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Zapraszam do lektury ostatniego w tym roku wydania „Kuriera Nauczycielskiego”. W tym
numerze po raz pierwszy na
naszych łamach poruszamy
temat kondycji szkolnictwa zawodowego. Dlaczego na rynku
pracy brakuje tylu fachowców
w konkretnych zawodach? Które
profesje są deficytowe w województwie śląskim i w kraju? Jakie
zmiany systemowe i mentalne są
konieczne, aby zmienić ten stan
rzeczy? O tym mówi m.in. Henryk
Jurowicz, nauczyciel przedmiotów zawodowych z 46-letnim
stażem.
Z zagadnieniem szkolnictwa
zawodowego łączy się też artykuł Izabeli Dyrdy pt. O potrzebie
prac ręcznych. Autorka opisuje,
jak poprzez ręczne prace w drewnie, glinie, kamieniu czy podczas
szydełkowania rozwijają się kompetencje społeczne i kreatywność
dzieci. Proponuje też przywrócenie pracowni rękodzieła w szkołach podstawowych.
W tym numerze „Kuriera” publikujemy również fragmenty
wykładu dr Marzeny Żylińskiej, cenionego metodyka i neurodydaktyka, inicjatorki ruchu „Budzących
się szkół”. Wykład został wygłoszony w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach. Z tekstu
dowiecie się Państwo m.in. tego,
że są szkoły w Polsce, które zrezygnowały z wystawiania ocen
cząstkowych.
Fundacja Za Horyzont działająca przy ISP w Tychach zorganizowała warsztaty „Jesienne Inspiracje”. W naszej relacji
skupiamy się na opowieści katowickich harcerzy o wyprawie
do Jerozolimy. Zanika bowiem
tradycja gawędy i opowiadania,
które we współczesnej edukacji
nadal odgrywają ważną rolę.
Zachęcamy do przeczytania
stałych rubryk dr. Piotra T. Nowakowskiego. W cyklu „O kształtowaniu charakteru” pisze on
o cnocie umiarkowania. Z kolei
w raporcie przedstawia wyniki badań dotyczących tego, jak
młodzież korzysta z Internetu.
Natomiast Elżbieta Kowacka
zachęca nauczycieli, aby zostali
menedżerami w swojej klasie.
W imieniu zespołu redakcyjnego „Kuriera” życzę Państwu
radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz cierpliwości, odwagi,
pasji i pogody ducha w Nowym
Roku 2020!

Zostań menedżerem

swojej klasy

„NIGDY NIE BYŁO GORSZEGO CZASU DLA PRACOWNIKÓW MAJĄCYCH TYLKO
»ZWYCZAJNE« UMIEJĘTNOŚCI I ZDOLNOŚCI” – CZYTAMY W RAPORCIE
POŚWIĘCONYM KOMPETENCJOM PRZYSZŁOŚCI, KTÓRY ZOSTAŁ OPRACOWANY
PRZEZ ZESPÓŁ BADAWCZO-ANALITYCZNY DELAB, DZIAŁAJĄCY PRZY
UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM.
„Samo posiadanie władzy już
nie gwarantuje zbudowania autorytetu wśród podopiecznych”
– uczula na łamach „Harvard
Business Review” Marek Gliwny, ekspert i wykładowca ICAN
Institute, kształcącego liderów
w rozmowie. Na co zatem należy zwrócić uwagę, będąc liderem
grupy? W jaki sposób przewodzić
klasie? Jak działać i jakie kompetencje posiadać, aby uczniowie
chcieli za tobą podążać?
W dobie nieustannych zmian
trzeba się do nich przystosować. Warto zatem przyjrzeć się
nie tylko temu, czego uczę, ale
też co sam potrafię. Nasuwa się
pytanie: od czego zacząć? Tutaj
z pomocą przychodzi Światowe
Forum Ekonomiczne z opracowanym rankingiem kompetencji. Na pierwszym miejscu listy
kluczowych kompetencji jest
kompleksowe rozwiązywanie problemów, polegające na
analizowaniu wielu danych i informacji, podejmowaniu decyzji
i wdrażaniu rozwiązań.
Na znaczeniu zyskuje także
umiejętność logicznego rozumowania i rzeczowej analizy, inaczej
krytyczne myślenie. Kreatywność to kolejna z listy 10 kluczowych umiejętności (więcej na temat twórczego myślenia pisałam
w artykule pt. Zostań prekursorem
w swojej klasie, opublikowanym na
łamach „Kuriera Nauczycielskiego”
nr 5/2019).
Następną kompetencją jest zarządzanie ludźmi, bowiem każda
praca zespołowa na tym się opiera. Ceni się osoby empatyczne, panujące nad mową ciała i umiejące
jasno komunikować się z innymi.
W połowie listy jest współpraca z innymi, zdefiniowana jako
„umiejętność dostosowywania
swoich decyzji i zachowań do tego,
jak zachowują się inni”. Kluczowe
jest bycie elastycznym, nieupiera-

fot. freepik
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NA CO ZATEM NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, BĘDĄC
LIDEREM GRUPY? W JAKI SPOSÓB PRZEWODZIĆ
KLASIE? JAK DZIAŁAĆ I JAKIE KOMPETENCJE
POSIADAĆ, ABY UCZNIOWIE CHCIELI ZA TOBĄ
PODĄŻAĆ?
nie się przy swoim oraz otwartość
na innych.
Inteligencja emocjonalna
– jak przeczytamy w raporcie,
„osoba z takimi kompetencjami
potrafi rozpoznawać i nazywać
swoje emocje i emocje innych”.
A to w praktyce oznacza łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów
i rozładowywanie występujących
napięć.
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Praca w przyszłości będzie wymagała szybkiego podejmowania
trudnych decyzji, dlatego na znaczeniu przybiera samodzielność.
Na kolejnych pozycjach plasują
się odpowiednio: zorientowanie na usługi oraz negocjacje
rozumiane jako bezkonfliktowe
rozwiązywanie problemów. Listę
zamyka elastyczność poznawcza, tj. umiejętność znajdowania

i łączenia różnych pomysłów, idei
i danych. Bowiem ilu uczniów, tyle
samo pomysłów, szans i możliwości. Ważne, by umieć się na te
działania otworzyć.
Elżbieta KOWACKA
certyfikowany trener, od dziewięciu
lat szkoli w zakresie kompetencji
interpersonalnych, wykładowca
akademicki, przedsiębiorca
i działaczka społeczna

20 475

UCZNIOWIE Z TYLU SZKÓŁ WSPÓLNIE
ODŚPIEWALI CZTERY ZWROTKI MAZURKA
DĄBROWSKIEGO W RAMACH AKCJI „SZKOŁA DO HYMNU”, ZORGANIZOWANEJ
W PIĄTEK, 8 LISTOPADA, O SYMBOLICZNEJ GODZ. 11.11 – Z OKAZJI ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI.


(źródło: MEN)
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KONIECZNE SĄ ZMIANY SYSTEMOWE I MENTALNE

Jak uzdrowić
SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE
OD LAT PRZEŻYWA POWAŻNY KRYZYS.
PROBLEM SIĘ POGŁĘBIA, CZEGO
DOWODEM JEST MASOWY BRAK
FACHOWCÓW W WIELU BRANŻACH
NASZEJ GOSPODARKI. O SPOŁECZNYCH
I SYSTEMOWYCH PRZYCZYNACH
TAKIEGO STANU RZECZY „KURIER
NAUCZYCIELSKI” ROZMAWIAŁ
Z MIROSŁAWEM KOWALSKIM,
DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ
ZAWODOWYCH NR 3 IM. ADAMA
KOCURA W KATOWICACH-JANOWIE,
ORAZ Z HENRYKIEM JUROWICZEM,
NAUCZYCIELEM ZSZ NR 3, KTÓRY
PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH UCZY
OD 46 LAT.
Zespół Szkół Zawodowych nr 3
kształci m.in. przyszłych elektryków, elektroników oraz specjalistów od urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. Szkoła
ma świetnie wyposażone warsztaty i pracownie specjalistyczne.
Są tu hala maszyn z tokarkami,
frezarkami i innymi maszynami
do obróbki mechanicznej i ręcznej, nowoczesna spawalnia,
a nawet stolarnia. Są pracownie
maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych, doposażone zgodnie z wymogami realizowanych
podstaw programowych. Z tego
sprzętu korzystać mogłoby więcej
uczniów niż obecnie.
Patrzę na listę defi cytowych
zawodów w województwie śląskim. Na rynku pracy brakuje
właśnie m.in. elektryków, elektromechaników i elektromonterów, a ponadto spawaczy, cieśli,
stolarzy i stolarzy budowlanych.
Dlaczego więc nie ma chętnych do
nauki w katowickiej szkole?
– W procesie rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych należałoby
przywrócić egzaminy wstępne,
a nie opierać jej na punktacji
uzyskanej na koniec ósmej klasy.
Egzaminy wstępne w dużej mierze
weryfikowałyby, czy dany uczeń
nadaje się do nauki w liceum ogólnokształcącym, technikum czy też
szkole branżowej (dawniej zawodowej) – mówi Henryk Jurowicz,
nauczyciel ZSZ nr 3 w Katowicach,
który przedmiotów zawodowych
uczy od 46 lat.
– Innym rozwiązaniem jest
wprowadzenie progów punktowych rekrutacji, które w niczym
nie kolidują z demokratycznym
wyborem szkoły. Jeśli na koniec

