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WYWIAD
Z DR IWONĄ WENDREŃSKĄ
z Uniwersytetu Śląskiego, wykładowcą
(specjalność edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną)
w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach.

WSPARCIE DLA CAŁEJ RODZINY
nosprawnością w klasie integracyjnej czy ogólnodostępnej. Zwłaszcza
jeśli jest nauczyciel wspomagający.
Trudności pojawiają się wtedy, gdy
w tej klasie znajdzie się jeszcze troje,
czworo dzieci z niezdiagnozowany-

mi wcześniej deﬁcytami, a mających specjalne potrzeby edukacyjne.
W takiej sytuacji nawet świetny nauczyciel, który ma dużo pomysłów,
i osoba go wspomagająca będą mieli
trudności.
Czytaj str. 4

fot. arch. IW

– To może jednak niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim
nie powinni chodzić do szkół powszechnych, ale do specjalnych?
– Z tym się nie zgadzam. Problemem nie jest jedno dziecko z niepeł-
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KREATYWNA EDUKACJA – WARSZTATY FUNDACJI „ZA HORYZONT”

Letnie InSPi

Danuta
Słowik,
redaktor
naczelna

POKAZ FILMU „ALFABET”, DYSKUSJA INSPIROWANA TYM NIEBANALNYM
OBRAZEM O EDUKACJI, WYSTAWA KSIĄŻEK WYDAWNICTWA „ELEMENT”,
WYKŁAD O RÓŻNICACH ROZWOJOWYCH 6- I 7-LATKÓW – TO TYLKO NIEKTÓRE
Z PUNKTÓW SPOTKANIA, KTÓRE 30 SIERPNIA ODBYŁO SIĘ W INSTYTUCIE STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH W TYCHACH. ZORGANIZOWAŁA JE FUNDACJA „ZA HORYZONT”
W RAMACH CYKLU „LETNIE INSPIRACJE”.

fot. JKN

Wakacje były dla Państwa czasem wypoczynku, ale zapewne
też źródłem wielu inspiracji na
nowy rok szkolny. Z końcem kanikuły, 30 sierpnia, w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach
nauczyciele i studenci kierunków
pedagogicznych dzielili się swoimi
przemyśleniami podczas „Letnich
InSPiracji”. O szczegółach tych
warsztatów poświęconych kreatywnej edukacji piszemy w tym
numerze „Kuriera Nauczycielskiego”.
O największych wyzwaniach
w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną rozmawiamy z dr Iwoną Wendreńską,
adiunkt w Zakładzie Pedagogiki
Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego, wykładowcą specjalności edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną w ISP w Tychach. Okazuje
się, że poza rewalidacją tych osób,
kluczowe jest objęcie kompleksowym wsparciem ich rodzin.
Piotr T. Nowakowski, profesor
Uniwersytetu Rzeszowskiego
oraz wykładowca ISP w Tychach,
kontynuuje swój cykl esejów
pt. „O kształtowaniu charakteru”.
W tym numerze przypomnimy
sobie, że w klasycznym rozumieniu praca nad charakterem
wiedzie przez kształcenie cnót.
„Otóż słowo cnota nie jest dziś
trendy, a wielu osobom kojarzy
się prędzej z utratą dziewictwa
aniżeli z jego pierwotnym sensem” – pisze Piotr T. Nowakowski.
Zachęcam do lektury tekstu
„Zostań operatorem drona”.
Łukasz Gawor i Marek Marcisz,
pracownicy naukowi Politechniki
Śląskiej, opisują praktyczne zastosowania dronów w geograﬁi
czy geologii. Zachęcają też do
wzięcia udziału w warsztatach
na temat dronów dla uczniów
szkół podstawowych, średnich
oraz studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Warto, bo
samemu można spróbować sterować bezzałogowym statkiem
powietrznym.
W najnowszym „Kurierze” publikujemy też raport ilustrujący,
jak w Polsce kształtują się wydatki
rodziców na zajęcia pozalekcyjne
ich dzieci. W raporcie zapytano
również o sposób wydatkowania
świadczeń otrzymywanych w ramach programu Rodzina 500+,
które od lipca bieżącego roku
przysługuje także na pierwsze
dziecko.

Dyskusja w ISP o ciekawej edukacji po projekcji ﬁlmu „Alfabet”
Warsztaty, na które zaproszono nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych i rodziców,
rozpoczęły się od projekcji ﬁlmu
dokumentalnego pt. „Alfabet”. To
osobiste i krytyczne spojrzenie austriackiego reżysera Erwina Wagenhofera na współczesny system
edukacji. Twórca ﬁlmu podnosi, że
nauczanie niemal na całym świecie
oparte jest na linearnym, wąskotorowym myśleniu, testowaniu
uczniów, porównywaniu ich ocen,
a tym samym na współzawodnictwie. Według twórcy ﬁlmu w dzisiejszej szkole na całym świecie
najważniejsze okazują się normy
i standardy nauczania, które determinują sposób prowadzenia lekcji.
Tego typu system w efekcie niszczy
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wrodzoną nam kreatywność i zamienia uczniów w roboty, niezdolne
do twórczego myślenia. Czyni to
również przeciążony materiałem
program nauczania i nadmiar zajęć.
Sukces bez szkoły?
Dla przeciwwagi Wagenhofer
przedstawia w ﬁlmie ludzi, którzy
osiągnęli sukces, choć nie kształcili się w powszechnym systemie
szkolnictwa. Jednym z nich jest
Francuz André Stern, muzyk,
kompozytor, lutnik zajmujący się
budową gitar, dziennikarz i pisarz.
André jest synem Arno Sterna,
pedagoga, twórcy pracowni malarskiej „Akademia Czwartkowa”,
w której dzieci edukowały się poprzez spontaniczność, zabawę

i ekspresję artystyczną. Według
Arno Sterna malowanie jest dla
dzieci niezwykle cennym doświadczeniem i może mieć decydujący
wpływ na ich rozwój.
Innym bohaterem „Alfabetu”
jest Pablo Pineda, Hiszpan z Malagi, pierwszy student z zespołem
Downa w Europie, który uzyskał
stopień uniwersytecki. Zajmuje się psychologią wychowania,
wygłasza odczyty, współpracuje
z różnymi fundacjami.
Film „Alfabet” jest kontrowersyjny, ale dzięki temu nie pozostawia obojętnymi i prowokuje
do dyskusji. Takowa odbyła się
po projekcji, w ogródku Instytutu
Studiów Podyplomowych, specjalnie zaaranżowanym na potrzeby

LICZBA MIESIĄCA
TYLE RODZIN UCZESTNICZY
DZISIAJ W SYSTEMIE KARTY
DUŻEJ RODZINY.
(DANE: MRPIPS)

„Letnich InSPiracji”. Można było
też podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami, zostawiając
notatkę w „Walizce Wymiany”. Tej
przestrzeni patronował Janusz
Korczak (o czym przypominało
jego zdjęcie).
Uczestnicy warsztatów mogli
zapoznać się też z ofertą książek
wydawnictwa „Element”, o kreatywnej edukacji, pomagającej
wspierać dzieci w odkrywaniu
naturalnego potencjału. Jednym
z autorów jest sir Ken Robinson.
Urodził się w Liverpoolu jako jeden
z siedmiorga dzieci w rodzinie robotniczej. Uważa, że to jego wspaniała rodzina zainspirowała go do
bycia dożywotnim adwokatem
edukacji. Po wypadku w pracy jego
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Piracje

BIURA INSTYTUTU STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ
I CZĘSTOCHOWIE

STUDIUJ
BLIŻEJ
DOMU

FILM „ALFABET” JEST KONTROWERSYJNY, ALE
DZIĘKI TEMU NIE POZOSTAWIA OBOJĘTNYMI
I PROWOKUJE DO DYSKUSJI. TAKOWA ODBYŁA SIĘ
PO PROJEKCJI, W OGRÓDKU INSTYTUTU STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH, SPECJALNIE ZAARANŻOWANYM
NA POTRZEBY „LETNICH INSPIRACJI”.

