. Wykorzystała wszelkie dostępne
środki, aby osiągnąć cel. Zachęcająco brzmi wypróbowana
prawda jej osobistego motta:
„Możesz zrobić wszystko, jeśli
w to wierzysz”.
(na podst. Alf Lohne, „Jutro zaczyna
się dzisiaj”, Warszawa 1996, s. 16)
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ZWIĘKSZA SIĘ UDZIAŁ
OJCA W ŻYCIU DZIECKA
WYCHODZĄC Z ZAŁOŻENIA, ŻE EWOLUCJA POSTAW OJCÓW W OSTATNICH LATACH JEST RÓWNIE FASCYNUJĄCA JAK
TA DOTYCZĄCA MATEK, FIRMA NATIONALE-NEDERLANDEN POSTANOWIŁA SPRAWDZIĆ, JACY SĄ WSPÓŁCZEŚNI
OJCOWIE, JAK WYGLĄDAJĄ ICH OBOWIĄZKI I JAKIE SĄ ICH NAJWIĘKSZE OBAWY ZWIĄZANE Z ROLĄ RODZICA. W EFEKCIE
W CZERWCU BR. OPUBLIKOWANO RAPORT PT. „POWRÓT TATY. POLSKIE OJCOSTWO: PEŁEN ETAT CZY PRACA DORYWCZA?”.

Więcej taty w domu
Dominujący jeszcze do niedawna tradycyjny model rodziny jest uzupełniany przez model
zbliżony do rodziny partnerskiej.
W tym tradycyjnym ujęciu ojciec
reprezentuje władzę, prawo, dyscyplinę, realizując funkcję instrumentalną (pobudzanie rozwoju
dziecka, jego wiedzy, kompetencji), a codzienna opieka nad
dzieckiem spoczywa na matce.
Tymczasem z dokumentu wynika, że większość ojców spędza
z dzieckiem sporo czasu (zdaniem
dwóch trzeci badanych: od 3 do 8
godzin dziennie). I choć matki nie
w pełni to potwierdzają (zgadza
się z tym tylko połowa z nich),
to trudno mówić, że ojcowie nie
uczestniczą w codziennym życiu
dziecka.
Co więcej, cztery piąte z nich
deklaruje chęć spędzania z dzieckiem jeszcze większej liczby
godzin. Również badane matki
wyrażają korzystną dla panów
opinię o ich sposobie funkcjonowania w roli ojców: trzykrotnie
częściej niż w samoocenach oceniają ich bardzo dobrze (49 proc.
pań i tylko 16 proc. panów). Wedle
innych źródeł jeszcze przed kilkunastu laty polscy ojcowie mający
wyższe wykształcenie zajmowali
się dziećmi od 2 do 4 godzin tygodniowo, tymczasem dziś, jak
wynika z danych uśrednionych,
są to nawet 2 godziny dziennie.
Jeszcze więcej czasu ojcowie poświęcają dzieciom w weekendy:
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nak ojcowie są też coraz bardziej
obecni w tematach trudnych.
W wielu przypadkach to ojcowie
rozmawiają o pierwszej miłości,
dojrzewaniu. Poruszają tematy,
które kiedyś były zarezerwowane dla mam” – tłumaczy Diana
Rychter, menedżer ds. badań
i analiz rynkowych Nationale-Nederlanden.

