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AUTYZM WCIĄŻ
ODKRYWANY NA NOWO
Rozmowa z Dorotą Palicką, wieloletnim praktykiem pracującym z dziećmi autystycznymi,

jedną z prekursorek edukacji integracyjnej w województwie śląskim.

CZYTAJ STR. 4

STWÓRZ WŁASNĄ MAPĘ

W najnowszym wydaniu „Kuriera Nauczycielskiego” podpowiadamy, jak być asertywnym.
To umiejętność niezwykle cenna
w pracy z dziećmi i w kontaktach
z ich rodzicami.
Przybliżamy też piórem Izabeli Dyrdy dramę – całościową
metodę pracy z uczniami. Dzięki
technikom mającym korzenie
w teatrze – wchodzeniu w role
i improwizacji – stają się oni
pewniejsi siebie, aktywni i skłonni do współdziałania.
Czy wiedzą Państwo, że nieporozumienie pomiędzy dwoma
kolegami z klasy można zażegnać na lekcji wychowawczej za
pomocą klocków Lego? Pisze
o tym Anna Fryś, nauczycielka
z Bielska-Białej. Podajemy przykłady kilku prostych ćwiczeń
z zestawem sześciu klocków.
Ćwiczenia te trenują pamięć oraz
koncentrację uwagi.
W tym numerze kontynuujemy temat spektrum autyzmu.
Rozmawiamy z Dorotą Palicką, doświadczoną specjalistką
i praktykiem w tym zakresie.
Publikujemy też drugą część relacji ze Spitsbergenu autorstwa
dr. Łukasza Gawora, geografa,
wykładowcy Politechniki Śląskiej i Instytutu Studiów Podyplomowych.
W naszym raporcie omawiamy wyniki badań dotyczących
zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież.
Zachęcam do lektury.

Miłość

„PRZESTAŃ ATAKOWAĆ ZA TO, KIM SIĘ
NIE STAŁEŚ. A ZACZNIJ KOCHAĆ ZA TO,
KIM JUŻ JESTEŚ” – RADZI MATEUSZ
GRZESIAK, DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH,
PSYCHOLOG, TRENER ROZWOJU OSOBISTEGO,
CERTYFIKOWANY COACH.

Kiedy szanujemy siebie, to łatwiej szanować nam innych

Teoria Roberta Sternberga,
w 2003 r. prezesa Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, zakłada, że miłość
definiuje kompilacja trzech
składników: pasji, bliskości i zobowiązania lub – jak to określił
prof. Bogdan Wojciszke – zaangażowania. Sternberg mówi
o pragnieniu dbania o dobro,
przeżywaniu szczęścia, szacunku, pewności, zrozumieniu,
dawaniu i otrzymywaniu uczuciowego wsparcia, wymianie informacji i uważności. Wszystko
to jednak odnosi do drugiego
człowieka. A co z miłością samego siebie? Czy wszelkie pozytywne uczucia i działania wzmagają przywiązanie wyłącznie do
drugiej osoby? Święty Augustyn
podkreślał, że kto nie umie kochać siebie, nie umie też kochać
bliźniego.
W życiu bywamy wyjątkowo surowi zarówno dla samych siebie,
jak i dla innych osób. Łatwiej jest
nam dostrzec błędy, niż docenić

nam spędzić sen z powiek. Święty Tomasz z Akwinu napisał, że
„[…] miłość, jaką darzymy drugą osobę, wynika z miłości, jaką
mamy wobec samego siebie”.
Niestety, nie wszyscy nauczyli się, jak żyć z samym sobą, jak
wybaczać, okazywać czułość,
rozumieć i kochać. Szukamy rozwiązań na zewnątrz, tymczasem
to my sami jesteśmy rozwiązaniem. Do tego potrzebna jest
jednak otwartość, by móc zajrzeć
w głąb siebie. To emocje i uczucia
są naszą energią, którą zgodnie
z pierwszą zasadą termodynamiki
można transformować. Wszystkie
twoje doświadczenia mogą być
przez ciebie wykorzystane. Choć
początkowo przytłaczają, ostatecznie cię wzmocnią. Warto podjąć więc decyzję, pamiętając słowa
tytułowego bohatera z polskiej
animacji Wiking Tappi: „Miłość to
najpotężniejsza moc”.
A co z teorią, że w życiu wydarzają się tylko te rzeczy, w które jesteśmy w stanie uwierzyć?

sukcesy. Często nie dostrzegamy
tego, za co warto się pochwalić
bądź nagrodzić kogoś innego. Natomiast potyczki z wadami potrafią

W ŻYCIU BYWAMY
WYJĄTKOWO
SUROWI ZARÓWNO
DLA SAMYCH SIEBIE,
JAK I DLA INNYCH
OSÓB. ŁATWIEJ JEST
NAM DOSTRZEC
BŁĘDY, NIŻ DOCENIĆ
SUKCESY.
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Danuta
Słowik,
redaktor
naczelna

„Nie zadzieje się nic, czego twój
umysł, a zwłaszcza serce nie
przyjmuje” – mówi Klaudia Pingot. Zamiast w 100 proc. koncentrować się na tym, co namacalne,
czego możemy dotknąć, poczuć
czy spróbować, oddajmy część
myśli naszej wyobraźni, która
jest najpotężniejszym narzędziem człowieka. Bo gdyby nie
ona, nie byłoby wielkich zwycięzców, spektakularnych odkryć, niebywałych dokonań. To
wyobraźnia prowadzi nas tam,
gdzie inni nawet boją się pomyśleć, żeby pójść. Wyobraźnia daje
nam szansę robienia rzeczy wielkich. Pozwólmy sobie na działanie… Jak pisała Colleen Houck:
„Kiedy życie wręcza ci cytrynę,
upiecz ciasto cytrynowe”. Zatem
co dzisiaj upieczesz?
Elżbieta KOWACKA
certyﬁkowany trener,
od 10 lat szkoli w zakresie kompetencji
interpersonalnych, wykładowca
akademicki, przedsiębiorca i działaczka
społeczna

W INSTYTUCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dni otwarte
OD 14 DO 16 LUTEGO W INSTYTUCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ZORGANIZOWANO DNI OTWARTE. Z TEJ OKAZJI W ODDZIAŁACH ISP W TYCHACH,
BIELSKU-BIAŁEJ I CZĘSTOCHOWIE ODBYWAŁY SIĘ WYKŁADY I WARSZTATY
ORAZ WYSTAWA INTERAKCYJNA. MOŻNA BYŁO RÓWNIEŻ WYGRAĆ BEZPŁATNY
VOUCHER NA WYBRANY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.
Wykład pt. „Aktywne ucho, bystry wzrok. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową
i słuchową z elementami zajęć
rewalidacyjnych w tyﬂo- i surdopedagogice” wygłosiły Karolina

Pilarz-Knapek oraz Anna Sapeta. Obie panie są wykładowcami
ISP, doświadczonymi praktykami
w zakresie objętym wystąpieniem. Wykład zakończyły konsultacje.
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Z kolei warsztaty „Piosenki i zabawy słowno-ruchowe w edukacji
elementarnej” poprowadziła Izabela Dyrda, wykładowca ISP oraz
prezes Fundacji Za Horyzont.
Powodzeniem cieszyła się interaktywna wystawa-warsztat
pt. „Zapal się na niebiesko – zobacz, poczuj, doświadcz, czym
jest autyzm. ” Uczestnicy mogli
przekonać się, jak osoba autystyczna postrzega otoczenie.
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Jeden z wykładów podczas dni otwartych ISP
Jednym z zadań było założenie
gogli utrudniających widzenie
oraz rękawic z obciążnikami.
W takim rynsztunku trzeba było
przeczytać tekst i zapisać go lub
wypełnić formularz.
W czasie dni otwartych można
było wypełnić kupon uprawnia-

LICZBA MIESIĄCA
TYLE SZKÓŁ OTRZYMAŁO W 2019 ROKU
WSPARCIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK
W SZKOLE I W DOMU”.

jący do wzięcia udziału w loterii,
w której wygraną były darmowe
studia w Instytucie Studiów Podyplomowych. Szczęście dopisało
pani Aleksandrze, która wybrała
specjalizację integracja sensoryczna w Częstochowie.
(LJ)
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Autyzm wciąż
odkrywany na nowo
O TYM, JAK NA PRZESTRZENI LAT ZMIENIAŁO SIĘ PODEJŚCIE DO TERAPII DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU, JAKIE
SĄ ZALETY I WADY EDUKACJI INTEGRACYJNEJ ORAZ O KONIECZNOŚCI CIĄGŁEGO AKTUALIZOWANIA WIEDZY
Z TEGO ZAKRESU „KURIER NAUCZYCIELSKI” ROZMAWIA Z DOROTĄ PALICKĄ, TERAPEUTĄ DZIECI AUTYSTYCZNYCH
POSIADAJĄCYM 30-LETNIE DOŚWIADCZENIE.
Kurier Nauczycielski: – Z roku
na rok przybywa dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Dlaczego tak się dzieje?
Dorota Palicka: – Z dwóch
powodów. Po pierwsze, zmieniły się kryteria diagnostyczne.
Najnowsza kwalifikacja chorób
Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego (DSM-V) w przypadku autyzmu przyjmuje kryteria obejmujące szerszą populację.
DSM-IV uwzględniał trzy obszary
nieprawidłowości: komunikację,
interakcje społeczne oraz występowanie sztywnych wzorców zachowań i zainteresowań.
W DSM-V są tylko dwa: komunikacja społeczna i sztywne wzorce
zachowań i zainteresowań. Kiedyś
dziecko musiało spełnić siedem
wyznaczników, żeby uznać je za
autystyczne, a teraz tylko trzy. Nie
wyróżnia się już zespołu Aspergera jako odrębnej jednostki.
Po drugie, coraz więcej dzieci
może mieć objawy spektrum autyzmu dlatego, że zmieniają się
warunki naszego życia.
– Jak to?
– Część badaczy przypuszcza,
że wpływ na występowanie autyzmu mają warunki środowiskowe
– to, co jemy, czym oddychamy,
w jakim tempie żyjemy... To jednak
jeszcze niepotwierdzona hipoteza.
Kiedyś wykluczano, że podstawą autyzmu są problemy związane z genetyką. Teraz rozważa
się, czy źródłem zaburzeń autystycznych są nieprawidłowości
w sekwencjach białka w strukturze
DNA. Bez odpowiedzi pozostaje
pytanie, dlaczego tworzą się takie nieprawidłowe sekwencje. Czy
w związku z tym przyszłe rodzeństwo również będzie autystyczne?
Czy autyzm jest dziedziczny? To
bardzo rozwojowe zagadnienie.
Nadal jednak nie znamy przyczyn tego złożonego zaburzenia
rozwoju. Osoba, która je odkryje,
w krótkim czasie otrzyma Nobla.
– Wygląda na to, że wiedza na
temat autyzmu wciąż podlega
weryfikacji.
– Od samego początku... Kiedy
studiowałam na przełomie lat 70.
i 80., kończył się w Polsce okres,
gdy twierdzono, że autyzm występuje u dzieci dobrze wykształconych, bogatych i zorientowanych
na sukces matek. W USA ta teoria
zakończyła żywot już latach 60.
– Skąd się wzięła?
– W latach 40. XX wieku w Nowym Jorku, w zamożnym Górnym
Manhattanie przyjmował znany