Pozostać artystą
Ken Robinson uważa, że w edukacji kreatywność jest równie istotna, jak nauka czytania i pisania.
W jednym ze swoim wystąpień
mówił: „Wszystkie dzieci mają
talenty, a my je bezwzględnie
marnujemy. Jeśli nie jesteś przygotowany na pomyłkę, nigdy nie
będziesz w stanie wymyślić czegoś oryginalnego. Dzieci boją się
popełniać błędy, bo piętnujemy
błędy. Stworzyliśmy i podtrzymujemy narodowe systemy edukacji, w których błędy są najgorszą
rzeczą, którą możesz zrobić. I tak
pozbawiamy ludzi kreatywności.
Picasso powiedział, że wszystkie
dzieci rodzą się artystami. Problemem jest pozostać artystą w miarę dorastania. Do kreatywności nie
dorastamy, ale z niej wyrastamy.
Zostajemy z niej wyedukowani.
Szkoła zabija kreatywność”.
Robinson zauważa, że wszędzie
na świecie w systemach nauczania
najważniejsze są matematyka i języki, a na szarym końcu znajdują
się muzyka, taniec i rysunek. Tymczasem dla komplementarnego
rozwoju wszystkie te przedmioty
są tak samo niezbędne.
Dwa kosmosy
„Letnie InSPiracje” zakończył
wykład pt. „Dwa kosmosy, czyli
potrzeby i możliwości rozwojowe
dzieci 6- i 7-letnich oraz ich implikacje dla praktyki pedagogicznej”. Wygłosiła go dr Ida Szwed,
psycholog, logopeda, terapeuta
rodzin. Jak można było usłyszeć, zasadnicza różnica między
6- i 7-latkami w szkole jest taka,
że sześcioletnie dziecko nie ma
jeszcze wyraźnie w polu widzenia
zasad. Skupione jest na sobie. Na
tym, czy jest najważniejsze dla
rodziców, dla pani. Niepokoi się
nie dlatego, że nie zna literek, ale
dlatego, że nie wie, czy jest ważne,
czy nie. Natomiast siedmiolatek
potrzebuje zasad. Zadaje sobie
pytanie: „Czy dam radę to zrobić?”.
Chce nabywać kompetencje. Dlatego w zeszycie stara się nie wyjechać literkami poza linię.

fot. JKN

ojciec został dotknięty porażeniem
czterokończynowym (tetraplegia).
Mimo to pozostał w centrum życia
rodziny i kiedy Ken zachorował na
chorobę Heinego-Medina w wieku
lat czterech, jego rodzice motywowali go, żeby doskonalił się w edukacji i nie pozwolił, aby określała
go choroba.

Kawa i dobra lektura

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W TYCHACH MA DOBRE WIADOMOŚCI
DLA SWOICH OBECNYCH I PRZYSZŁYCH
SŁUCHACZY Z BIELSKA-BIAŁEJ,
CZĘSTOCHOWY I OKOLIC. W TYM ROKU
AKADEMICKIM W OBU TYCH MIASTACH
CZYNNE BĘDĄ BIURA ISP, W KTÓRYCH
BĘDZIE MOŻNA ZAŁATWIĆ WSZYSTKIE
SPRAWY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ,
BIEŻĄCYMI KWESTIAMI I ODBIOREM
DYPLOMU. W PRZYPADKU ZAŚ POWSTANIA
GRUPY NA DANEJ SPECJALNOŚCI, ISP
ZORGANIZUJE ZAJĘCIA NA MIEJSCU.
Poza tym zajęcia prowadzimy w takich miastach jak: Tychy,
Katowice, Rybnik, Lubliniec, Gliwice, Ruda Śląska, Racibórz, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Cieszyn, Żywiec, Olkusz, Oświęcim,
Radomsko, Zawiercie i Żory.

Fundacja „Za Horyzont”
Powstała w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach. Ten
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. – Te spotkania będą otwarte również dla rodziców i studentów
kierunków pedagogicznych – mówi Izabela Dyrda, prezes Fundacji
„Za Horyzont”.
– 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 – dodaje Izabela Dyrda.

Spotkanie
z dr Marzeną Żylińską
Już 18 października br. Fundacja „Za Horyzont” organizuje 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.
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 możliwości i trzeba szukać nowych rozwiązań
na miarę XXI wieku.
Po wykładzie odbędą się odpłatne dwugodzinne warsztaty
pt. „Jak zacząć lekcję, żeby włączyć ciekawość”, które poprowadzi
dr Żylińska.

Biuro ISP w Bielsku-Białej
czynne jest w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Józefa
Lompy 10, na pierwszym piętrze
szkoły (pokój nr 110). – Nasz sekretariat jest do Państwa dyspozycji w godz. 8.00-16.00. Można
w nim załatwić wszelkie sprawy
związane z procesem rekrutacyjnym, bieżącymi sprawami
związanymi ze studiami na danej
specjalizacji i odbiorem dyplomu
– mówi Ewelina Byzdra, kierownik organizacji i rozwoju Instytutu
Studiów Podyplomowych.
Biuro ISP powstaje także
w centrum Częstochowy. Zakres
jego działania będzie taki sam
jak w Bielsku-Białej.
– Studia podyplomowe w ISP
charakteryzują się głównie trze-

ma kwestiami: u nas można studiować blisko swojego miejsca
zamieszkania, wykładowcy to
doświadczeni praktycy, a atmosfera jest bardzo przyjazna
– mówi Łukasz Bukowski, dyrektor ISP.
– Wiemy z doświadczenia, że
ludzie chcą uzupełniać wiedzę
jak najbliżej swojego domu. I my
im to umożliwiamy. Nie muszą
dojeżdżać do naszej centrali
w Tychach, a różnicy w poziomie
nauczania nie ma. Zachęcamy
do tworzenia grup słuchaczy
w Bielsku-Białej, Częstochowie
i innych miastach województwa
śląskiego. Zorganizujemy studia
w Państwa mieście, w Waszej
szkole – dodaje dyrektor Bukowski.
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EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Wsparcie dla
– JEDNYM Z PRIORYTETÓW PEDAGOGIKI SPECJALNEJ I JEJ SUBDYSCYPLIN JEST
POSZUKIWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE, JAK ZAPEWNIĆ WSPARCIE CAŁEJ
RODZINIE, W KTÓREJ JEST OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
– MÓWI IWONA WENDREŃSKA, DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH,
PRACOWNIK ZAKŁADU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ UNIWERSYTETU
ŚLĄSKIEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, WYKŁADOWCA INSTYTUTU STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH W TYCHACH – SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.
– Proszę rozszyfrować ten
długi i trudny wyraz...
– Oligofrenopedagogika
(z greki oligos – pomniejszenie, phren – umysł, pomniejszona sprawność umysłowa),
czyli dział pedagogiki specjalnej koncentrujący się na
problematyce niepełnosprawności intelektualnej, w tym na
funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną – od ich urodzenia do
śmierci. Obejmuje zarówno
proces kształcenia, jak i wychowanie, opiekę i wszelkie
formy terapii. Efektem ma
być możliwie jak najszersze
przystosowanie tych osób
do życia w społeczeństwie
(m.in. komunikacja z innymi,
samodzielność w dostępnym
im zakresie, kompetencje zawodowe, gospodarowanie finansami, obsługa urządzeń
codziennego użytku, właściwe
wykorzystanie czasu wolnego). Stąd właśnie w ostatnich
latach ten kierunek studiów
na uczelniach zastępuje się
nazwą edukacja i rehabilitacja
osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
– To bardzo duży obszar
działań.
– Tak. Tym bardziej, że grupa
osób z niepełnosprawnością
intelektualną jest zróżnicowana. W orzecznictwie psychologiczno-pedagogicznym
stosuje się czterostopniową
klasyfikację. Stopień lekki
niepełnosprawności intelektualnej posiadają osoby, które
mogą kształcić się w szkołach
ogólnodostępnych, również
w klasach integracyjnych. Każda szkoła, wedle rządowego
rozporządzenia, ma obowiązek przyjmowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeśli nie
ma wskazań do kształcenia
specjalnego np. ze względu na