Badania wykazały, że ojcowie spędzają więcej czasu z dziećmi

JESZCZE PRZED KILKUNASTU LATY POLSCY OJCOWIE
MAJĄCY WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE ZAJMOWALI
SIĘ WŁASNYMI DZIEĆMI OD 2 DO 4 GODZIN
TYGODNIOWO, TYMCZASEM DZIŚ, WEDŁUG DANYCH
UŚREDNIONYCH, SĄ TO NAWET 2 GODZINY DZIENNIE.
niemal 70 proc. z nich czyni to
przez 6 godzin, a przeszło co
trzeci – przez 9 godzin.
Wymiana doświadczeń
Co sprawia ojcom największe
trudności? Są to umiejętność bycia autorytetem dla dziecka, ale
i – wymagająca bliskości emocjonalnej – umiejętność wspierania dziecka na kolejnych etapach
rozwoju (w obu przypadkach po
32 proc. odpowiedzi). Może zaskakiwać deklarowany przez badanych sposób przygotowywania
się do roli ojca: to nie Internet,
a wymiana doświadczeń z innymi
ojcami odgrywa zasadniczą rolę.
Nie tylko kobiety prowadzą ze
sobą takie rozmowy, lecz także
co czwarty z badanych mężczyzn.
Z chwilą przyjścia dziecka na
świat 30 proc. ojców ograniczyło
aktywność zawodową, co jeszcze
bardziej podkreśla ich większy
wkład w codzienną opiekę nad
dzieckiem niż miało to miejsce
w poprzedniej generacji rodziców.
Tym niemniej wciąż owo samoograniczenie jest zdecydowanie
częstsze wśród matek (49 proc.
wskazań).

Na zajęcia i na wywiadówkę
Również domowe obowiązki
spoczywają w większej mierze
na barkach kobiet. Wprawdzie
włączanie się z pomocą w tym
zakresie deklaruje aż 72 proc.
ojców, jednak potwierdza ten
fakt tylko 53 proc. matek. Za
to obowiązek odwożenia bądź
przywożenia dziecka z placówki,
zajęć dodatkowych czy spotkań
z rówieśnikami spoczywa głównie na ojcach. Niespodziewanie,
również wielu z nich utrzymuje
kontakt z wychowawcami czy nauczycielami dziecka. Nawet jeśli
występuje duża rozbieżność między potwierdzeniem tego faktu
przez ojców (72 proc. wskazań)
i matki (49 proc.), to – jak się
zdaje – odchodzą do przeszłości
czasy, kiedy to ojciec wysłany na
wywiadówkę nie zawsze trafiał
do właściwej klasy.
„Obecnie ojcowie są bardzo
mocno zaangażowani w życie
dzieci, udzielają się w naprawdę
wielu obszarach, w wielu tematach są aktywni. Także większość
czasu, który spędzają z dziećmi,
dotyczy aktywnych form. Najczęściej są to wspólne zabawy,
wspólne uprawianie sportu. Jed-
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Z badań wynika, że polski ojciec aktywnie przygotowuje się do
swej najważniejszej roli w życiu,
chce spędzać z dziećmi jak najwięcej czasu, regularnie uczestniczy w ich życiu przedszkolnym
i szkolnym. „Co prawda ich partnerki są nieco bardziej sceptyczne co do tych optymistycznych
deklaracji, ale i tak prawie połowa ankietowanych przez nas
kobiet twierdzi, że ich mężowie/
partnerzy są zdecydowanie dobrymi ojcami. Kolejne 35 proc.
na to pytanie odpowiada «raczej
tak». Współczesny polski ojciec
otrzymuje więc solidną piątkę za
swój wkład w wychowanie dzieci.
Jest stale obecny w ich życiu, jest
cierpliwy i wyrozumiały, bez wahania okazuje miłość i troskę, nie
wstydzi się przytulać. Odczuwa
dumę z tego, że jest ojcem” – pisze Michał Nestorowicz, dyrektor
ds. badań i analiz rynkowych Nationale-Nederlanden.

Uczyć się na błędach
Jak wynika z raportu, ojcowie
dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, ale i pozwalają im uczyć
się na błędach. Blisko 90 proc.
mężczyzn zachęca dziecko do
swobodnego rozwijania swych
talentów, a 73 proc. buduje zainteresowania dziecka z myślą
o jego przyszłym zawodzie. Jest
to również widoczne w zakresie edukacji finansowej. Ojcowie (56 proc.) częściej niż matki
(47 proc.) deklarują posiadanie
pieniędzy odłożonych w trosce
o „lepsze jutro” syna bądź córki.
Współcześni ojcowie są bez
wątpienia inni niż jeszcze przed
ćwierćwieczem. Z pewnością
uległ zanikowi ostry podział na
sferę wyłączności należącą do
matek bądź ojców.
(ptn)
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