psychiatra Leo Kanner. Wtedy jego
gabinet zaczęły odwiedzać dzieci,
wydawałoby się inteligentne, ale
z dziwnymi, nienormatywnymi
zachowaniami. Miały problemy
sensoryczne, nie odwzajemniały uśmiechu czy spojrzenia. Były
jakby obce, same. Stąd wzięła się
nazwa autyzm (od greckiego autós
– sam). Zrobiono wtedy badania
i wyszło z nich, że te zaburzenia
występują u pociech bogatych
i dobrze wykształconych białych
Amerykanek. Uważano, że dziwne
zachowanie dzieci jest wynikiem
braku uczuć ze strony matek.
Uznano więc, że trzeba w tych
kobietach wzbudzić te uczucia
i zaczęto je leczyć – zamiast dzieci.
Dopiero kiedy na początku lat 60.
prezydentem USA został John F.
Kennedy i wprowadził w kraju sieć
bezpłatnych przychodni zdrowia,

Najnowsze badania dowodzą,
że to nieprawda. Autyzm dotyka
w równym stopniu dziewczynki, ale ze względu na zdolności
kobiecego mózgu trudniej go
wykryć. Dziewczynki mają z reguły bardziej rozwinięte zdolności komunikacyjne. Uczą się
ról społecznych jak aktorka roli.
Dlatego zdarzają się dziewczyny,
u których autyzm zdiagnozowano
dopiero w wieku 12-16 lat.
– Potrafią maskować swój
autyzm?
– Tak. Często w sposób nieświadomy. Jedna z dorosłych
kobiet autystycznych wspominała, jak mama zaprowadzała ją
do przedszkola. Po jakimś czasie
zauważyła, że przed rozstaniem
inne dzieci marudzą, płaczą, rzucają się matkom na szyje, pytają,
o której po nie wrócą. Zaczęła więc

na dziecko autystyczne są bardzo
małe. Nie dlatego, że nauczyciel
nie potrafi pracować z dzieckiem
autystycznym, ale dlatego, że
w 20-osobowej grupie nie da się
zaspokoić specyficznych potrzeb
edukacyjnych dziecka z nasilonym
autyzmem, zwłaszcza małego
dziecka ASD.
– Jest pani krytyczna wobec
nauczania integracyjnego?
– W żadnym wypadku. Przecież
w początkach lat 90. zakładałam
w Katowicach pierwsze na Śląsku
przedszkole integracyjne. Czerpałam wtedy z doświadczeń Jadwigi
Boguckiej z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, jednej
z twórczyń polskiego systemu
edukacji integracyjnej. Wówczas
jednak podstawą do stworzenia
dobrze pracującej grupy integra-

MYŚLĘ, ŻE WIELE OSÓB, KTÓRE NOSZĄ W SOBIE
NIECHĘĆ DO LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
WYWODZI SIĘ ZE ŹLE PROWADZONYCH I ZBYT
LICZNYCH GRUP INTEGRACYJNYCH.
okazało się, że na autyzm w takim samym stopniu zapadają dzieci rdzennych Amerykanów, latynoskich sprzątaczek czy białych
i czarnych kobiet z ubogich, robotniczych sfer. Wcześniej po prostu
tych dzieci nie diagnozowano, bo
rodziców nie było stać na chodzenie
do nowojorskich psychiatrów.
W tym samym czasie, kiedy Leo
Kanner inicjował badania nad autyzmem dziecięcym w USA, w Europie działał austriacki lekarz pediatra i psychiatra Hans Asperger.
Jego badania skupiły się na dzieciach inteligentnych, elokwentnych, posługujących się językiem
jak dorośli, ale mających problemy
ze zrozumieniem roli społecznej,
tego co wypada, a co nie wypada...
Teraz rzadziej powołuje się na jego
prace z powodu jego nazistowskiej
przeszłości. Brał bowiem aktywny
udział w hitlerowskiej akcji T4, polegającej na eksterminacji chorych
psychicznie dzieci.
– Czy są jeszcze jakieś założenia dotyczące autyzmu, które
obecnie są rewidowane?
– Uczono mnie na studiach, że
średnio na każdych czterech autystycznych chłopców przypada
jedna autystyczna dziewczynka.

robić to samo, choć właściwie nie
doświadczała niepokoju z powodu
rozstania z mamą.
– Kiedy przekonanie, że
autyzm częściej występuje
u chłopców przestało być aktualne?
– Tak sądzi się oficjalnie jeszcze
dziś, choć w prestiżowych pismach
medycznych, jak np. „The Lancet”,
już takich tez się nie stawia.
– Trudność w pracy z dziećmi
autystycznymi polega chyba na
tym, że każdy przypadek jest
inny?
– Mamy przypadki autyzmu głębokiego, gdzie poza towarzyszeniem dziecku, niewiele możemy
zrobić, ale są też osoby, które po
odpowiedniej terapii funkcjonują
bardzo dobrze w społeczeństwie.
Przez 30 lat pracowałam w szkolnictwie specjalnym i to rzutuje na
mój pogląd, jak należy kształcić
osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci
z autyzmem. Im bardziej dziecko
zaburzone, tym bardziej złożonych metod terapii potrzebuje.
Wtedy – przy całym szacunku
dla osób pracujących z dziećmi
w klasach integracyjnych – możliwości oddziaływania nauczyciela