współwystępowanie innej niepełnosprawności czy zespołu
zaburzeń rozwojowych. Stopień
umiarkowany i znaczny – te osoby uczęszczają do szkół specjalnych, do oddziałów edukacyjno-terapeutycznych. Podstawa
programowa realizowana w tych
oddziałach bardziej odpowiada
rzeczywistym możliwościom
oraz potrzebom edukacyjnym
uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Czasem te osoby mają
problemy z komunikowaniem
się, więc język mówiony wspomagają lub zastępują gesty czy
znaki graficzne. Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, często sprzężoną
z ruchową, od 1997 r. również
objęte są procesami edukacyjnymi – w szkołach specjalnych

nauczyciele). Poznają m.in. zagadnienia pedagogiki specjalnej,
metodykę pracy, uczą się, jak
konstruować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne czy indywidualne programy
rewalidacyjno-wychowawcze
dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
Uważam, że studenci powinni
poznać metodykę pracy z osobami ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej. Konieczne są więc
zajęcia praktyczne w różnych
placówkach. Usłyszałam kiedyś od studenta, że z „takimi
osobami” nie będzie pracował
(chodziło o głęboki stopień niepełnosprawności intelektualnej). Jeśli ów student utrwali
sobie np. stereotyp, że osoby
z głębokim stopniem niepeł-

Mogą być też nauczycielami
wspomagającymi w klasach integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych.
– Bazując na pani doświadczeniu, co można uznać za
sukces pedagogiczny w pracy
z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie?
– Na początku swojej kariery
pracowałam z uczniami z lekką niepełnosprawnością intelektualną, która – co ciekawe
– w wielu przypadkach nie wynikała z dysfunkcji rozwojowych,
ale była nabyta. Środowisko
społeczne, w którym te dzieci
funkcjonowały i warunki socjalno-bytowe nie zaspokajały ich
potrzeb psychospołecznych i fizycznych. Najczęściej przyczyną był alkoholizm rodziców i ich
niewydolność wychowawcza.

PROBLEMEM NIE JEST JEDNO DZIECKO
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W KLASIE INTEGRACYJNEJ
CZY OGÓLNODOSTĘPNEJ. ZWŁASZCZA JEŚLI
JEST NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY. TRUDNOŚCI
POJAWIAJĄ SIĘ WTEDY, GDY W TEJ KLASIE
ZNAJDZIE SIĘ JESZCZE TROJE, CZWORO DZIECI
Z NIEZDIAGNOZOWANYMI WCZEŚNIEJ DEFICYTAMI,
A MAJĄCYCH SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE.
w oddziałach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w ośrodkach
rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (OREW).
– Jakie kompetencje nabywa
absolwent studiów z zakresu
edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną?
– W przypadku studiów podyplomowych są to już osoby
z klasycznym przygotowaniem
pedagogicznym (głównie czynni

nosprawności intelektualnej
w żaden sposób nie komunikują
się, to później w pracy z nimi zablokuje im możliwość rozwoju.
Po studiach absolwenci mogą
być nauczycielami w szkołach
specjalnych (w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych bądź
re w a l i d a c y j n o - w y c h o w a w czych), mogą pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (DPS, WTZ, OREW)
i świetlicach terapeutycznych.

Nie było tam mowy o warunkach do nauki. Książki i zeszyty
w pijackim szale niszczył ojciec.
W innym przypadku mama – zamiast do szkoły – wysyłała córki
do sąsiadek w roli opiekunek do
młodszych dzieci. Mieliśmy też
przypadek, że pewna dziewczynka uczyła się gorzej od
swojej młodszej siostry. Trafiły
obie do jednej klasy w szkole
specjalnej. Nie dawało nam spokoju, dlaczego ta starsza miała

tyle braków. Przyczyna była
prozaiczna – brak okularów.
Matka nie zatroszczyła się o to
przez 5 lat. Była sympatyczna,
kochała swoje dzieci, ale kompletnie nie wiedziała, jak się
nimi opiekować. Swego czasu
do szkół specjalnych uczęszczały pokolenia uczniów z tych
samych rodzin. Dziś to się zmieniło. Jednak wciąż zdarza się, iż
nasi uczniowie funkcjonują lepiej
niż rodziny, z których pochodzą.
I to jest ogromny sukces.
Potem przez wiele lat miałam
pod opieką dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, czasem
sprzężoną z autyzmem. Z każdym pracowało się inaczej.
U jednego sukcesem było to, że
nawiązaliśmy szybko kontakt
i zaczęliśmy współpracę. Sukcesem u innych było to, że zlikwidowaliśmy poprzednie negatywne nawyki i wypracowaliśmy
umiejętności samoobsługowe.
Dziecko było w stanie samo się
ubrać, wykonać proste zabiegi
higieniczne, później przygotować sobie herbatę.
– Jakie są obecnie największe wyzwania w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie?
– Jak się okazuje, nadal konieczne jest edukowanie społeczeństwa,
kształtowanie właściwych postaw
względem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ta niepełnosprawność nie zawsze jest od razu
widoczna na zewnątrz. Dochodzi
do przykrych incydentów w szkole czy w zakładzie pracy. Jedna
z pań przedszkolanek powiedziała pewnej dziewczynce, że ona
jest „niewyuczalna”. To określenie
w pedagogice, którego od lat się już
nie stosuje. Ta wypowiedź przyblokowała rozwojowo dziewczynkę,
która notabene nie ma orzeczonej
niepełnosprawności intelektualnej.
Tę panią pozbawiłabym możliwości
pracy w zawodzie.
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fot. arch. IW

całej rodziny

IWONA WENDREŃSKA
doświadczona (ze względu na lata pracy, a nie przez los) doktor nauk
humanistycznych. Pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Wykładowca Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach.
Oligofrenopedagog z duszą dziecka, cieszącego się spotkaniem
z drugim człowiekiem, wciąż odkrywającego i zachwycającego się
otaczającym światem, gotowego uczyć się od innych. W rzadkich
wolnych chwilach podróżuje, spaceruje, czyta (najlepiej kilka książek
równocześnie) oraz słucha muzyki. Uważa, że zabawa i inne formy
wspólnego spędzania czasu najlepiej łączą pokolenia.

– Moja znajoma opowiadała
mi zdarzenie z lat 80., kiedy
uczęszczała do przedszkola.
Otóż pani wzięła na środek
jednego chłopaka i oznajmiła
innym dzieciom, że on znów
się zmoczył. Dla znajomej (nie
mówiąc już o tym chłopczyku)
do dziś jest to traumatyczne
wspomnienie.
– Pani z tego przedszkola też
przez pomyłkę została nauczycielem.
– Dziś takie incydenty się już
chyba nie zdarzają?