ósmej klasy uczeń może uzyskać
maksymalnie 200 punktów (egzamin końcowy, olimpiady, frekwencja, wolontariat itp.), to próg
zakwalifi kowania się do liceum
ogólnokształcącego powinien
wynosić powyżej 150 punktów,
do technikum od 100 punktów,
a do szkoły branżowej – poniżej
100 punktów – uważa Henryk
Jurowicz. – Dopiero po egzaminach wstępnych lub zastosowaniu progów punktowych nastąpi
porządek. Nawet podczas niżu
demograficznego nie będzie nadreprezentacji młodzieży w liceach
i niedoboru uczniów w technikach
i szkołach zawodowych. Dlatego to kluczowa zmiana – dodaje
H. Jurowicz.
A skąd takie dysproporcje,
a w rezultacie kryzys szkolnictwa
zawodowego? – O wyborze szkoły
ponadpodstawowej często decyduje kolega („idę do tej szkoły, bo
koledzy tam idą”), wygoda ucznia
(bo blisko domu), a także moda
na dany kierunek czy prestiż placówki, nie zaś realne możliwości
i predyspozycje kandydata. Za
wiele w tym przypadkowości.
Dlatego po krótkim czasie okazuje się, że ktoś nie daje sobie
rady w liceum albo w technikum.
A może doskonale odnalazłby się
w nauce konkretnego zawodu? –
mówi Mirosław Kowalski, dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych nr 3
w Katowicach.
– Problem nierównego poziomu w klasach jest poważny.
Nierzadkie są przypadki, kiedy
w jednym oddziale są uczniowie
uzdolnieni, ambitni, z wynikami na olimpiadach i tacy, którym trzeba pięć razy powtarzać

fot. JJ

szkolnictwo zawodowe

Zajęcia w nowoczesnej spawalni ZSZ nr 3 w Katowicach
dane zagadnienie. Do kogo wtedy
równać? Jeśli do tych słabszych
uczniów, to automatycznie ci
z potencjałem obniżają swój
poziom – kontynuuje dyrektor
Kowalski, wskazując na konieczność zmian w mentalności społeczeństwa i w podejściu do doradztwa zawodowego.
– Niestety rodzice
albo w ogóle się nie angażują
w pokierowanie dalszą edukacją
dzieci, albo robią to arbitralnie,
wskazując na zawody prestiżowe,
nie bacząc na możliwości swoich
dzieci, rzadko na te, na które jest
rzeczywista potrzeba na rynku
pracy – uważa Mirosław Kowalski.
Henryk Jurowicz dodaje: – W odbiorze społecznym liceum jest
prestiżowe, a szkoły zawodowe
od lat się deprecjonuje. Chyba
dlatego wstydliwą dla niektórych nazwę „zasadnicza szkoła
zawodowa” zastąpiono „szkołą
branżową”. Skutek? Coroczna
„produkcja” bezrobotnych przez
licea (nie wszyscy idą na studia)

oraz brak fachowców i specjalistów na rynku pracy.
– Doradztwo zawodowe powinno być na większą skalę wprowadzane w szkołach podstawowych
(powoli się to zmienia), a nie w liceach i szkołach zawodowych,
gdzie uczniowie wybrali kierunek
lub zawód i powinni już wiedzieć,
po co się tam uczą i kim chcą być
w przyszłości – mówi dyrektor
Kowalski.
W kontekście wprowadzania
doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych Henryk Jurowicz uzupełnia: – Niepotrzebnie
zlikwidowano w podstawówkach
zajęcia praktyczno-techniczne,
a co za tym idzie, dobrze wyposażone pracownie. Dawniej to
w nich siódmoklasiści i ósmoklasiści po raz pierwszy stykali się
ze ślusarstwem, stolarstwem,
z elektryką czy krawiectwem,
co nieraz zachęcało ich do wyboru drogi zawodowej [na ten
temat więcej piszemy w artykule
O potrzebie prac ręcznych na str. 6
– przyp. red.].

Kolejna kwestia to wprowadzenie na szerszą skalę współpracy szkół z zakładami pracy.
Henryk Jurowicz mówi nie tylko
o praktykach, ale i motywacyjnym
systemie stypendiów. Deficyt niektórych zawodów na rynku pracy
powoli
wymusza taką współpracę,
Na przykład w branży motoryzacyjnej w Tychach czy Gliwicach.
Z kolei w przedsiębiorstwach komunikacji publicznej oraz firmach
spedytorskich i transportowych
masowo brakuje zawodowych
kierowców. Jeszcze kilka lat temu
w kraju nie było klas o kierunku
mechanik kierowca. Reaktywują
się dopiero teraz.
Artykuł jedynie sygnalizuje
główne problemy edukacji zawodowej i propozycje ich rozwiązania. Obaj nasi rozmówcy wskazują
na konieczność zorganizowania
rzeczowej debaty na temat kondycji szkolnictwa zawodowego
w regionie i w Polsce.
(LJ)

Źródło: raport „Barometr zawodów 2019, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
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DR MARZENA ŻYLIŃSKA, INICJATORKA RUCHU „BUDZĄCYCH SIĘ SZKÓŁ”:

REZYGNACJA Z OCENIANIA

Wykład w tyskim ISP rozpoczął
się od historii psa znajomej dr Żylińskiej, który nie chciał pić tranu.
Weterynarz zalecił go zwierzęciu na
ładną sierść. Jedna łyżka dziennie.
Okazało się jednak, że pies nie chce
pić tranu podawanego mu łyżką
do pyska. Nie pomógł nawet sąsiad. Pies rzucał łbem, aż w końcu
wytrącił z ręki swojej pani butelkę
i tran wylał się na podłogę. Kobieta
godziła się już z tym, że jej pupil nie
będzie miał ładnej sierści. Jednak
po jakimś czasie sąsiad zauważył,
że pies ochoczo zlizuje tran rozlany na kafelkach. – Z tym tranem
było coś nie tak czy może metoda
jego podania zawiodła? – zapytała
dr Żylińska. – Analogicznie: to, jak
dzieci radzą sobie z uczeniem się,
zależy o zastosowanej metody –
dodała.
Na początku przychodzą do szkoły istne „pęczki energii”. Nie mogą
doczekać się tego, żeby zacząć się
uczyć, żeby mieć swój zeszyt. Już
w czasie wakacji dopytują, kiedy zabrzmi pierwszy dzwonek... Ile czasu
potrzebujemy w szkole, aby zniszczyć ten niebywały zapał i radość?
– Za każdym razem, kiedy ktoś
chce nas uszczęśliwiać na siłę, to jesteśmy sceptyczni. Wycofujemy się.
Podobnie jest z dziećmi. Gdy mówimy: „Jeśli narysujesz szlaczek albo
napiszesz równo literki, dostaniesz
szóstkę”, uczeń sobie myśli: „Gdyby
to było dobre, to by nie oferowali za
to ani nagród, ani kar”.
„Tego, co widzi się zawsze, nie
widzi się nigdy” – napisał norweski
pisarz Karl Ove Knausgård. Dlaczego nie widzimy, jak dysfunkcyjnym
organizmem jest szkoła? Dlaczego
nie widzimy, że nie przygotowuje
do życia? Dlaczego nie wierzymy
naszym dzieciom, kiedy mówią, że
w szkole się nudzą? Kiedy pytamy,
co było dziś w szkole ciekawego,
odpowiadają: nic. Dlaczego nie włącza nam się dzwonek alarmowy,
kiedy widzimy, jak dzieci szybko
tracą motywację do nauki właśnie
w szkole? Dlaczego im bardziej nie
sprawdzają się nasze metody, tym
bardziej skłonni jesteśmy przerzucać winę na dzieci? Że to z nimi jest
coś nie tak.
„Oddała pani sprawdzian
z matematyki? Co dostałeś?”
– Dlaczego nie widzimy, jaką
trucizną w szkole są stopnie, ocenianie, klasyfikowanie i porównywanie? Oceny stały się bożkiem,
celem samym w sobie. Słyszałam
o przypadku ucznia czwartej klasy,
który w połowie października miał
11 ocen z jednego przedmiotu!