cyjnej był nabór. Trzeba było się
dobrze zastanowić nad tym, które
dzieci – te zdrowe, i te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– mogą być włączone do grupy
integracyjnej. Wśród dzieci normatywnych wybieraliśmy te o dużych
kompetencjach społecznych. Dziś
taki nabór zarzucono. To nie jest
dobre rozwiązanie.
– Dlaczego?
– Niejednokrotnie spotykałam
się z sytuacją, kiedy lekarz był
w stanie powiedzieć rodzicowi
dziecka z głębokim autyzmem,
że najlepszymi „terapeutami”
będą dla niego inne dzieci. To
niedorzeczne, bo gdyby dziecko
autystyczne miało pełne zdolności
uczenia się od innych, to nie byłoby
autystyczne. Zanim dziecko autystyczne będzie w stanie korzystać
z wzoru w postaci innych dzieci,
musi nauczyć się wielu umiejętności: słuchania, patrzenia, koncentracji, ignorowania bodźców
rozpraszających. Ważne też jest
uczenie rozumienia mowy. Sporo
dzieci z ASD nie myśli pojęciami,
lecz obrazami.
W idealnej grupie integracyjnej
dzieci neurotypowe mogą być towarzyszami dla dzieci ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi,
ale należy zwrócić uwagę, że nie
dzieci są terapeutami.
W przedszkolu bardzo dobrymi
towarzyszami w zabawie są młodsze, 3-4-letnie dzieci. Dlaczego?
Bo nie wszystkie jeszcze sprawnie
mówią, bawią się osobno, bez interakcji. Nie dostrzegają wielu cech
dystynktywnych innej osoby. Byłam świadkiem, jak pewna osoba
odwiedzająca nasze przedszkole
wskazała palcem na konkretne
dziecko (niestety) i powiedziała, że
ono chyba ma zespół Downa. Kiedy
ta osoba wyszła, to pozostałe maluchy podeszły i zapytały się, gdzie
ich kolega ma ten zespół? One
sądziły, że to coś narysowanego.
Nasze przedszkolaki zastanawiały
się też, czym przekupić rówieśnika
poruszającego się na wózku, żeby
dał się nim przejechać. W łazience
tworzyła się kolejka, aby przed
lustrem przymierzyć należące do
koleżanki okulary z bardzo grubymi szkłami. Młodsze dzieci nie
traktują niepełnosprawności czy
zaburzeń rozwojowych pejoratywnie. Odbierają je raczej w kategoriach: „Wow! On to ma, a my tego
nie mamy”.
Niestety, takich relacji nie ma już
w grupie, w której są starsze dzieci.
W tym wieku zabawa odbywa się
już wspólnie, według ustalonych
reguł. Konieczne są interakcje, podział na role, sprawny język. Tymczasem rówieśnik ze spektrum
autyzmu nie będzie odpowiednio
się komunikował, burząc zasady.
Dlatego sześciolatek nie lubi bawić
się z dzieckiem autystycznym, i to
nie dlatego, że jest zły i okrutny.
Takie dziecko nie jest terapeutą.
Też ma swoje potrzeby... Nie chce
krzyku, rozwalania klocków czy
powtarzania w kółko tych samych
słów i czynności.
Myślę, że wiele osób, które noszą w sobie niechęć do ludzi niepełnosprawnych, wywodzi się ze
źle prowadzonych i zbyt licznych
grup integracyjnych. Mają w pamięci te zepsute zabawy i głos
wychowawczyni: „Musisz to zrozumieć, bo on nie rozumie, że nie
może burzyć klocków”. Z drugiej
strony, wiele dzieci specjalnej troski doświadcza niesprawiedliwego
traktowania przez kolegów i nauczycieli. W edukacji równowaga
między tym, co się komu należy,
i tym, co kto powinien dostać, jest
trudna do uchwycenia.
– Jak więc odpowiednio zadbać o potrzeby jednych i drugich?
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DZIECKO
JEST TWÓRCĄ

DOROTA PALICKA
absolwentka Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu
Śląskiego. Nauczycielka wychowania przedszkolnego,
oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej i integracji
bilateralnej. Obecnie na emeryturze.
– Każdy rodzic pragnie, żeby
jego pociecha była traktowana jak
zdrowe dzieci. Nie kwestionuję tej
potrzeby, ale z drugiej strony jest
mi przykro, kiedy lekarz mówi, że
dziecko autystyczne zmarnuje się
w grupie (klasie) specjalnej.
Przecież w grupie specjalnej dla
dzieci autystycznych obowiązuje
program nauczania szkoły masowej. Dzieci uczą się w gronie od
dwóch do czterech osób. W takich
warunkach można skutecznie połączyć terapię i edukację. Moim
zdaniem każde dziecko, które ma
orzeczony autyzm, powinno zaczynać naukę i terapię od małej
grupy specjalnej. Jednemu będzie
potrzebna przez trzy miesiące,
drugiemu przez rok, trzeciemu
przez dwa lata, a czwarty nie
wyjdzie z niej nigdy, bo takie są
jego potrzeby.
Praca w takiej grupie jest nastawiona na poprawienie umiejętności komunikowania się z innymi,
na wyrobienie gotowości do interakcji społecznych (co warunkuje
podjęcie edukacji szkolnej) i osiągnięcie samodzielności. Kiedy
dziecko będzie rozumiało, co się
do niego mówi, będzie potrafi ło utrzymywać uwagę, kontakt
wzrokowy, zacznie powolutku rozumieć inne osoby, wtedy może
przenieść się do grupy czy klasy
integracyjnej lub do zwykłej klasy
w szkole masowej.
Moi uczniowie, którzy uczęszczali do grup specjalnych autystycznych, ukończyli studia
lub szkoły zawodowe różnego
stopnia. Są np. świetnymi informatykami.
– Jakie wyzwania stoją przed
osobami, które zajmują się terapią i edukacją dzieci autystycznych?