– Niestety zdarzają się. To
również bolączka kierunków
pedagogiczno-psychologicznych, gdzie o przyjęciu na studia decyduje wyłącznie średnia
ocen z egzaminu dojrzałości,
bez rozmowy kwalifikacyjnej czy
sprawdzenia kompetencji psychologiczno-pedagogicznych
kandydata. Na szczęście takich
przypadków jest coraz mniej. Na
przykład w szkołach powszechnych nauczyciele przedmiotowcy mają coraz większą wiedzę
z zakresu pedagogiki specjal-

nej. Wymaga się od nich, aby
doskonalili się w tym zakresie.
To przynosi pożądane owoce.
Na zajęciach z pedagogiki specjalnej realizowanych w ramach
studiów podyplomowych często słyszę od słuchaczy, którzy są nauczycielami: „Dobrze,
że o tym rozmawialiśmy, bo ja
myślałam, że zachowanie tego
ucznia z niepełnosprawnością
intelektualną wynika z braku
jego chęci, lenistwa, nieumiejętności zorganizowania sobie
czasu”. Tymczasem to efekt
jego deficytów. Trzeba takiemu
uczniowi trzy lub cztery razy powtórzyć polecenie. Trzeba wiedzieć, że to dziecko szybciej się
męczy, a jego pamięć i koncentracja uwagi jest ograniczona.
– Czy w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
występuje również problem
przeładowanego programu
nauczania?
– Jest tak na pewno w przypadku uczniów z orzeczonym
stopniem lekkim, którzy przecież razem z koleżankami i kolegami bez deficytów realizują
tę samą podstawę programową
w szkołach powszechnych.
– To może jednak niepełnosprawni intelek tualnie
w stopniu lekkim nie powinni
chodzić do szkół powszechnych, ale do specjalnych?
Przecież nauczyciele ledwo
co wyrabiają się z realizacją
zajęć w klasach z uczniami bez
deficytów rozwojowych.
– Z tym się nie zgadzam. Problemem nie jest jedno dziecko
z niepełnosprawnością w klasie
integracyjnej czy ogólnodostępnej. Zwłaszcza jeśli jest nauczyciel wspomagający. Trudności
pojawiają się wtedy, gdy w tej
klasie znajdzie się jeszcze troje,
czworo dzieci z niezdiagnozowanymi wcześniej deficytami,
a mających specjalne potrzeby
edukacyjne. W takiej sytuacji
nawet świetny nauczyciel, który ma dużo pomysłów, i osoba
go wspomagająca będą mieli
trudności.
– Wróćmy do wyzwań współczesnej oligofrenopedagogiki...
– Ważną kwestią jest otoczenie jak najwcześniej merytoryczną opieką rodziców uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną, aby nie poruszali się
po omacku. Metod terapii jest
bardzo dużo. Niewskazane jest,
aby dziecko korzystało z wielu
naraz. Wtedy, zamiast rozwijać się, dochodzi do nadmiernej stymulacji, a w efekcie do
zmęczenia i zamknięcia się na
nabywanie nowych kompetencji.
Wielu rodzicom trzeba wytłumaczyć, na czym polega

niepełnosprawność ich dziecka. Czasami bowiem mają oni
złudne wyobrażenie, że z niepełnosprawności intelektualnej
potomek wyrośnie. „Bo moje
dziecko jest chore i wyleczy
się”. Takie myślenie uruchamia
się, kiedy niepełnosprawność
intelektualna jest sprzężona
np. z autyzmem czy zespołem
Downa. Dzieci te są pod ustawiczną opieką medyczną i często zażywają leki ograniczające
objawy towarzyszące danemu
zespołowi zaburzeń rozwojowych. Medykamenty te jednak
nie „leczą” deficytów intelektualnych. Niejednokrotnie rodzice
przeżywają ogromny zawód.
Dlatego tak istotna jest współpraca nauczycieli i terapeutów
z nimi. Wasze dziecko „nie wyleczy się”, ale razem możemy
usprawniać jego samodzielne
funkcjonowanie.
– W szkole powszechnej słyszymy czasem o braku współpracy między nauczycielami
i rodzicami. Rodzice narzekają
na nauczycieli, a nauczyciele na rodziców. W przypadku
rewalidacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie taka
współpraca jest konieczna.
– Tylko wtedy efekty rewalidacyjne będą optymalne. Kolejnym wyzwaniem dla pedagogów
specjalnych jest wparcie (m. in.
psychologiczne) dla całej rodziny, w której jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną.
Czasem brat lub siostra słyszy: „Ty jesteś za niego odpowiedzialna(y), bo on jest chory”. Nie można przerzucać na
rodzeństwo opieki nad osobą
z niepełnosprawnością w większym zakresie niż to możliwe dla
dziecka. Rodzeństwo powinno
włączać się do tej opieki, a nie
przejmować jej. Wówczas może
się właściwie rozwijać.
Istotną kwestią jest zdrowy
egoizm rodzicielski. „Mam być
rodzicem wspierającym rozwój
mojego dziecka, ale też mam
prawo do wolnego czasu i do
odpoczynku”. Kiedy matka opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością w domu, a ojciec
pracuje (lub na odwrót), to ich
drogi mogą się rozchodzić i małżeństwo przeżywa kryzys...
– Cóż z tego, że rewalidujemy dziecko, skoro jego rodzina
się rozpadnie.
– Dlatego powtórzę, że jednym z priorytetów pedagogiki
specjalnej i jej subdyscyplin jest
poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie: jak zapewnić wsparcie
całej rodzinie. Dostrzegamy też
problemy dorosłych i starzejących się osób z niepełnosprawnością intelektualną. Są wśród

nich takie, których rodzice już
nie żyją.
– Ostatnio miałem okazję
obejrzeć film dokumentalny
„Alfabet” o alternatywnej
i kreatywnej edukacji. Jednym z jego bohaterów jest
Pablo Pineda, pierwszy niepełnosprawny intelektualnie Europejczyk (ma zespół
Downa) z dyplomem wyższej
uczelni. Pablo zagrał również w filmie fabularnym,
poruszającym temat, który ciągle jest tabu. Chodzi
o seksualność dojrzewających i dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Czy te kwestie również
są wyzwaniem dla was?
– To jeden z kluczowych problemów poruszanych ostatnio
w pedagogice specjalnej. To
zagadnienie znajduje się już
w programach studiów akademickich i podyplomowych
w naszym kraju. Kluczową
sprawą jest umiejętność rozmawiania z niepełnosprawnymi o ich seksualności.
– Z tym przecież mają
problemy również rodzice
i nauczyciele zdrowych nastolatków...
– Właśnie! W przypadku
osób z niepełnosprawnością
intelektualną rodzice czasem
myślą, że skoro w pewnych
obszarach wolniejszy jest ich
rozwój, to również ich seksualność będzie wolniej dochodziła do głosu, a tu niestety nic
z tego. Popęd seksualny jest
przez te osoby równie silnie
odczuwany, jak u osób pełnosprawnych. Mechanizm może
być następujący: odczuwam
potrzebę, nie umiem określić,
co się dzieje, więc wzrasta
frustracja. Tłamszony popęd
seksualny może prowadzić
do agresji, a nawet do przestępstwa na tle seksualnym.
Dlatego nie możemy uciekać
od tego tematu w pracy z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną.
– Myślę, że rodzice obawiają się skutków, jakie
może przynieść współżycie ich dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dzieci. Chodzi przede
wszystkim o rodzicielstwo.
– Dlatego w trakcie pracy
edukacyjnej i w ychowawczej z takimi osobami należy
pokazywać im, że potrzeba
bliskości to nie tylko seks. To
odpowiedzialność za i wobec
drugiego człowieka, wzajemna troska i opieka. Trzeba
uczyć ich również, jak w atrakcyjny sposób mogą spędzać
czas wolny z rówieśnikami.
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POMOCE DYDAKTYCZNE, SPRZĘT REHABILITACYJNY I BEZPŁATNE BADANIA