O co pytamy, kiedy dziecko przychodzi ze szkoły? „Oddała pani
sprawdzian z matematyki? Co dostałeś? Czwórkę? A Paweł co dostał?
A Mateusz? A widzisz? Można było?”
Dziecko nie usłyszy: „Ty się nie uczysz
dla stopni, ty się uczysz dla siebie”.
Jak można być najlepszym ze
wszystkiego? Często uczniowie
przychodzą do nauczyciela i proszą
o lepszą ocenę z przedmiotu, aby za
wysoką średnią dostać stypendium.
Często każą im prosić o to rodzice.
Czego my te dzieci uczymy?
– Nie można porównywać umiejętności dzieci. To jest lepsze, bo
szybciej nauczyło się pisać. Drugie
też się nauczy, tylko wolniej, ale
może jest niedoścignione w sporcie?
Jesteśmy wychowywani w kulturze błędu. Dziecko napisze 50 liter
i tylko z dwiema wyjdzie poza linię.
Ale te dwie litery będą zaznaczone
na czerwono. Nieważne, że 48 liter napisanych jest dobrze. Dzieci
tak bardzo chcą sprostać naszym
wymaganiom i oczekiwaniom, tak
bardzo się starają, ale słyszą: za
krzywo, za słabo, za wolno. Wtedy
motywacja spada niemal do zera.
Bezludne wyspy
a innowacyjna gospodarka
– Jest jednak wiejska szkoła
publiczna w Dusocinie pod Grudziądzem, gdzie od trzech lat nie
wystawia się ocen, poza ocenami
końcowymi. Oczywiście monitoruje się postępy dzieci, ale Krzyś nie
wie, czy ma piątkę, a Piotrek trójkę.
Krzyś wie tylko, że z tym radzi sobie
już całkiem dobrze, a nad tamtym
musi jeszcze popracować. Wbrew
pozorom to nie jest żadna rewolucja.
Otóż przepisy prawa oświatowego
wymagają jedynie oceny końcowej,
reszta to są nasze wybory. W prawie
oświatowym ocena bieżąca definiowana jest jako „udzielanie uczniowi
informacji zwrotnej, która pomaga
mu się uczyć”.
– Tymczasem my lubimy mierzyć
i porównywać. Jednak za pomocą
testów i sprawdzianów ciągle nie
potrafimy zmierzyć tego, co najważniejsze w edukacji. Dlatego tak dużą
wagę przywiązujemy do tego, co
umiemy mierzyć. A te rzeczy, które
mierzymy, nie decydują o sukcesie
w dorosłym życiu. Proszę zauważyć,
że pracowników zatrudnia się na
podstawie tzw. kompetencji twardych (dobre oceny na świadectwie
lub dyplomie), a zwalnia się z powodu braku kompetencji miękkich...
Bo nie umie współpracować, bo ze
wszystkimi się kłóci, nie umie podzielić się wiedzą, rozbija każdy
zespół. Co z tego, że wszystko wie?

– Dr Marek Kaczmarzyk, neurodydaktyk z Uniwersytetu Śląskiego,
twierdzi, że szkoła uczy tak, jakby
przygotowywała ludzi do życia na
bezludnej wyspie. Tam nie ma ani
Internetu, ani książek, ani znajomych. Zdani będą tylko na to, co mają
w swojej głowie. Ale skąd wziąć tyle
bezludnych wysp? Nasze dzieci nie
będą żyły na pustkowiu. Gdy dorosną, będą musiały pójść do firm,
gdzie konieczna będzie współpraca
z innymi. Będą musiały umieć dzielić
się swoją wiedzą i pytać o to, czego
nie wiedzą. Tylko zdolność do współpracy gwarantuje sukces. Tymczasem w szkole za współpracę nie tylko
nie dostaje się nagród, ale często jest
się karanym. Dziecko słyszy: „Nie wymyślaj, nie kombinuj. Rób tak, jak jest
zalecone”. Potem w firmie wymagają
od niego kreatywności i chcą, żeby
tworzył innowacyjną gospodarkę.
To nielogiczne.
Więzienie w szkolnej ławce
– Maria Montessori pytana była,
dlaczego uważa, że szkoła jest jak
więzienie. Czy ma na to jakiś dowód?
„Tak, jest jeden. Szkolna ławka” –
odpowiadała.
Dlaczego nie widzimy, że zmuszenie dzieci do bezruchu jest dla
wielu z nich przeszkodą w drodze
do sukcesu? Przecież one chcą się
uczyć poprzez własną aktywność.
I tak się uczyły do momentu pójścia
do szkoły. Dlaczego nie wolno im
podążać za własną ciekawością?
Ciągle słyszą: „Siedź, słuchaj i rób
co ci każę!”.
– Zasadne jest też pytanie: czy
uczymy dzieci, jak radzić sobie z porażką czy zniechęceniem? Przekazujmy dzieciom, że jeśli obrana strategia nie działa, to lepiej się wycofać
i poszukać innego rozwiązania, niż
dalej drążyć coś dotychczasowym
sposobem. Uczeń nie może myśleć,
że jak mu coś nie wychodzi, to jest
głupi, nie potrafi, to jest za trudne
dla niego. Nie wychodzi, bo przyjąłem złą strategię, muszę poszukać
innej. Właśnie w tym ma pomagać
nauczyciel. Nazywam to metodyką
dyskretną, metodyką uczenia się.
Nauczyciel wycofuje się na drugi plan. Daje dzieciom polecenie,
wskazuje kierunek i pozwala robić
im to samodzielnie. Ze względu na
to, co mówiłam wcześniej, cenne są
zadania, które rozwijają autonomię,
kreatywność i współpracę w grupie. Tyle tylko, że w szkole jest za
mało czasu na naukę, bo za dużo
czasu poświęca się na pomiary dydaktyczne. Każda klasówka, sprawdzian i test to przerwa w procesie
uczenia się.

fot. JJ

O KONIECZNOŚCI ODEJŚCIA OD STAWIANIA STOPNI, MIERZENIA
I PORÓWNYWANIA UCZNIÓW. O SZKOŁACH POZWALAJĄCYCH DZIECIOM
UCZYĆ SIĘ POPRZEZ ICH AKTYWNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ I WSPÓŁPRACĘ,
A NIE TAKICH, KTÓRE PRZYGOTOWUJĄ DO ŻYCIA NA BEZLUDNEJ
WYSPIE, MÓWIŁA W INSTYTUCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W TYCHACH DR MARZENA ŻYLIŃSKA, INICJATORKA RUCHU
„BUDZĄCYCH SIĘ SZKÓŁ”. WYKŁAD PT. OD KULTURY NAUCZANIA
DO KULTURY UCZENIA SIĘ ODBYŁ SIĘ 18 PAŹDZIERNIKA BR.

DR MARZENA ŻYLIŃSKA
„Zajmuję się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem
nowych technologii w edukacji. Od wielu lat prowadzę szkolenia dla
nauczycieli, tworzę materiały dydaktyczne, jestem autorką licznych
artykułów i dwóch książek: Między podręcznikiem a internetem
i Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Przez
wiele lat kształciłam przyszłych nauczycieli i prowadziłam seminaria
metodyczne, obecnie jestem zaangażowana w tworzenie ruchu
»Budzących się szkół«. Od wielu lat zajmuję się również tworzeniem
materiałów dydaktycznych umożliwiających uczniom rozwijanie
kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia. Marzę o szkołach,
do których i uczniowie, i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzę,
że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na
to, jak wygląda świat wokół nas”.