– Na pewno muszą nieustannie aktualizować swój stan
wiedzy. Proszę sobie wyobrazić że przez 30 lat posługuję
się metodami AAC (komunikacji alternatywnej i wspomagającej, np. symbolami graficznymi)
w pracy z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, a dla
wielu nauczycieli i pedagogów to
wciąż jest nowość. Panuje bowiem błędne przekonanie, że
skoro dziecko mówi, to takiej
pomocy nie potrzebuje. Wynika
ono z niezrozumienia tego, czym
jest autyzm.
Jestem stale zdumiona, kiedy
rozmawiam z absolwentkami
dziennych studiów pedagogicznych, bo okazuje się, że uczą
się tego, co ja 40 lat temu.
W programie studiów nie ma
nowych metod dydaktycznych,
jak choćby integracji bilateralnej czy metod A AC. Wiedza
absolwentów o zaburzeniach
integracji sensorycznej również
jest niewielka. Brakuje zajęć
praktycznych. Jak już wspomniałam, studenci nie uczą się
alternatywnych form komunikacji. Tymczasem ta wiedza
będzie niezbędna nie tylko do
pracy z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
– To tak, jakby adept mechaniki samochodowej nadal uczył
się o silnikach dwusuwowych
zamiast o elektrycznych czy
hybrydowych.
– Dokładnie. Reformuje się
szkolnictwo podstawowe i średnie, ale programy nauczania na
uczelniach wyższych są nieadekwatne do potrzeb. Póki co jedyną
szansą na podniesienie kwalifikacji
są kursy, warsztaty i zajęcia podyplomowe.

Absolutną porażką nauczyciela
jest wykorzystywanie kolorowanek na zajęciach plastycznych,
a to się zdarza. Widziałam nie tak
dawno kserokopię maski egipskiej w formacie A4, którą uczeń
czwartej klasy miał pokolorować
tłustymi pastelami. Konsekwencje kolorowanek widać również
w umiłowaniu markerów i mazaków, które wyznaczają gruby
kontur i pole do wypełnienia. Te
ostre granice przechodzą niepostrzeżenie do wnętrza dziecięcej
krainy piękna i decydują po jakimś
czasie o tym, że praca wykonana
bez nich jest uznawana za mało
wyrazistą, nijaką, nieciekawą.
Zeszyt do plastyki
Rodzice pytają obecnie, co
się stało, że ich dzieci po trzeciej klasie szkoły podstawowej
przestały lubić malować i rysować. Odpowiedź często leży
w sposobie prowadzenia lekcji
przez nauczyciela. Z informacji
od dzieci i rodziców wynika, że
w wielu szkołach lekcje plastyki zamieniają się w teoretyczny
kurs historii sztuki, a ekspresja
artystyczna schodzi na margines zajęć. Dzieci prowadzą
zeszyty, w których na cienkich
kartkach opisują definicje faktury, barwy i kreski.
Widziałam zeszyty, w których dzieci rysują tłustymi pastelami lub mazakami zamiast
na kartkach w bloku. Jedni
rodzice, próbując uczynić zalecenie nauczyciela plastyki
sensownym, zakupili dziecku
zeszyt z gładkimi kartkami, ale
o większej gramaturze i delikatnie prążkowanej fakturze. Efekt?
Dziecko otrzymało polecenie,
aby zakupić już „normalny zeszyt”. W tym samym zeszycie
widniał wpis nauczyciela na całą
stronę, z dwoma wykrzyknikami, na temat tego, co dziecko
w trakcie semestru „musi zrobić,
aby zdobyć oceny”.
W tym miejscu należy wrócić
do pytania o rozwojowe potrzeby i możliwości dzieci, o sens zarówno oceniania przedmiotów
artystycznych, jak i zakresu treści teoretycznych. Coś naprawdę
poszło nam w edukacji nie tak,
skoro nauczyciel, który jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, przeglądając podręcznik Do
dzieła dla klas 4-6, komentuje go

fot. Park Białowieski/Pixabay.com

fot. archiwum Doroty Palickiej

LEKCJE MUZYKI BEZ ŚPIEWU I GRY NA INSTRUMENTACH. LEKCJE
PLASTYKI BEZ RYSOWANIA I MALOWANIA. ZAMIAST CZYSTEJ KARTKI
Z BLOKU RYSUNKOWEGO PRZED OCZY DZIECI LĄDUJĄ KOLOROWANKI.
ZAMIAST DZIAŁANIA TEORIA W ZESZYCIE. NA DODATEK ESTETYKA KLAS
I SZKOLNYCH KORYTARZY RODEM Z POPRZEDNIEJ EPOKI… TO NIESTETY
OBRAZKI JESZCZE Z WIELU NASZYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.
TYMCZASEM CZŁOWIEK POTRZEBUJE PIĘKNA I KREATYWNOŚCI WOKÓŁ
SIEBIE, RÓWNIEŻ – A MOŻE PRZEDE WSZYSTKIM – W SZKOLE.

Dzieci po trzeciej klasie szkoły podstawowej coraz częściej przestają malować i rysować
z niedowierzaniem i przerażeniem
jednocześnie: „Przecież, to jest
pierwszy rok moich studiów”.
Klamerki i sznurek
Bywa więc, że w szkołach zeszyty zastąpiły ekspresję. Nie ma prac
dzieci systematycznie eksponowanych na korytarzach, ale są „ołtarze
wspomnień” (czyli kilkanaście prac
wiszących cały rok, a może nawet
kilka lat, bo autor został nagrodzony
w jakimś konkursie). W tych szkołach dzieci nie wykonują też gazetek
szkolnych.
W wielu takich placówkach nie buduje się w dzieciach szacunku do ich
własnej pracy, chociażby poprzez
przechowywanie prac w zamkniętych teczkach. Zdarza się też, że prace dzieci są wyrzucane do koszy na
śmieci, i dzieci to widzą.
Widzą i jest im przykro. Uczą się
bowiem, że to, co robią, nie ma wartości. Dlatego tym bardziej powinniśmy eksponować prace dzieci. Nie
potrzeba do tego wielkich funduszy.
Wystarczą dwa gwoździe, sznurek,
klamerki do wieszania prania i dobre chęci nauczyciela. Taka wisząca
galeria jest już sama w sobie zaproszeniem do omawiania prac przez
uczniów.
Omawiania, a nie oceniania. Opisywanie słowami prac należy z dziećmi
ćwiczyć. Dla wielu dorosłych nie jest
to łatwe, bo wyrośliśmy w klimacie
wystawianych ocen notą i krytyki,
a tym bardziej dla uczniów.
Nie malują, nie rysują
Największym jednak absurdem
zajęć plastycznych jest to, że dzieci po prostu nie malują i nie rysują.
Jest to tym dziwniejsze, że obecnie wielu nauczycieli zachwyca się