Schodołazy

fot. Grzegorz GICZEL

Prezentacja chodzika
fot. Grzegorz GICZEL

fot. J. JĘDRYSIK

Na stoisku ﬁrmy Akmed

Prezentacja schodołazu przez ﬁrmę Akmed
Najmłodszym zwiedzającym najbardziej podobało się na stoisku ﬁrmy Alexander
le (psycholog kliniczny dziecięcy,
założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji).
Niezwykle barwne było stoisko
ﬁrmy Alexander, która specjalizuje
się w produkcji gier i zabawek edukacyjnych, kreatywnych i konstrukcyjnych. Jak mówi Ewa Stankowska,
surdopedagog i logopeda z prawie
40-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, produkty
ﬁrmy Alexander świetnie nadają się

do wykorzystania w pracy z podopiecznymi nie tylko w gabinetach
logopedycznych. – 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 – mówiła Ewa
Stankowska. Odwiedzający stoisko
mogli liczyć na promocje i rabaty.

fot. Grzegorz GICZEL

Jak informuje nas Ewa Stankowska, organizatorka wystawy,
prezentowany sprzęt i pomoce
wykorzystują na co dzień m.in.
pedagodzy, logopedzi, terapeuci
integracji sensorycznej i terapeuci
kształcenia specjalnego w pracowniach pedagogiczno-psychologicznych, żłobkach, przedszkolach,
szkołach podstawowych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych i domach opieki
społecznej.
Sprzęt rehabilitacyjny prezentowała firma Akmed z Tychów.
Zobaczyć można było, jak pracują
schodołazy, za pomocą których bez
zbędnego wysiłku można transportować niepełnosprawnych ruchowo po schodach. Na wystawie
oferowano m.in. wózki inwalidzkie,
kule, specjalne siedziska, łóżko
przystosowane do osoby obłożnie
chorej, materace przeciwodleżynowe, sprzęt ortopedyczny, akcesoria
do masażu i kosmetyki.
Podczas prezentacji powodzeniem cieszyły się bezpłatne badania słuchu oraz wad stóp, które
były wykonywane przez specjalistów współpracujących z grupą
Akmed.
Na wystawie można było zapoznać się z bogatą ofertą Grupy
Wydawniczej „Harmonia”, która
ma 25-letnie doświadczenie na
rynku książek edukacyjnych. Firma specjalizuje się w wydawaniu
publikacji z takich dziedzin, jak:
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 cze-

Na stoisku wydawnictwa „Harmonia”

fot. Grzegorz GICZEL

W INSTYTUCIE
STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH
W TYCHACH
13-14 WRZEŚNIA BR.
ODBYŁA SIĘ
WYSTAWA SPRZĘTU
REHABILITACYJNEGO
I POMOCY
DYDAKTYCZNYCH.
BYŁA RÓWNIEŻ
OKAZJA DO
SKORZYSTANIA
Z BEZPŁATNYCH
BADAŃ.

fot. Grzegorz GICZEL

na podyplomówce

Badanie słuchu
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ATRAKCYJNA FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

WARSZTATY „ZOSTAŃ O
W NUMERZE 2/2018 „KURIERA NAUCZYCIELSKIEGO” PISALIŚMY
O ZASTOSOWANIU BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
(DRONÓW) W GEOGRAFII I GEOLOGII. W NINIEJSZYM ARTYKULE
CHCIELIBYŚMY ZAPREZENTOWAĆ OPIS PRAKTYCZNYCH ZAJĘĆ W FORMIE
WARSZTATÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ, ZARÓWNO PODSTAWOWYCH, JAK
I PONADPODSTAWOWYCH, STUDENTÓW, A TAKŻE SŁUCHACZY STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH. PRAGNIEMY TEŻ PRZEDSTAWIĆ EFEKTY DZIAŁAŃ
POPULARYZUJĄCYCH NAUKĘ, ZWIĄZANYCH Z ZASTOSOWANIEM BSP
(BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH).
posiadamy wszelkie niezbędne
uprawnienia – świadectwa kwaliﬁkacji UAVO, wydane przez Urząd
Lotnictwa Cywilnego, zarówno na
loty w zasięgu wzroku (VLOS), jak
i poza zasięgiem wzroku (BVLOS),
a także na loty wielowirnikowcami
MR<25kg.
Popularyzacja działań
naukowych związanych
z wykorzystaniem BSP
Poza typowymi warsztatami,
w ramach działalności Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła
Naukowego „ReCoMine” oraz popularyzacji prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze
Geologii Stosowanej Politechniki
Śląskiej, prowadzone są wykłady dla różnego grona odbiorców.
Prezentacje o enigmatycznym tytule „Dron – przyjaciel czy wróg?”
prowadzone były już w ramach
cyklu wykładów Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej Polskiej Akademii Umiejętności w Willi Caro
w Gliwicach i Bibliotece Śląskiej
w Katowicach.
Ponadto mieliśmy zaszczyt
wziąć udział w wyjazdowym spotkaniu i obradach Senackiej Komisji
Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które odbyły się w Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu
– Kopalnia Guido, 320 metrów
pod ziemią, gdzie także zaprezentowaliśmy informacje na temat
wykorzystania BSP w geologii,
górnictwie i ochronie środowiska.

fot. Ł. GAWOR

„Zostań operatorem drona”
– warsztaty dla małych
i dużych
Warsztaty „Zostań operatorem
drona” są adresowane do uczniów
szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a nawet studentów
wyższych uczelni czy słuchaczy
studiów podyplomowych. Mogą
być prowadzone już w najmłodszych klasach, a przekazywane
treści są dostosowane do wieku
uczniów. W przypadku mniejszych
szkół, dobrze jest podzielić odbiorców na grupy wiekowe, np. klasy
I-III i IV-VIII.
W pierwszej części warsztatów
prowadzona jest prelekcja lub wykład, w czasie których, jak wspomniano, główny nacisk kładziemy
na bezpieczeństwo operacji lotniczych, a w kolejnej części prezentujemy wybrane modele dronów
(od najmniejszych „zabawek” po
profesjonalne wielowirnikowce),
omawiane jest ich zastosowanie
w naukach przyrodniczych, naukach o Ziemi i naukach technicznych. Uczniowie mają szansę
zapoznać się z różnymi modelami
statków powietrznych, również
namacalnie – mogą ich dotknąć,
pokręcić śmigłami czy pomanipulować kontrolerem.
Następnie przechodzimy do części praktycznej, która obejmuje
pokazy lotów: małym dronem
w sali (np. DJI Ryze Tello; można
tutaj zaprezentować różnego rodzaju ewolucje, a także wykonać
zdjęcia czy ﬁlmy), a dużym dronem
(np. DJI Phantom 4 Pro) na wolnym
powietrzu – może być to boisko
szkolne lub inny otwarty teren.
Przy okazji można wykonać zdjęcia
lub ﬁlm pokazujący cały budynek
szkolny.
Dążymy również do tego, aby
każdy chętny był w stanie samodzielnie zaprogramować lot
autonomiczny drona w aplikacji
DroneBlocks. Został on stworzo-