– Dlaczego szkołę tak trudno
zmienić? Bo uczy tych kompetencji, które pozwalają jej zostać taką,
jaką jest. Szkoła systemowa bazuje na pruskiej reformie edukacyjnej
sprzed 200 lat, kiedy to nauczyciel
był urzędnikiem państwowym, lojalnym wobec władzy, a nie wobec
dziecka.
Dwieście lat bez zmian
Według dr Żylińskiej ludzie żyjący 200 lat nie wiedzieliby, do czego
służą kombajn rolniczy czy pralka, ale gdyby dziś trafili do ławki
szkolnej, od razu wiedzieliby, gdzie
są. Bo przez dwa stulecia nic się
nie zmieniło. Nadal z przodu klasy stoi nauczyciel, który wyjaśnia.
Zaś zadaniem dzieci jest bierne
odtwarzanie, a najlepszą ocenę
dostają ci, którzy najlepiej odtwarzają. Wprawdzie kiedyś tablica
była czarna, potem zielona, biała,
a w końcu jest interaktywna, ale
to tylko gadżet. Metoda została
ta sama.

– Zapytałam niemieckiego neurobiologa Geralda Hüthera, co sądzi o podstawach programowych
(w Polsce i Niemczech są podobne).
Powiedział, że są głęboko nieetyczne, a z punktu widzenia wiedzy, którą dziś mamy o mózgu – niemożliwe
do zrealizowania. Wyobraźcie sobie,
że wchodzę do jakiejś klasy i mówię:
„Proszę zrobić tak, aby wszystkie
dzieci w pani klasie na koniec roku
miały 1,32 m wzrostu i jasne włosy”. Niemożliwe? Z mózgiem nie jest
inaczej. Wszyscy mają opanować to
samo w tym samym tempie. W konspektach lekcji trzeba co do minuty
zaplanować, co dzieci będą robić,
mówić i myśleć. Orwell by tego nie
wymyślił.
– „Mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę,
aby były, ale czym one chcą i mogą
być”. Gdybyśmy uwierzyli m.in. w te
słowa Janusza Korczaka, a nie tylko
wieszali jego hasła na ścianach...
Wtedy naprawdę musiałby się zmienić model szkoły.
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O POTRZEBIE P
RĘCZNYCH
W POLSKICH SZKOŁACH MASOWYCH – W PRZECIWIEŃSTWIE DO TYCH NA ŚWIECIE – NIE MA
PRZEDMIOTU PRACE RĘCZNE. PLACÓWKI NIE MAJĄ, NIE TWORZĄ I CZASEM PO PROSTU
NIE CHCĄ TWORZYĆ PRACOWNI RĘKODZIEŁA Z RÓŻNYCH POWODÓW. SZKODA, ŻE TAK
JEST, PONIEWAŻ SZKOŁA, KTÓRA NIE ANGAŻUJE DZIECIĘCYCH RĄK, KTÓRA NIE POZWALA
NA EKSPRESJĘ Z ICH UŻYCIEM, NIE WYKSZTAŁCI ABSOLWENTÓW POSIADAJĄCYCH SILNĄ
WOLĘ, CIERPLIWOŚĆ, KONCENTRACJĘ, ZMYSŁ ESTETYCZNY, NIE WYKSZTAŁCI LUDZI
KREATYWNYCH I ZARADNYCH. DZIECKO, PRACUJĄC SAMODZIELNIE, POZNAJE ROLĘ PRACY
W ŻYCIU CZŁOWIEKA I ZACZYNA JĄ SZANOWAĆ. PRZEŻYWAJĄC TRUD, NABIERA SZACUNKU
ZARÓWNO DO SAMEGO PRZEDMIOTU, JAK I DO OSOBY, KTÓRA GO WYTWORZYŁA.
To pytania, których większość
z nas na co dzień sobie nie zadaje.
Niektórzy już nie muszą, bo znają
odpowiedź. Są wśród nich arteterapeuci, artyści, ludzie zajmujący się
rękodziełem, stolarstwem i może
jest część nauczycieli plastyki. Tymczasem dla człowieka, a w szczególności dla dziecka, w działaniu
jego kończyn objawia się jego wola
do zmiany świata, bo nimi może

fot. Izabela Dyrda

Dlaczego nasze ręce wyglądają
tak, a nie inaczej? Co możemy
nimi zrobić i jakie są tego konsekwencje? Co poprzez działanie
rękami dzieje się w naszym umyśle, jak wpływa to na nasze emocje i wolę, motywację do podejmowania wyzwań? Jak wspólna
praca może pomóc w budowaniu
wspólnoty (klasowej, szkolnej,
zawodowej)?

Nauka piłowania

w świat zaingerować, przekształcać
go i doświadczać siebie w świecie.
W obszarze działania rąk szczególnie aktywuje się zmysł dotyku
i ruchu. Ogląd świata za pomocą
rąk jest fundamentem wielu kompetencji. Oczywista jest sprawność
manualna, ale nie jest jedyna i może
nawet nie jest najważniejsza.
Rzemiosło uczy wytrwałości
„Używając swoich rąk, człowiek
zdobywa swoje prawdopodobnie
najważniejsze doświadczenie życiowe; nie wszystko, co tkwi w jego
głowie, jest realnie możliwe. Ręka
podpowiada mu, co może, czego
nie może zrobić. W ten sposób
z praktycznej pracy manualnej rodzi się również umysł praktyczny,
a nawet intuicja, wyczucie delikatniejszych, ale bardziej znaczących
układów powiązań. [...] Rzemiosło uczy szczególnie wytrwałości,
aktualny stan pracy daje bowiem
uczniowi informację, co już zrobił,
a co zostało jeszcze do wykonania.
A jeśli mamy już wreszcie w ręku
zadowalający lub nawet dobry rezultat, wzmacnia się nasza ufność
we własne siły i poczucie własnej
wartości” [A. Brühlmeier, Kształcenie człowieka. 27 kamyczków jednej
mozaiki].
Jeżeli tak jest, to szkoła, która nie angażuje dziecięcych rąk,
która nie pozwala na ekspresję
z ich użyciem, nie wykształci absolwentów mających silną wolę,
kreatywnych i zaradnych życiowo.
Szkoła, w której dzieci na plastyce
czy technice, zamiast tworzyć –
wykorzystując swoje ręce i fantazję – przyswajają teorię, oraz
poznają definicje faktury materiałów, zamiast ich dotykać, nie

respektuje potrzeb rozwojowych
dzieci i młodzieży. To nie dotyczy
tylko działań artystycznych.
W placówkach, w których
uczniowie nie mogą prowadzić
ani pielęgnować pod okiem nauczyciela ogródka szkolnego,
skwerku czy warzywniaka, nie
mogą strugać w drewnie, przybijać gwoździ, lepić, kształtować
– słowem, w których nie ma prac
ręcznych – niemożliwe jest pełne
odkrycie człowieczeństwa.
Dostęp do miotły
A przecież wszyscy by na tym ze
wszech miar skorzystali. Przede
wszystkim w oczywisty sposób
same dzieci, ale również wspólnota szkolna, bo powstałaby na
przykład piękna rabatka z kwiatami albo ziołami, bo można by zbudować zakątek z przeszkodami do
zabawy, piec gliniany, dzwonnicę
na boisku albo wysiać kilka gatunków zbóż, żeby je potem móc
odróżnić i nazwać (zamiast biegać
po znajomych, z których ktoś jest
rolnikiem i zgodzi się podarować
wiązki zboża do kącika przyrody).
Pokazanie zdjęć owsa, pszenicy
czy żyta w książce, bez możliwości dotknięcia ich zróżnicowanych
kłosów, jest edukacyjnym nieporozumieniem.
Prace ręczne (poza zajęciami
plastyki) mają i powinny mieć
charakter praktyczny, ale niestety
w większości placówek uczniowie
nie otrzymują takiej możliwości,
nawet poprzez zajęcia porządkowe. Uczniowie nie mają stałego,
swobodnego dostępu do rzeczy,
które powinny być w każdej klasie
lub na każdym piętrze, takich jak:
szufelki, miotły, szmatki do stołów,