szkołami fińskimi, chce wnosić
do edukacji koncepcje pedagogik
alternatywnych, a także angażuje
się w oddolny ruch „Budzących
się szkół”. W tych przestrzeniach
uczenie przez działanie jest absolutnym fundamentem.
Tymczasem nasze dzieci grzęzną w nauczaniu teoretycznym.
Nie malują, bo po plastyce jest
inna lekcja i nie ma czasu na
sprzątnięcie sali. Nie rysują, bo
muszą wiedzieć, jaka jest kompozycja dzieła malarskiego. Nie
wychodzą do muzeów, galerii
ani pracowni rękodzieła, bo na
to potrzeba więcej czasu.
Nie pracują z wykorzystaniem
technik typu drama ani teatralnych, opartych na przeżyciu i angażujących ciało, ruch uczniów,
bo nauczyciel tego nie lubi albo
nie zna. Nie piszą pięknie, bo nie
mają zajęć kaligrafii.
Twórca
Werner Herzog w filmie pt. Jaskinia zapomnianych snów stawia pytanie o to, kim jest twórca. Dociera
z tym pytaniem do prymitywnego
plemienia i pyta człowieka, który
tworzy: „Skąd wiesz, co chcesz
namalować?”. W odpowiedzi słyszy: „To nie ja maluję, to maluje
duch, ja tylko trzymam narzędzie”.
W tej wypowiedzi przeczuwamy
coś doniosłego, przeczuwamy, że
sztuka przychodzi spoza nas, że
jest czymś ważnym.
Uznając, że dziecko jest twórcą, winniśmy uczynić wszystko,
by przynajmniej raz w tygodniu
mogło tworzyć w zgodzie z własnymi, wewnętrznymi impulsami
w czasie naszej lekcji.
Izabela DYRDA
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Klocki na lekcji
Odpowiedzią na to pytanie jest
praca z klockami, w moim przypadku z klockami Lego. Chcąc
na własne oczy przekonać się
o prawdziwości koncepcji, według
której należy uruchomić ręce, aby
pracowała głowa, postanowiłam
wykorzystać na moich lekcjach wychowawczych właśnie tę pomoc
dydaktyczną. Wcześniej prowadziłam już klockowe zajęcia dodatkowe i lekcje matematyki, więc
mogłam odwołać się do własnych
doświadczeń w tej mierze.
Na lekcji wychowawczej uczniowie nie chcą się uczyć – traktują
tę godzinę jako przerywnik – więc
wiedzę i umiejętności trzeba przemycać w zabawie. Sygnałem, że
na zajęciach z wychowawcą będzie coś się działo, stała się biała,
płócienna torba. Gdy wchodzę do
sali z nią na ramieniu, moi podopieczni już wiedzą, że dzisiejsza
lekcja będzie inna. Pojawia się
u nich zaciekawienie, a to przecież
dobry wstęp i motywacja do przyswajania wiedzy. Gdy wyciągam
z torby pudełeczka z klockami,
umysły dzieciaków są gotowe.
Uczniowie są otwarci i chętni do
pracy, ale teraz wszystko zależy
ode mnie.
Pewnego dnia jeden z uczniów
poskarżył się na kolegę, że ten
obraża go słownie. Winowajca natomiast stwierdził, że to przecież
tylko żarty i nie ma się o co obra-

żać. Sytuacja wydawała się patowa.
Postanowiłam jednak wykorzystać
ją do przeprowadzenia warsztatów
z klockami Lego dotyczących znaczenia i interpretowania wypowiadanych słów.
Uczniowie na początku pracowali
w parach, każdy miał do dyspozycji
sześć klocków. Usłyszeli ode mnie
następujące polecenie: „Dobierzcie
się w pary. Usiądźcie tyłem do siebie, tak by wasze plecy się stykały.
Jedna osoba niech skonstruuje dowolną budowlę z sześciu klocków,
a następnie poinstruuje słownie
koleżankę (kolegę), jak wykonać
ma taką samą budowlę”.
W pierwszej wersji tego ćwiczenia osoba budująca nie mogła zadawać pytań, musiała
tylko polegać na słyszanych
wskazówkach. Bardzo istotnym
elementem zadania było jego
omówienie, gdy po zakończeniu
budowy uczniowie porównywali
swoje prace. Reagowali wielką
radością, gdy okazywało się, że
obie budowle były identyczne,
albo zaczynały się dyskusje na
temat tego, co zostało inaczej
zrozumiane przez osobę budującą.
W drugiej wersji tego ćwiczenia uczeń budujący mógł
zadawać pytania osobie udzielającej wskazówek. W ramach
podsumowania zada łam