ny na podstawie języka skryptowego Scratch, który powstał
jako środek do nauczania dzieci
i młodzieży podstaw programowania. Język ten już dzisiaj jest
stosowany w wielu szkołach jako
wstęp do programowania, a samo
pisanie kodu odbywa się w sposób wizualny za pomocą klocków
z danymi działaniami.
Drony są również bardzo przydatne do pokazania uczniom, jak
działają podstawowe operacje
w programowaniu, takie jak pętla,
elementy logiczne oraz porównania. Są one w stanie pokazać
oddziaływanie napisanego kodu
na świat rzeczywisty, co bez takich narzędzi jest problematyczne.
Dzięki programowaniu uczniowie
mogą również w łatwy sposób zaprogramować loty drona, które
bez kodu byłyby bardzo trudne
do wykonania, nawet dla zaawansowanego operatora. Podstawy
programowania także stanowią
element części praktycznej zajęć.
Czym jednak byłoby prowadzenie takich warsztatów bez możliwości popróbowania swoich sił
w pilotowaniu? Tytułowe „Zostań
operatorem drona” nie pozostaje
bez pokrycia. Uczniowie mogą
pilotować zarówno małego drona o wadze do 600 g, oczywiście
pod nadzorem prowadzących,
jak i spróbować lotów na symulatorze, używając prawdziwego
kontrolera.
W taki sposób zaprojektowane
zajęcia warsztatowe/warsztaty

Zajęcia w ramach przedmiotu teledetekcja dla specjalności geograﬁa w edukacji, Instytut Studiów

fot. M. MARCISZ

Drony ciekawią i fascynują
uczniów już od najmłodszych lat,
a statki powietrzne-zabawki stają się coraz bardziej powszechne
w użytkowaniu. Głównym celem
warsztatów, które prowadzimy,
jest przede wszystkim przekazanie wiedzy na temat bezpieczeństwa pilotowania dronów i uświadomienie młodym operatorom,
że użytkowanie przestrzeni powietrznej wymaga przestrzegania pewnych określonych, rygorystycznych zasad.

Warsztaty w Szkole Podstawowej w Ziemięcicach podczas Nocy Umysłów Ścisłych

CZYM JEDNAK BYŁOBY PROWADZENIE TAKICH
WARSZTATÓW BEZ MOŻLIWOŚCI POPRÓBOWANIA
SWOICH SIŁ W PILOTOWANIU? TYTUŁOWE
„ZOSTAŃ OPERATOREM DRONA” NIE POZOSTAJE
BEZ POKRYCIA. UCZNIOWIE MOGĄ PILOTOWAĆ
ZARÓWNO MAŁEGO DRONA O WADZE DO 600 G,
OCZYWIŚCIE POD NADZOREM PROWADZĄCYCH, JAK
I SPRÓBOWAĆ LOTÓW NA SYMULATORZE, UŻYWAJĄC
PRAWDZIWEGO KONTROLERA.
prowadzono już w zaprzyjaźnionych placówkach edukacyjnych
w Tychach, Rybniku, Ziemięcicach,
Poniszowicach i Gliwicach w postaci nieoﬁcjalnych „Droniad”.
Należy podkreślić, że jako autorzy i prowadzący warsztaty

Wykłady i warsztaty
na temat zastosowania
dronów dla słuchaczy
studiów podyplomowych
Zastosowanie dronów w naukach przyrodniczych, środowiskowych czy technicznych jest

bardzo różnorodne. BSP wykorzystuje się przede wszystkim do
kartowania, czyli wykonywania
map i ortofotomap. Prowadzony
jest monitoring obiektów trudno
dostępnych – zwałowisk, składowisk odpadów, wyrobisk gór-

niczych. Można oceniać zagrożenia pożarowe hałd pogórniczych
z pomocą kamery termowizyjnej,
można również pobierać próbki wody z trudno dostępnych
zbiorników czy cieków wodnych.
W naukach przyrodniczych zdjęcia
z dronem umożliwiają inwentaryzację ﬂory i fauny. W warunkach podziemnych można badać
trudno dostępne partie wyrobisk,
a także stan i skład atmosfery
kopalnianej. Zastosowania BSP
w życiu codziennym zmierzają
do przesyłania paczek i przesyłek listowych (zaawansowane
są już takie projekty wiodących
ﬁrm kurierskich) czy transportu
medycznego, np. krwi.
Jak widać temat jest bardzo interdyscyplinarny, co potwierdza
wykorzystanie powyższych treści
na różnych kierunkach studiów
podyplomowych, np. geografii
w edukacji czy technice.
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fot. M. KUŚMIERZ

OPERATOREM DRONA”

Warsztaty w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Tychach

fot. Ł. GAWOR

fot. M. MARCISZ

Podyplomowych w Tychach

Prezentacja lotu BSP w ramach wykładów Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej Polskiej Akademii Umiejętności w Gliwicach
Porównanie modeli dronów
przetestowania swoich umiejętności pilotowania BSP do 600 g
czy lotów na symulatorach. Z doświadczenia wiemy, że na wszystkich etapach edukacji warsztaty
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
W przypadku zainteresowania tematem podajemy informacje kontaktowe: dr Łukasz
Gawor (lukasz. gawor@polsl. pl)
i dr hab. inż. Marek Marcisz (marek. marcisz@polsl. pl). Chętnie
udzielimy wszelkich informacji
na temat warsztatów, jak i zastosowań dronów w naukach
przyrodniczych, środowiskowych i technicznych.
dr Łukasz GAWOR, Politechnika Śląska,
Instytut Studiów Podyplomowych
w Tychach
dr hab. inż. Marek MARCISZ,
Politechnika Śląska
Interdyscyplinarne Studenckie Koło
Naukowe „ReCoMine”

fot. Ł. GAWOR

Podsumowanie
Opisane powyżej warsztaty
i wykłady są doskonałym dowodem na potrzebę współdziałania
między wyższą uczelnią techniczną a szkołami podstawowymi
i ponadpodstawowymi, co pozwala uzyskać efekt dodany po każdej
stronie – dla szkół to interesujące
zajęcia praktyczne, prowadzone
przez wykwalifikowaną kadrę
akademicką z uprawnieniami
i kwaliﬁ kacjami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a dla uczelni to
popularyzacja działań naukowo-badawczych i promocja jednostek naukowych oraz wybranych
kierunków studiów.
Elementem spinającym wydaje
się być również przeniesienie powyższych treści do programów
studiów podyplomowych, na których słuchacze mają możliwość
zapoznania się z nowoczesnymi technologiami, a także – jak
uczniowie szkół czy studenci –