tablicy, podłogi. W większości szkół
i przedszkoli rozlana woda, rozsypana kasza, roztarte farba lub
jedzenie powodują napięcie, chaos
i konieczność biegania po budynku
w poszukiwaniu „świętych graali”
samodzielności. Gdyby w każdej
klasie były te narzędzia, dzieci chętnie pomagałyby w sprzątaniu po
zajęciach plastyki albo po klasowej
imprezie i zdobyłyby w tym wprawę. W szczególności dotyczy to
placówek, w których uczą się dzieci
o specjalnych potrzebach, dzieci
z obniżoną sprawnością intelektualną, dla których ręce, sprawność
manualna mogą stać się podstawą
poczucia bezpieczeństwa, samodzielności, a może i aktywności
zawodowej w przyszłości.
Modne szydełkowanie
Rolę rąk podkreślał Janusz
Korczak, pisząc: „Niemowlę bada
swe ręce. Prostuje, wodzi w prawo
i w lewo, oddala, zbliża, rozstawia
palce, zaciska w pięść, mówi do
nich i czeka na odpowiedź, prawą
chwyta lewą rękę i ciągnie, bierze
grzechotkę i patrzy na dziwnie
zmieniony obraz ręki, przekłada
ją z jednej do drugiej, bada ustami, natychmiast wyjmuje i znów
patrzy powoli, uważnie. […] Ono
nie bawi się: miejcież do licha oczy
i dostrzeżcie wysiłek woli, by zrozumieć. To uczony w laboratorium,
wmyślony w zagadnienie najwyższej wagi, a które wyślizguje się
jego rozumieniu”.
Wszystkie dzieci powinny codziennie tworzyć coś z użyciem
dłoni, nie tylko po to, by rozwijać sprawność manualną, ale by
rozwijać również wytrwałość,
wyczucie formy, twórczy umysł,
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fot. Katarzyna Więckowska

PRAC

W szkolnych pracowniach rękodzieła można szydełkować i szyć

Młodsze dzieci chętnie obrabiają drewno

staranność i dokładność. Prace
ręczne są jednak przede wszystkim... źródłem radości i przyjemności. Warto, obserwując potrzeby
rozwojowe dzieci, pozwalać im doświadczyć pracy w drewnie, glinie, wosku, umożliwić robienie na
drutach, szydełku, a w starszych
klasach zachęcić ich do używania
tworzyw, które wymagają więcej
siły (miedź, kamień itp.), ale też
pozwalają wykształcić poczucie
własnej siły i sprawczości. Ostatnio
modne stało się szydełkowanie
i robienie na drutach. Pamiętam,
jak moi uczniowie (trzecia klasa
szkoły podstawowej), jadący komunikacją miejską do pracowni
gliny na Nikiszowcu, szydełkowali
dla zabicia czasu, budząc (zwłaszcza szydełkujący chłopcy) podziw
wśród pozostałych pasażerów.
Pracy rękami potrzebuje też
młodzież i potrzebują dorośli.
W Internecie można znaleźć wiele przykładów na artystyczne
i happeningowe działania robótkowe, takie jak owijanie dzierganymi wytworami elementów
przestrzeni publicznej (np. ławek,
słupków, bram, a nawet pomników
i drzew). Powstają społeczności
osób wspólnie szydełkujących,
szyjących, robiących na drutach.
Są wśród nich również mężczyźni.
Badania pokazują, że u starszych ludzi, którzy dziergają lub
szydełkują, zmniejsza się ryzyko
pogorszenia funkcji poznawczych

czy robienia na drutach, co rozwinięcie w nich cech istotnych dla
całego rozwoju dziecka. Chodzi tu
przede wszystkim o wspomniane
już wcześniej:
• ćwiczenie sprawności rąk,
koordynację pracy rąk
i oczu;
• rozbudzanie, pielęgnowanie i rozwijanie ochoty do
pracy o charakterze rzemieślniczym;
• kształtowanie właściwych

związanych z wiekiem lub utratą
pamięci. Pośród ludzi w wieku 7089 lat osoby dziergające i szydełkujące miały najlepszą pamięć.
Wskazuje to, że takie rzemiosło
pomaga mózgowi stworzyć i zachować ścieżki neuronowe utrzymujące umysł i pamięć w dobrej
kondycji.
Nie ma pracowni
W polskich, masowych szkołach
nie ma przedmiotu prace ręczne.

•

•

i przeznaczeniem przedmiotu;
wytwarzanie samodzielne
(rękoma lub przy użyciu
prostych narzędzi) czegoś
(np. części ubrania), czego
wykonanie wymaga czasu,
cierpliwości, uwagi, koncentracji;
praktyczne poznawanie
sposobów wytwarzania
przedmiotów codziennego użytku;

WSZYSTKIE DZIECI POWINNY CODZIENNIE
TWORZYĆ COŚ Z UŻYCIEM DŁONI, NIE TYLKO
PO TO, BY ROZWIJAĆ SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ,
ALE BY ROZWIJAĆ RÓWNIEŻ WYTRWAŁOŚĆ,
WYCZUCIE FORMY, TWÓRCZY UMYSŁ, STARANNOŚĆ
I DOKŁADNOŚĆ.
Szkoły nie mają, nie tworzą i czasem po prostu nie chcą tworzyć
pracowni z różnych powodów. Na
świecie natomiast jest wiele szkół,
które praktykują prace ręczne na
różnych szczeblach edukacji (zarówno w szkole podstawowej, jak
i w liceach). W zajęciach uczestniczą zarówno dziewczęta, jak
i chłopcy. Ich celem jest bowiem nie
tyle samo nauczenie dzieci szycia

•

postaw i umiejętności (zaradności, oszczędności
materiału, pokonywania
trudności, wytrwałości,
koncentracji, rzetelności,
współpracy, zachowywania porządku itp.);
rozwijanie zmysłu estetycznego, poczucia koloru, umiejętności łączenia
wzoru i koloru z kształtem

•

radość z takiej pracy i rozwijanie właściwego do niej
stosunku.
Wyroby wytwarzane w ramach
lekcji prac ręcznych mają charakter
użytkowy, mają służyć zabawie
(np. piłka), przydawać się w szkole
(np. pokrowiec na flet) lub w życiu
prywatnym (np. czapka, skarpeta, szalik). Powinny one też ładnie
i estetycznie wyglądać (choć wia-

domo, że potrzeba wielu doświadczeń, by to osiągnąć).
Szacunek do pracy
Dziecko, pracując samodzielnie,
poznaje rolę pracy w życiu człowieka i zaczyna ją szanować. Przeżywając trud, nabiera szacunku
zarówno do samego przedmiotu,
jak i do osoby, która go wytworzyła. W konsekwencji rozwija się
u dziecka szacunek do ludzi, którzy
potrafią sami coś zrobić.
Popularyzacja szeroko rozumianych prac ręcznych jest jednym
z celów działania Fundacji Instytutu Studiów Podyplomowych
Za Horyzont. W ramach realizacji
tego celu, fundacja organizuje
warsztaty, szkolenia, wspiera
szkoły i przedszkola w tworzeniu
programów prac ręcznych, a także
pracowni, w których zajęcia mogłyby się odbywać. Wszystkich,
którzy szukają inspiracji, wsparcia,
wiedzy i otuchy zapraszamy serdecznie do kontaktu i współpracy. Telefon fundacji: 515 403 191,
e-mail: kontakt@fundacjazaho
ryzont.pl.
Izabela DYRDA
prezes Fundacji Instytutu Studiów
Podyplomowych Za Horyzont,
wykładowca Akademii Muzycznej
w Katowicach oraz Instytutu
Studiów Podyplomowych w Tychach.
Z wykształcenia nauczyciel przedszkolny,
wczesnoszkolny, oligofrenopedagog,
arteterapeuta, absolwentka studiów
edukacji niezależnej
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OPOWIEŚĆ O J
Dlaczego potrzebujemy opowieści? – Bo mamy kryzys słowa.
Boimy się opowiadać i przede
wszystkim nie umiemy słuchać.
Badania amerykańskie wykazały,
że rozmawiamy ze swoimi dziećmi
zaledwie osiem minut dziennie –
powiedziała na wstępie „Jesiennych Inspiracji” Izabela Dyrda,
prezes Fundacji Instytutu Studiów
Podyplomowych Za Horyzont.
– Niektórzy moi studenci byli
przerażeni ćwiczeniem, którego
elementem było opowiadanie na
żywo. Jak kryzys słowa może odbić się na jakości nauczania? Co się
stanie, jeżeli nauczyciele nie będą
pięknie opowiadać na lekcji? – kontynuowała Izabela Dyrda.
– Z harcerstwa pamiętam gawędę przy ognisku. Przenosiła
nas w inny świat. W kulturze europejskiej zanika to, co wciąż żywe
jest np. w Afryce, gdzie opowieści
w dużej mierze budują tożsamość,
wyjaśniają emocje i to, co dzieje się
z ciałem i psychiką – zakończyła
Izabela Dyrda.
Uczestnicy warsztatów wysłuchali opowieści o wyprawie
do Izraela katowickich harcerzy.