uczniom pytanie: „Kiedy było
łatwiej budować – bez możliwości zadawania pytań, czy gdy
mogliście to robić?”. Odpowiedź
była jednoznaczna – wszyscy
stwierdzili, że łatwiej było, gdy
mogli się dopytywać.
Pierwsza reﬂeksja, jaka się
pojawiła? To, co jest dla jednego
oczywiste, nie jest oczywiste dla
drugiego. Każdy może interpretować usłyszane słowa inaczej.
Następnie poprosiłam jednego ochotnika. Zadanie było
podobne – odwrócony tyłem
do całej klasy wybudował konstrukcję, a potem musiał udzielić
wskazówek pozostałym, jak ją
odtworzyć.
I tym razem dzieciom nie wolno było dopytywać się o szczegóły. Po porównaniu efektów
pracy pojawił się kolejny wniosek: uczniowie zauważyli, jak
różnie patrzą na te same sprawy, jak inaczej można zinterpretować te same słowa. Sami snuli
reﬂeksje, że coś, co ich śmieszy
i dla nich jest żartem, dla innych
już tym żartem być nie musi.
Klocki mogą także pomóc w ćwiczeniu koncentracji uwagi.
Proste ćwiczenie, które może
być wykonane jako przeryw-

fot. archiwum Anny FRYŚ

JAK W PEŁNI WYKORZYSTAĆ LEKCJĘ WYCHOWAWCZĄ? JAK
ZORGANIZOWAĆ ZAJĘCIA W TĘ JEDNĄ GODZINĘ W TYGODNIU, ABY
MIEĆ POCZUCIE DOBRZE WYKORZYSTANEGO CZASU, A JEDNOCZEŚNIE
SPRAWIĆ, BY NASI WYCHOWANKOWIE SIĘ NIE NUDZILI?

Klocki mogą być przydatne również na lekcji wychowawczej
nik w lekcji, polega na tym, że
rozdajemy po sześć klocków
uczniom, a następnie prosimy
ich o ułożenie zestawu przed
sobą. W szybkim tempie podajemy kolory klocków w kolejności, w jakiej mają być połączone.
Tempo mówienia dopasowujemy do poziomu klasy. W miarę
postępu ćwiczeń mówimy coraz szybciej. Na zakończenie
uczniowie porównują swoje
wieże z klocków z oryginałem.
Następne ćwiczenie najlepiej
przeprowadzać w parach. Każdy z uczniów nadal ma sześć
klocków, choć dla mniej sprawnych można zmniejszyć tę liczbę. Jedna osoba z pary buduje,
a następnie swoje dzieło pokazuje drugiej osobie przez
określoną i ustaloną wcześniej
liczbę sekund. Oglądający musi
odtworzyć budowlę. Dopuszczalne jest obejrzenie konstrukcji więcej niż jeden raz.

Parametry ćwiczenia, takie
jak liczba klocków, czas oglądania i liczba obejrzeń, można
dostosowywać do umiejętności
uczniów i w miarę ich wzrostu
podnosić stopień trudności. Na
zakończenie nauczyciel może
wybudować budynek i pokazać go uczniom, którzy mają
go odtworzyć – przez określony
czas. W ten sposób każdy z nich
zmierzy się z tym samym zadaniem.
Te propozycje kilku prostych
ćwiczeń na lekcji uczniowie mogą
wykonywać także w domowym
zaciszu z rodzicem czy rodzeństwem. Skompletowanie zestawu
sześciu klocków nie jest trudne,
a w znaczący sposób uatrakcyjnia
i ułatwia pracę z dzieciakami, bo
już na wstępie otwiera ich umysł.
Otwarty umysł i pracujące ręce to
prosta droga do sukcesu.
Anna FRYŚ,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
„Akademia Żaków” w Bielsku-Białej

SPOTKANIE NAUCZYCIELI Z PASJĄ

Zimowe inspiracje
Tym razem uczestnicy spotkania
odbyli warsztat wykonywania filcowych broszek pod okiem Marzeny
Czempiel-Białas, nauczycielki, logopedy, pasjonatki rękodzieła we
wszystkich formach. Inspiracją do
działań artystycznych był także
warsztat teatru cienia prowadzony
przez Izabelę Dyrdę. Każdy otrzymał zaświadczenie o ukończonych
zajęciach.

Przy zimowej kawie (z kardamonem i imbirem) można było wymienić się książkami pedagogicznymi
i psychologicznymi, a także literaturą klasyczną i tą dla dzieci.
Uczestnicy obejrzeli czeski dokument pt. Normalny autystyczny
ﬁlm w reżyserii Miroslava Janka.
Opowiada on o pięciorgu młodych
ludziach dotkniętych zespołem
Aspergera. Lukáš ma charaktery-

styczne poczucie humoru, lubi kino
i pisze scenariusze. Denis to wirtuoz fortepianu, który jest w stanie
zagrać najtrudniejsze klasyczne
utwory. Majda kocha rap, za pomocą którego wyrzuca z siebie
uczucia, które żywi do samej siebie,
rodziców i świata. Z kolei Marjamka
doskonale zna angielski i potrafi
opowiadać w tym języku długie
historie, a jej młodszy brat Ahmed

fot. JJ

W INSTYTUCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TYCHACH 25 LUTEGO BR.
ODBYŁY SIĘ „ZIMOWE INSPIRACJE”. TO CYKL BEZPŁATNYCH SPOTKAŃ (BYŁA
JUŻ LETNIA I JESIENNA EDYCJA) NAUCZYCIELI, STUDENTÓW KIERUNKÓW
PEDAGOGICZNYCH I RODZICÓW – PASJONATÓW KREATYWNEJ EDUKACJI.
ORGANIZUJE JE DZIAŁAJĄCA PRZY ISP FUNDACJA ZA HORYZONT.