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Poniszowicach (nieoﬁcjalnie „Poniszowicka Droniada”) – niskopoziomowe zdjęcie lotnicze
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Zatrzymajmy się na moment
nad ostatnim słowem. Być może
do współczesnego człowieka,
wychowanego nierzadko w klimacie pragmatyzmu, będzie
bardziej przemawiający ów językowy ekwiwalent „cnoty”, który
za św. Tomaszem z Akwinu określamy jako „dobre sprawności”
(łac. bonus habitus). Dlaczego?
SIŁA I MOC CNOTY
Otóż słowo „cnota” nie jest dziś
trendy, a wielu osobom kojarzy
się prędzej z utratą dziewictwa
aniżeli z jego pierwotnym sensem. Francuski poeta, eseista
i prozaik Paul Valéry (1871–1945)
pod koniec życia pisał: „Słowo
»cnota« jest martwe, a przynajmniej konające. Prawie się go nie
wypowiada. Jeśli o mnie chodzi,
słyszałem je z niezmierną rzadkością i zawsze z ironicznym akcentem”. Tymczasem termin ten
brzmi po łacinie virtus i oznacza
„siłę”, „moc”. Owa „moc” i „siła”
cnoty jest potrzebna człowiekowi, bo codziennie zmierza się
on z niedoskonałością własnej
natury: ograniczonością intelektu, słabością woli, uleganiem
uczuciom.
Nasze władze cielesne, które –
jak mawiał św. Tomasz – mamy
wspólne ze zwierzętami, wywierają na nasz intelekt i wolę swoisty nacisk. Cnota jest właśnie
siłą, która ma władze wyższe
przed tym naciskiem chronić:
intelekt przed tym, by człowiek
nie poznawał fałszywie, by nie
mylił dobra ze złem, lecz umiał
je trafnie od siebie odróżnić; wolę
zaś przed tym, by nie ulegała
uczuciom i namiętnościom.
Wychowanie nie może opierać się li tylko na intelektualnym
oświeceniu, jak powinno być.

Akwinata jest przeciwny sokratyzmowi etycznemu, gdy uważa, że
nie wystarczy dobrze myśleć, aby
dobrze czynić, lecz należy również powtarzać pewne działania,
aby wykształcić w sobie właściwe
postępowanie. Proces wychowania polega na powtarzalności. Do
zdobycia poszczególnych cnót nie
wystarczą sporadyczne czyny. Potrzebne jest takie przyzwyczajenie
do dobrego działania, aby można
było stwierdzić, że stało się ono
drugą naturą człowieka.
JAK DRZWI NA ZAWIASACH
Wyróżnia się szereg katalogów
cnót. Najbardziej znany podział
dotyczy tzw. cnót kardynalnych, czyli zawiasowych (łac.
cardo – zawias), bo na nich, jak
drzwi na zawiasach, wspiera się
cały charakter człowieka. Składa
się na nie cnota roztropności
(usprawniająca rozum w kierowaniu naszym postępowaniem),
cnota sprawiedliwości (utrwalająca naszą wolę w poszanowaniu
wszystkiego, co się innym słusznie należy), cnota umiarkowania
(dająca panowanie nad własnymi
instynktami i potrzebami), wreszcie
cnota męstwa (uzdalniająca nas do
stawiania czoła trudnościom lub
niebezpieczeństwom). Jako kanon
czterech cnót antycznych, zostały
one wpierw opisane przez Platona,
a po pewnym czasie przejęte przez
teologię chrześcijańską i nazwane
kardynalnymi.
Pierwszy raz terminu „cnoty kardynalne” użył św. Ambroży w dziele
pt. De oﬃciis ministrorum, powstałym około roku 390. Jednak w międzyczasie cnoty te zaznaczyły swą
obecność w środowisku helleńskim
Aleksandrii, gdzie powstało część
ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu, spisanych już po grecku,

Personiﬁkacja cnót kardynalnych, ilustracja z Komicznego Baletu Królowej, Francja, 1582 r.
i w ten sposób zostały one wcielone do powstałej w II wieku p.n.e.
Księgi Mądrości: „I jeśli kto miłuje
sprawiedliwość – jej to dziełem są
cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości
i męstwa, od których nie ma dla
ludzi nic lepszego w życiu” (Mdr 8,7).
Dodajmy, że cnoty kardynalne
nie występują w odosobnieniu, bo
każda z nich jest otaczana sprawnościami wspomagającymi, które
tej zasadniczej cnocie przydają
mocy i blasku. Przykładowo z roztropnością wiążą się m.in. zdolność przewidywania i umiejętność
słuchania rad, z umiarkowaniem
– łagodność i pokora, z męstwem
– wielkoduszność i cierpliwość, ze
sprawiedliwością zaś – szacunek
i prawdomówność. Aby obecność
cnót uzewnętrzniała się w ludzkim działaniu, musi między nimi

istnieć wzajemne powiązanie, które
za Arystotelesem zwiemy connexio virtutum. Bez tego nie sposób
mówić o budowaniu charakteru.
PONAD NATURĄ
Jak pokrótce już zasygnalizowaliśmy, odziedziczone po grecko-rzymskim antyku pojęcie cnoty
stało się również wdzięcznym
przedmiotem analiz dla myślicieli scholastycznych, którzy w swej
antropologii uwzględniali nie tylko
cnoty przyrodzone (naturalne), ale
i dołączyli do nich cnoty nadprzyrodzone (wlane), wśród których
wyróżniają się zwłaszcza cnoty
teologalne (boskie), czyli wiara, nadzieja i miłość. Zresztą wymienił je
jakiś czas wcześniej, w identycznej
kolejności, św. Paweł na zakończenie Hymnu o miłości w Pierwszym
Liście do Koryntian (13,12–13).

Arkadiusz Robaczewski zauważa obrazowo, że gdybyśmy
zapomnieli o cnotach nadprzyrodzonych, praktykowanie cnót
przyrodzonych przypominałoby
zaledwie „moralną kulturystykę”. To fakt, klasyczny ideał kallos kai agathos, czyli człowieka
„pięknego i dobrego”, który
kształtują cnoty kardynalne,
jest niezwykle pociągający.
Tym niemniej jego prawdziwy
i pełny blask objawia się dopiero w świetle cnót boskich, nazwanych tak dlatego, że bezpośrednio wiążą nas z Bogiem.
Co więcej, pozbawiony cnót
nadprzyrodzonych charakter nie
osiągnie pełni doskonałości nawet w wymiarze przyrodzonym.
Piotr T. Nowakowski, pedagog
i publicysta, doktor habilitowany nauk
społecznych, profesor Uniwersytetu
Rzeszowskiego

UBIERAJ SIĘ, ALE NIE TAK
Stefan Wyszyński (1901–
1981), przyszły prymas i kardynał, wcześnie stracił matkę.
Zmarła po urodzeniu szóstego
dziecka. Stefan miał wówczas
dziewięć lat.
„Trudno mi opisać smutek,
pustkę i żałość, gdy po pogrzebie Matki wróciliśmy do
domu – wspominał po latach.
Zdawało się wtedy, że ustało
wszelkie życie. Moja matka
umierała prawie miesiąc. My
– dzieci – siedząc w szkole,
z lękiem nasłuchiwaliśmy, czy
nie biją dzwony w kościele. Dla
nas byłby to znak, że Matka już
nie żyje.