Gośćmi spotkania byli Karolina
Grossmann-Szczepaniec i Bartosz
Bialik, opiekunowie 12. Próbnej
Drużyny Wędrowniczej „Ostatni
Sojusz Ludzi i Elfów” Hufca ZHP
Katowice. Wraz z grupą młodzieży półtora roku przygotowywali
się do „Misji Syjon”. Wyprawa do
Ziemi Świętej miała na celu nie
tylko zobaczenie najważniejszych
miejsc dla chrześcijaństwa, ale też
zderzenie teoretycznej wiedzy religijnej z rzeczywistością oraz szukanie związków Katowic i Górnego
Śląska z Izraelem.
Harcerze sami zaplanowali podróż i w dużej mierze sami zdobyli
na nią fundusze. Postanowili nie
wyjeżdżać z biurem turystycznym
ani w ramach zorganizowanej pielgrzymki. – Mogliśmy liczyć tylko na
własne nogi i lokalną komunikację
publiczną. Dzięki temu widzieliśmy
miejsca i przyrodę, których turyści
i pielgrzymi nie są w stanie zobaczyć. Nocowaliśmy m.in. w kibucu
(spółdzielcze gospodarstwo rolne)
w pobliżu Nazaretu lub w namiocie
na dachu jednego z domów w Jerozolimie. Nasza wyprawa stała
się też okazją do kolekcjonowania

spotkań z ciekawymi ludźmi – mówił Bartosz Bialik.
I tak na dzikiej plaży nad jeziorem Genezaret odbyło się spotkanie z nurkiem z... Fidżi. Okazało się,
że to pracownik ambasady tego
wyspiarskiego państwa w ogarniętej wojną Syrii. W Izraelu oczekiwał na transport do swojego kraju.
Innym razem katowiccy harcerze
rozmawiali z Rachelą, studiującą
w Hajfie czarnoskórą Żydówką
z Etiopii. Do Jerozolimy przyjechała, aby pomodlić się pod Ścianą
Płaczu. Wreszcie religijną dysputę
toczyli z pewnym Japończykiem,
wyznawcą animizmu. – Pytał, jak
to jest z tym naszym Mesjaszem.
Nadal na niego czekamy, choć on
już kiedyś przyszedł... Fascynowało go to, że są namacalne miejsca,
po których stąpał nasz Bóg – mówił Bartosz Bialik.
Harcerze odwiedzili Yad Vashem
(Instytut Pamięci Męczenników
i Bohaterów Holocaustu) w Jerozolimie. W Ogrodzie Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata odnaleźli
drzewko Ślązaka Henryka Sławika – w czasie II wojny światowej
uratował 30 tys. polskich uchodź-

fot. archiwum Hufca ZHP Katowice

OPOWIEŚĆ NIE MUSI BYĆ ZEPCHNIĘTA NA MARGINES
W NASZEJ KULTURZE. BA! NAWET NIE MOŻE,
BO MA DUŻE ZNACZENIE W EDUKACJI. PRZECIEŻ
NAUCZYCIEL – PRZEKAZUJĄC WIEDZĘ – MUSI
CIEKAWIE OPOWIADAĆ. TO NAJWAŻNIEJSZE
PRZESŁANIE WARSZTATÓW „JESIENNE INSPIRACJE”,
KTÓRE 15 LISTOPADA ZORGANIZOWAŁA FUNDACJA
ZA HORYZONT, DZIAŁAJĄCA PRZY INSTYTUCIE
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TYCHACH.

Katowiccy harcerze w Jerozolimie
ców (w tym 5 tys. Żydów), którzy
znaleźli się na Węgrzech. Za to
zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen.
Natrafili też na relacje ocalonych
z Holocaustu z Mikołowa i Gliwic,
a w bazach ofiar wyszukali wielu
górnośląskich Żydów. Z kolei na
górze Syjon odwiedzili katolicki
cmentarz, na którym pochowany jest niemiecki fabrykant Oskar
Schindler, który uratował przed
zagładą ok. 1200 swoich żydowskich robotników przymusowych.
Podróżując lokalną komunikacją
i pieszo, katowiczanie zetknęli się
z krwiobiegiem miast, w których
bywali. Jak zapewnili, przekaz
telewizyjny i polityczny z Izraela
to jedno, a życie na ulicy, bazarze
i tarasie kawiarnianym to drugie.
Wyprawa obaliła nieco mitów
i stereotypów. Okazało się, że na
co dzień Żydzi i Arabowie nie tylko żyją obok siebie, ale wspólnie
uczą się, pracują i odpoczywają.
Harcerze przekonali się o tym, odwiedzając muzułmańską szkołę

czy plażę w Hajfie, gdzie ze słońca korzystały rodziny żydowskie,
arabskie i chrześcijańskie. – Kiedy
ludzie dowiadywali się, że jesteśmy z Polski, reagowali z entuzjazmem – mówi B. Bialik.
O tym, że jednak nie wszystko
w Ziemi Świętej jest w porządku,
przekonali się, jadąc autobusem
w rejonie muru oddzielającego
Izrael od Autonomii Palestyńskiej.
– Żołnierze dokładnie kontrolowali
pasażerów z Palestyny, którzy codziennie jeżdżą do pracy i szkoły
po izraelskiej stronie muru. Musieli
przechodzić przez specjalne bramki. Odczuwaliśmy tę sytuację jako
swoistą segregację ludzi – mówiła
Karolina Grossmann-Szczepaniec.
Bliski Wschód to także doświadczenia z kuchnią. – Okazuje się, że
do kebabu – jako dania narodowego – przyznają się i Arabowie, i Żydzi (w wersji koszernej). Harcerze
próbowali też falafeli – smażonych
kotlecików z ciecierzycy bądź bobu
z przyprawami i sosem, podawanych w pszennej bułce (picie).

fot. archiwum Hufca ZHP Katowice

Fundacja Za Horyzont

Wizyta w muzułmańskiej szkole dla chłopców w Jerozolimie

Działa przy Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach.
To platforma 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?
To spotkania otwarte również dla rodziców i studentów kierunków
pedagogicznych. Temu służy m.in. cykl warsztatów „Inspiracje”.
Fundacja wspiera rozwój zawodowy i osobisty osób związanych
z oświatą, m.in. poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych
w ramach programu „Potrzebuję – studiuję”.
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fot. archiwum Hufca ZHP Katowice

JEROZOLIMIE
Zwiedzanie starożytnego miasta Akka

pasjonat rękodzieła we wszystkich formach, przeprowadziła
warsztaty robienia papierowych
lampionów. Był też czas na wymianę doświadczeń edukacyjnych przy napoju imbirowym
oraz wspólne śpiewanie przy
akompaniamencie gitary.

fot. JJ

Smaczny był sabih – danie kuchni ulicznej (kanapka z plastrami
grillowanego bakłażana i jajkami
gotowanymi na twardo), które do
Izraela sprowadzili Żydzi z Iraku.
W drugiej części „Jesiennych
Inspiracji” Marzena Czempiel-Białas, nauczyciel, logopeda,

fot. JJ

fot. archiwum Hufca ZHP Katowice

O wyprawie do Jerozolimy opowiadali Karolina Grossmann-Szczepaniec i Bartosz Bialik

Grób Oskara Schindlera na katolickim cmentarzu na górze Syjon

Nauka tworzenia papierowych lampionów
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Umiarkowanie, czyli

o tworzeniu ładu w sobie
W TRADYCJI FILOZOFICZNEJ CNOTA UMIARKOWANIA (ŁAC. TEMPERANTIA) JEST WYMIENIANA JAKO DRUGA Z CNÓT
KARDYNALNYCH, PONIEWAŻ MA DO ODEGRANIA SZCZEGÓLNĄ ROLĘ. SPROWADZA SIĘ ONA DO PANOWANIA NAD
UCZUCIAMI I POŻĄDANIAMI. NAJSILNIEJ Z NASZYM ŻYCIEM ZWIĄZANE SĄ UCZUCIA PRZYJEMNOŚCI I PRZYKROŚCI.
I PRZEDE WSZYSTKIM DO NICH ODNOSI SIĘ OMAWIANA CNOTA. UCZUCIA TE DOTYCZĄ CZYNNOŚCI, KTÓRE MAMY
WSPÓLNE ZE ZWIERZĘTAMI. CHODZI O ODŻYWIANIE SIĘ I PRZEKAZYWANIE ŻYCIA. CNOTA UMIARU MA JE UCZYNIĆ
CZYNNOŚCIAMI LUDZKIMI.

Między brakiem a nadmiarem
„Ta sama woda pozwala łodziom
pływać albo je zatapia” – przywołuje wschodnie przysłowie włoski
barnabita Giuseppe Moretti. Zawsze zdumiewały go zjawiska powodzi i oberwania chmury, wszak
siejąca zniszczenie woda jest tą
samą, która użyźnia i ożywia ziemię. „Rybacy rzeczni mówili mi, że
nagłe i katastrofalne przypływy
wyrządzają wiele szkód, ale dają
też dobre wyniki oczyszczania dna
z zalegających odpadów i odnowienia fauny wodnej” – pisze.

Inne siły natury – ogień, wiatr
i słońce – również mogą niszczyć
lub budować. Podobnie ambiwalentną treść niosą ze sobą ludzkie
uczucia. Same w sobie nie są one
dobre ani złe. Dopiero dobry lub
zły użytek z tkwiącej w nich siły
decyduje, czy czyn popełniony pod
ich wpływem jest dobry bądź zły.
Oddziaływanie wychowawcze
ma je uporządkować i utrzymać
w równowadze. Takie przekonanie
odnajdujemy m.in. w etyce Arystotelesa, dla której fundamentalne
było pojęcie złotego środka, czyli
równowagi między brakiem a nadmiarem.
Jak w samochodzie…
Innymi słowy, cnota umiaru
oznacza umiejętność tworzenia
ładu w sobie. Bo są w nas rzeczy
dobre, w tym pragnienia i popędy,
które służą tak utrzymaniu życia,
jak i podtrzymaniu gatunku. Może
się jednak zdarzyć, że pozbawione kontroli odwrócą ten naturalny porządek rzeczy. A naturalne
w przypadku człowieka jest to,
aby władzę sprawowały rozum
i wola.
Na ł amach „ P ł omyc zka”
z 2001 r. Wiktor Szafijański zadał
młodemu czytelnikowi taką oto
zagadkę: „Aby skutkom czynności lub zdarzeń nie ulec, w życiu
umiarkowanie potrzebne. Jak
w samochodzie… Zgadnij, co?”.
Otóż tak, hamulec!
Piotr T. NOWAKOWSKI
pedagog i publicysta, doktor
habilitowany nauk społecznych,
profesor Uniwersytetu
Rzeszowskiego

fot. freepik

„Moc ognia dobroczynna”
Myśl starożytna daje nam dwie
biegunowo odmienne oceny roli
uczuć. Z jednej strony Epikur
(341-270 p.n.e.), twórca (a jakże!)
epikureizmu, twierdził, że człowiek
winien iść za głosem własnych
potrzeb i pragnień, które w jego
życiu odgrywają pierwszorzędną
rolę. Z drugiej zaś strony Zenon
z Kition (ok. 335-ok. 263 p.n.e.),
założyciel szkoły stoików, nauczał,
że namiętności należy wyeliminować z ludzkiego życia, bo same
w sobie są złe.
Z żadnym z tych jednostronnych poglądów nie sposób się
zgodzić. Otóż wyzbycie się uczuć
byłoby równoznaczne z okaleczeniem ludzkiej natury. Jednak nie
można także pozostawić uczuć,
a tym bardziej namiętności, samym sobie. Winniśmy je opanować i czerpać z nich bodziec do
działania, stosownie do słów Friedricha Schillera z poematu Pieśń
o dzwonie z 1799 roku: „Moc ognia
bywa dobroczynna, kiedy człek ją
w ryzach trzyma”.

Umiarkowanie jest wskazane także przy wypoczynku

Postaci cnoty umiarkowania:
•

Wstrzemięźliwość w przyjmowaniu pokarmów oraz wstrzemięźliwość w przyjmowaniu napojów,
czyli trzeźwość. Trzeźwość ma za przedmiot trunki, i to nie byle jakie, bo zawierające alkohol
i mające własność silnego podniecenia człowieka, a nawet pozbawienia go rozumu.

•

Czystość osobista, której posiadanie pozwala nam kierować własną seksualnością w taki sposób,
że zawsze odpowiada to moralnemu dobru. O tej cnocie, będącej wyrazem zachowania umiaru
w dziedzinie życia płciowego, dziś się niekiedy zapomina, tyle że bywa to brzemienne w skutkach.

•

Łagodność ma powściągać poruszenia gniewu i dać takie nad nim panowanie, aby tylko na
rozkaz rozumu i woli oddawał im do dyspozycji swą siłę. Z kolei zadaniem wyrozumiałości jest
hamować pragnienie wzięcia odwetu i wymierzenia kary za popełnione zło i nie pozwalać, aby
przekraczało granice słuszności.

•

Pokora polega na uznaniu własnej ograniczoności, niewynoszeniu się ponad innych i unikaniu
chwalenia się swymi osiągnięciami. Innymi słowy, zadaniem tej cnoty jest nie pozwalać, abyśmy
w dążeniu do ciągłego wzrostu i rozwoju nie zapominali o granicach, które nam stawia nasz
charakter istot przemijalnych i w dodatku grzesznych.

•

Pilność ma za zadanie miarkować pęd do nabywania wiedzy. Chodzi z jednej strony o okiełznanie
nadmiernej chęci, aby wiedzieć wszystko o wszystkim, a z drugiej – o zwalczanie niedoboru tego
pożądania, czyli lenistwa i braku ciekawości. Jak widzimy, współczesne znaczenie słowa „pilność”
w małym stopniu odzwierciedla jego istotę.

•

Umiejętność wypoczywania, która oznacza umiarkowanie w rozrywkach i zabawach. Rzecz
oczywista, że nadmiar ich pożądania jest czymś niewłaściwym, ale i ich niedostatek właściwie
pojętego wypoczynku przynosi szkody, jak to jest w przypadku pracoholizmu, który prowadzi
do wyczerpania sił witalnych.

•

Skromność, której zadaniem jest nadanie pewnego umiaru w ludzkim zachowaniu i wyglądzie.
Cnota ta sprawia, że w swym sposobie poruszania się, formułowania wypowiedzi, tudzież w ubiorze
człowiek miarkuje się tak, by nikogo nie urazić.