Kiedyś po powrocie ze szkoły stanęliśmy przy jej łóżku,
a Matka zwróciła się do mnie
ze słowami: »Stefan ubieraj
się«. Ponieważ była jesień,
koniec października, zrozumiałem, że mam gdzieś iść.
Włożyłem palto. Spojrzała
na mnie i powiedziała: »Ubieraj się, ale nie tak, inaczej się
ubieraj«. Zwróciłem na ojca
pytające oczy. Odpowiedział
mi: »Później ci to wyjaśnię«.
Gdy wyjaśnił, zrozumiałem, że
Matce nie szło, bym się ubierał
w palto, tylko bym ubierał się
w cnoty, przygotowując się do
przyszłej drogi”.

fot. archiwum Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

W KLASYCZNYM ROZUMIENIU PRACA
NAD CHARAKTEREM WIEDZIE PRZEZ
KSZTAŁCENIE CNÓT, KTÓRE NADAJĄ
NASZEMU POSTĘPOWANIU CECHĘ
STAŁOŚCI, UMIARU I INTEGRALNOŚCI.
PRZY CZYM NIE MOŻEMY UZNAĆ
CHARAKTERU ZA ZJAWISKO STATYCZNE,
LECZ DYNAMICZNE. JAK PISZE O. JACEK
WORONIECKI, JEST ON „PROCESEM
ŻYCIOWYM, KTÓRY SIĘ W NAS WCIĄŻ
ROZWIJA, DĄŻY BOWIEM DO NADANIA
WSZYSTKIM NASZYM WŁADZOM
PSYCHICZNYM CORAZ WIĘKSZEJ
SPRAWNOŚCI”.

fot. Wikipedia

CNOTY, CZYLI
„DOBRE SPRAWNOŚCI”

Ks. kard. Stefan Wyszyński (1901-1981)
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WYDATKI RODZIN
NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DZIECI

Jak wynika z najnowszych
badań Santander Consumer
Banku, przeprowadzonych na
potrzeby wspomnianego raportu, miesięczne koszty związane z różnego rodzaju zajęciami
pozalekcyjnymi stanowią na
ogół niemałe obciążenie dla
domowego budżetu. Wprawdzie

CO INTERESUJĄCE,
21 PROC. BADANYCH
ZADEKLAROWAŁO,
ŻE ICH DZIECKO
UCZĘSZCZA
NA KOREPETYCJE
Z PRZEDMIOTÓW
ZAWARTYCH
W PROGRAMIE
SZKOLNYM, TAKICH
JAK JĘZYK CZY
MATEMATYKA.
tylko 17 proc. polskich rodzin
wydaje miesięcznie na ten cel
nie więcej niż 100 zł, to niemal
co czwarta rodzina (24 proc.)
płaci za dodatkową aktywność
swego dziecka od 201 do 300 zł.
Zbliżony odsetek respondentów (22 proc.) łoży między 101
a 200 zł, natomiast 18 proc. –
między 301 a 500 zł. Tymczasem na kwotę przekraczającą
miesięcznie 500 zł pozwala
sobie zaledwie 9 proc. rodzin.
Najwięcej na zajęcia pozalekcyjne dziecka wydają rodziny
zamieszkałe w metropoliach:

około 9 proc. z nich przeznacza na ten cel powyżej 800 zł
w miesiącu, z czego więcej niż
połowa – ponad 1500 zł.
Gdyby nie ograniczenia finansowe, rodzice byliby skłonni
wydawać więcej na tego typu
aktywności. Blisko co czwarty
badany (23 proc.) deklaruje,
że w przypadku problemów finansowych, w pierwszej kolejności zrezygnowałby właśnie
z płacenia za zajęcia pozalekcyjne dziecka, np. sportowe
lub muzyczne. Kolejne 16 proc.
przestałoby posyłać dziecko
na korepetycje, a 11 proc. – na
dodatkowe zajęcia z języków
obcych.
Wśród ak t y wności poza lekcyjnych polskich uczniów
prym wiodą zajęcia sportowe.
Aż 62 proc. rodziców zadeklarowało, że ich dziecko w nich
uczestniczy bądź to indywidualnie, bądź w ramach np. sekcji
sportowej. Na drugim miejscu
pod względem popularności
znalazły się korepetycje z języka
angielskiego, na które swe dzieci
posyła 39 proc. rodziców. Przeszło co piąty rodzic (22 proc.)
wskazał na zajęcia muzyczne,
np. grę na instrumentach czy
śpiew, a niespełna co piąty
(19 proc.) – na zajęcia manualne, np. naukę rysunku czy rękodzieła. Na prywatną naukę
języków obcych innych niż angielski wskazało 17 proc. rodziców, na jakąś formę aktywności
społecznej, np. wolontariat bądź
harcerstwo – 14 proc., na naukę
programowania – 11 proc., a na
zajęcia w rodzaju uniwersytetu
dziecięcego, których celem jest
rozwijanie różnych kompetencji
– 4 proc.
Znaleźli się również rodzice,
których dzieci nie korzystają
z żadnych zajęć pozalekcyjnych
– takiej odpowiedzi udzieliło
7 proc. respondentów. Z kolei
1 proc. stwierdziło: „nie wiem”,
„trudno powiedzieć”.
Co interesujące, 21 proc. badanych zadeklarowało, że ich

fot. JKN

BLISKO POŁOWA POLSKICH RODZIN
(46 PROC.) PONOSI WYDATKI RZĘDU
101-300 ZŁ MIESIĘCZNIE W ZWIĄZKU
Z EDUKACJĄ POZALEKCYJNĄ SWEGO
DZIECKA. NAJWIĘCEJ, BO NAWET 1500 ZŁ,
WYDAJĄ MIESZKAŃCY METROPOLII –
WYNIKA Z RAPORTU PT. „POLAKÓW
PORTFEL WŁASNY: RODZINA W SZKOLE”.
DO NAJPOPULARNIEJSZYCH FORM
NADPROGRAMOWYCH AKTYWNOŚCI
MŁODEGO POKOLENIA NALEŻĄ ZAJĘCIA
SPORTOWE, JĘZYK ANGIELSKI I MUZYKA.

Rodzice najczęściej opłacają pozaszkolne zajęcia sportowe
dziecko uczęszcza na korepetycje z przedmiotów zawartych
w programie szkolnym, takich
jak język czy matematyka.
Zadano ponadto py tanie
o sposób wydatkowania świadczeń otrzymywanych w ramach
programu Rodzina 500+, które
od lipca bieżącego roku przysługuje już także na pierwsze
dziecko. Otóż najwyższy odsetek rodziców pragnie przeznaczyć pieniądze z 500+ na zajęcia
pozalekcyjne dziecka i naukę języków obcych (ponad 42 proc.)
lub odkładać zasoby finansowe
na przyszłość dziecka (ponad
40 proc.). Wśród pozostałych
odpowiedzi pojawiła się też deklaracja przeznaczania środków
na zajęcia sportowe tudzież na
przynależność do klubu sportowego (15 proc.).
Dodajmy, że omówiony raport
poruszał różne aspekty wydatków finansowych ponoszonych

NAJWYŻSZY ODSETEK
RODZICÓW PRAGNIE
PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE
Z 500+ NA ZAJĘCIA
POZALEKCYJNE DZIECKA
I NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH
(PONAD 42 PROC.) LUB
ODKŁADAĆ ZASOBY
FINANSOWE NA PRZYSZŁOŚĆ
DZIECKA (PONAD 40 PROC.).
przez rodzinę na dziecko, a zajęcia pozalekcyjne były tylko
jednym z nich. Badania zostały
zrealizowane w lipcu 2019 r. na
zlecenie Santander Consumer
Banku, metodą telefonicznych,

standaryzowanych wywiadów
rynkowych. Uczestniczyła w nich
reprezentatywna grupa jednego
tysiąca rodziców dzieci w wieku
szkolnym, czyli 7-18 lat.
(ptn)

NAJPOPULARNIEJSZE ZAJĘCIA POZASZKOLNE POLSKICH UCZNIÓW
Zajęcia sportowe 62 proc.
Korepetycje z j. angielskiego 39 proc.
Zajęcia muzyczne 22 proc.
Zajęcia plastyczne 19 proc.
Inny język obcy 17 proc.
Aktywność społeczna (np. wolontariat bądź harcerstwo) 14 proc.
Nauka programowania 11 proc.
Uniwersytet dziecięcy 4 proc.

Źródło: badania na zlecenie
Santander Consumer Banku, 2019 r.
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