O chodzeniu po linie
Pewnego razu dwaj przyjaciele zostali oskarżeni wobec króla
o wspólne przewinienie. Król, który ich lubił, chciał im okazać łaskę.
Nie mógł ich jednak uniewinnić, bo prawo jest prawem i nawet słowo
królewskie jest tutaj bezsilne. Ogłosił więc wyrok, aby obaj, jeden
za drugim, przeszli po linie rozpiętej nad głęboką przepaścią; ten,
który dotrze do przeciwległego brzegu, zostanie przy życiu. Jak
powiedział, tak uczyniono i pierwszy z przyjaciół dotarł cało do
celu. Drugi, stojąc na swoim miejscu, zawołał:
– Przyjacielu, powiedz mi, jak zdołałeś przejść nad tą straszliwą
przepaścią?
– Nie wiem – odparł tamten. – Powiem ci tylko, że jak mnie ciągnęło w jedną stronę, przechylałem się w drugą.
(na podst. Kazimierz Wójtowicz, Ramotki, Wrocław 1993, s. 135)
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NASTOLATKI
W INTERNECIE
stan rzeczy ma przede wszystkim
upowszechnianie się smartfonów.
Internet dla nastolatków to głównie przestrzeń rozrywki, dostęp do
kultury (muzyki, filmów itp.) oraz
ośrodek życia społecznego. Jest
również źródłem wielu korzyści:
od poszerzania wiedzy w określonej dziedzinie po możliwość
kreowania własnego wizerunku
bądź poszukiwania tożsamości.
Wyróżniono dwa główne typy
aktywności nastolatków w sieci:
rekreacyjno-afiliacyjny i utylitarno-kreacyjny, które odpowiadają
pasywnemu i aktywnemu korzystaniu z Internetu. Wśród cyfrowych obaw uczniów dominuje
lęk przed przestępstwami (ataki
hakerskie, włamania, kradzieże),
cenzurą i ograniczeniem dostępu
do zasobów Internetu oraz nakładanie dodatkowych opłat za
usługi online. Większość badanych
wskazała, że w ich szkołach istnieją ograniczenia dotyczące użytkowania smartfonów; uczniowie deklarują, że przeważnie korzystają
z nich tylko podczas przerw. Mimo
że nauczyciele wykorzystują Internet podczas zajęć, blisko 40 proc.
uczniów wyraziło opinię, że edukacja szkolna nie przygotowuje
ich do funkcjonowania w świecie
opartym na nowoczesnych technologiach.
Ochrona prywatności jest przez
badanych często rozumiana jako
zachowanie niezależności wobec

Młodzież do korzystania z Internetu najczęściej używa smartfonów
innych użytkowników tego samego urządzenia (np. rodziców czy
rodzeństwa), a nie wobec innych
użytkowników sieci. Najpopularniejszą formą ochrony prywatności
jest czyszczenie historii wyszukiwarki (54,2 proc.), i jest to praktyka bardziej typowa dla młodszych uczniów. Jedynie 11,1 proc.
badanych regularnie zmienia hasło
dostępu do konta e-mail i portali
społecznościowych. Aż 77 proc.
uczniów uważa, że administratorzy
portali i aplikacji internetowych nie
powinni udostępniać danych użytkowników innym firmom bądź instytucjom. Prawie 60 proc. respondentów chciałoby mieć możliwość
usunięcia z sieci wszystkich prywatnych informacji na swój temat.
Uczniowie zdają sobie sprawę
z zagrożeń, które mogą ich spotkać
w sieci. Bezpośrednie doświadczenie przemocy internetowej nie
było udziałem zaledwie połowy
badanych. Najczęściej nastolatkowie padali ofiarą wyzywania,
ośmieszania i poniżania. Blisko co
trzeci poszkodowany w sieci uczeń
nie podejmował żadnego działa-

W sieci cały czas
„Dziś pytanie, ile czasu jesteś online, nabiera nowego znaczenia.
Wielu z młodych, a także całkiem dojrzałych ludzi, jest de facto
online przez cały czas, ponieważ mamy przy sobie smartfony
na stałe połączone z siecią. Na bieżąco otrzymujemy powiadomienia
z mediów społecznościowych, wiadomości przez komunikatory,
w każdej chwili możemy sięgnąć po telefon i skorzystać z tego,
co oferuje sieć” – wyjaśnia Marcin Bochenek, dyrektor Pionu Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego w NASK.

nia, nawet rozmowy z bliskimi czy
innymi osobami, które mogłyby
udzielić w tej sytuacji wsparcia.
Około 66,5 proc. uczniów nie
spotkało się osobiście z żadnym
rodzajem przestępczości komputerowej. Osoby, które zostały
poszkodowane, doświadczały na
ogół włamania na konto e-mail
lub na portalu społecznościowym
(blisko 18 proc. respondentów)
oraz oszustwa przy transakcjach
online (blisko 9 proc.). Wiedza na
temat legalności poszczególnych
działań w Internecie jest zróżnicowana. Szereg praktyk było błędnie
kwalifikowanych przez respondentów jako zgodne i niezgodne
z prawem. Młodzi oczekiwaliby
przede wszystkim liberalizacji
prawa autorskiego.
W większości domów nie wprowadza się zasad ograniczających
czas korzystania z Internetu czy

reguł dotyczących selekcji treści,
do których nastolatki mogą mieć
dostęp. Dotyczy to zwłaszcza
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Smartfon jest pierwszym
urządzeniem wymienianym jako
narzędzie do aktywności w sieci
– 93,9 proc. respondentów wskazuje, że to właśnie za jego pomocą
najczęściej korzysta z Internetu.
Ponad połowa, bo 56 proc. respondentów, przyznała, że powinna
mniej korzystać z telefonu komórkowego, a 42 proc. – że ten czas
jest na ogół dłuższy niż planowali.
Wypowiedzi blisko jednej trzeciej
badanych wskazują na ryzyko
silnego uzależnienia od smartfonów, co w zestawieniu z rosnącym czasem korzystania z sieci
może prognozować pogłębianie
się problemu.
(ptn)

DO CZEGO NAJCZĘŚCIEJ MŁODZI LUDZIE
WYKORZYSTUJĄ INTERNET?
Słuchanie muzyki
65,4 proc.
Oglądanie filmów i seriali
62,1 proc.
Kontakt z rodziną i znajomymi
poprzez komunikatory 61 proc.
Używanie portali
społecznościowych 59,4 proc.

Źródło: badanie PBS NASK

„Internet zrewolucjonizował
ludzką komunikację i szybko stał
się najważniejszym medium XXI
wieku. W przeciwieństwie do innych milowych zdobyczy techniki, Internet potrzebował zaledwie
kilkunastu lat, by stać się jednym
z fundamentów współczesnej
cywilizacji. Za jego pośrednictwem pozyskujemy informacje,
uczestniczymy w kulturze i rozrywce, wyrażamy i kreujemy swoją
tożsamość, nawiązujemy relacje,
załatwiamy sprawy życia codziennego i pracujemy” – napisał we
wprowadzeniu do raportu z badań
Marcin Bochenek, dyrektor Pionu
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK.
Pozytywna rola Internetu
jest nie do przecenienia, jednak
technologia ta wiąże się również
z szeregiem zagrożeń, na które
najbardziej narażone jest młode
pokolenie. Dzieci i młodzież, często w sposób niekontrolowany,
bezrefleksyjny i przypadkowy,
korzystają z zasobów i narzędzi
sieci. Taka diagnoza współczesności sprawiła, że od 2014 roku
NASK prowadzi wśród nastolatków ogólnopolskie badania dotyczące praktyk, postaw i opinii
wobec Internetu. Kolejne badania
zrealizowano w roku 2016, a niniejsza edycja odbyła się w latach
2018-2019. Uczestniczyło w niej
1173 uczniów z 55 szkół z różnych
rejonów Polski, w tym 531 uczniów
szkół podstawowych, 25 gimnazjalistów, 456 licealistów i 161
uczniów techników.
Z badań wynika, że nastolatki
korzystają z sieci samodzielnie
już od siódmego roku życia. Im
młodsze pokolenie, tym ów kontakt następuje wcześniej. Prawie
wszyscy respondenci deklarowali
codzienne, kilkugodzinne korzystanie z sieci. Wynosi ono około
4 godzin i 12 minut (w poprzedniej edycji badania było to około
3 godzin i 40 minut). Wpływ na taki

fot. Freepik

ILE CZASU DZIENNIE NASTOLATKI
POŚWIĘCAJĄ NA KORZYSTANIE
Z INTERNETU? JAKICH URZĄDZEŃ
NAJCZĘŚCIEJ UŻYWAJĄ DO TEGO CELU?
CZY BYCIE ONLINE ZNACZY NADAL
TO SAMO? NA TE I WIELE INNYCH PYTAŃ
ODPOWIADA RAPORT Z OPUBLIKOWANEGO
W KWIETNIU BR. OGÓLNOPOLSKIEGO
BADANIA UCZNIÓW NASTOLATKI 3.0.
BADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZEZ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY NASK.
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