Nauka wykonywania filcowych broszek
jest niezwykle przyjacielski. Film,
kręcony przez dwa lata, to intymny
portret inności. Udowadniający, że

autyzm i zespół Aspergera to nie
choroby, ale odmienne sposoby
postrzegania świata.
(LJ)
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Uczenie przez działanie

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
(Konfucjusz)

Wiele dziś mówi się o potrzebie zmian w polskiej szkole. Jedną
z najważniejszych jest wprowadzenie metod pracy z dziećmi
i młodzieżą opartych na działaniu.
Metod, które całościowo zadbają
o rozwój dziecka. Zaangażują nie
tylko potencjał intelektualny i talenty, ale również ciało, zmysły,
wyobraźnię i emocje.
Drao znaczy działam
Taką metodą jest drama, od
40 lat rozwijająca się również
w Polsce. Termin drama jest zapożyczony z języka angielskiego,
a pochodzi od starogreckiego drao
(działam, usiłuję) lub greckiego
drama, oznaczającego czynność
lub akcję.
„Drama wykorzystuje spontaniczną, właściwą naturze człowieka, ekspresję aktorską oraz
skłonność do naśladownictwa
i zabawy. Może być zarówno
metodą samodzielną, wychowawczą, służącą rozwojowi
osobowości dzieci i młodzieży,
jak i pomocniczą, dydaktyczną,
wykorzystywaną w szkole na
lekcjach języków obcych, historii,
geografii i literatury, a także na
zajęciach artystycznych” (Anna
Dziedzic, Drama na lekcjach języka
polskiego).
Istotą dramy jest wchodzenie
w role fikcyjnych postaci i działanie w tej roli w celu rozwiązania
określonego konﬂiktu, problemu
w sposób indywidualny, zgodny
z zasobami uczestnika. Dzięki
temu uczestnik dramy „uczy się
samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości,
rozwija emocje, wyobraźnię i fantazję, a także elokwencję i plastykę ciała, wyrabia umiejętność
współżycia i pracy w grupie. Na
lekcjach języka polskiego rozbudza reﬂeksję, pomaga w zrozumieniu motywacji różnych zachowań, w samodzielnej analizie
i interpretacji dzieła literackiego,
a przede wszystkim wyzwala
swobodne mówienie” (za: Anna
Dziedzic).
Metoda dramy ma swoje korzenie w teatrze, korzysta z wielu
technik teatralnych, jest też wykorzystywana w wielu szkołach
teatralnych jako metoda wspierająca rozwój osobisty oraz za-

wodowy przyszłych aktorów. Ale
drama nie jest teatrem. Jedną
z najwyraźniejszych różnic jest
to, że drama jest dla wszystkich,
nie wymaga talentu aktorskiego
czy umiejętności opanowania tekstu. W dramie bowiem uczestnicy
nie odgrywają gotowej roli, ale
są w roli, tworzą ją samodzielnie. Drama posiada wiele technik
i strategii, dzięki którym uczestnicy rozwijają wyobraźnię, a więc
zdolność przekraczania swojego doświadczenia i wychodzenia poza przekonania, z którymi
zajęcia rozpoczynali.
Improwizacja
Najważniejszą z tych technik
jest improwizacja. Jej uczestnicy
wykorzystują naturalne, logiczne zachowania i sytuacje z życia
codziennego. Improwizują, tworząc dialogi, pantomimiczne scenki
ad hoc lub na bazie umówionego
zarysu. W improwizacji nie nastawiamy się na efekt artystyczny, nie
znamy go, ważniejszy jest proces.

BADANIA NAD
EFEKTYWNOŚCIĄ
DRAMY JAKO METODY
WYCHOWAWCZEJ
PROWADZONE
W CZĘSTOCHOWSKICH
PRZEDSZKOLACH
POKAZUJĄ, ŻE DZIECI,
KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ
W ZAJĘCIACH, BYŁY
BARDZIEJ AKTYWNE,
SKŁONNE DO
WSPÓŁDZIAŁANIA,
WYKAZYWAŁY WIĘKSZĄ
WIARĘ W SIEBIE,
MIAŁY KONCENTRACJĘ
UWAGI, POCZUCIE
SPRAWSTWA. BYŁY
TEŻ TOLERANCYJNE,
DOCIEKLIWE, ŻYCZLIWE
I EKSPRESYJNE.

fot. archiwum Izabeli Dyrdy

LUDZIE GENERALNIE PAMIĘTAJĄ
10 PROC. TEGO, CO PRZECZYTAJĄ;
10 PROC. TEGO, CO USŁYSZĄ; 30 PROC.
TEGO, CO WIDZĄ; 50 PROC. TEGO, CO
WIDZĄ I SŁYSZĄ; 70 PROC. TEGO, CO
MÓWIĄ I PISZĄ ORAZ 90 PROC. TEGO,
CO MÓWIĄ W CZASIE SAMODZIELNEGO
WYKONYWANIA JAKIEGOŚ ZADANIA.
TO WIEMY, ALE CZY ORGANIZUJEMY
NASZE LEKCJE W TAKI SPOSÓB, ABY
DZIECI UCZYŁY SIĘ POPRZEZ DZIAŁANIE?

Zajęcia dramowe przyczyniają się m.in. do łatwiejszego przyswajania wiedzy, rozwijania kreatywności i pewności siebie
W tym sensie improwizacja, niezależnie od przestrzeni, w jakiej się
dzieje – czy w muzyce, działaniach
plastycznych, czy tańcu – jest ćwiczeniem otwartości, kreatywności,
zdolności adaptacji do rzeczywistości, w tym do zdarzeń, na które
nie byliśmy przygotowani. Dlatego
właśnie improwizacja jest ubogacającym doświadczeniem, które
staje się realnym przygotowaniem
do życia.
Obserwacja procesu
i wnioski nauczyciela
Warto pamiętać, że w czasie zajęć dramowych możemy spotkać
się z różną gotowością do improwizowania, z różnym zachowaniem uczestników.
„Zachowanie nienaturalne najczęściej występuje we wstępnych
fazach pracy dramą. Uczestnicy
czują się niepewnie. Ich improwizacje wydają się śmieszne i często
nie potrafią się skoncentrować.
Zachowanie demonstracyjne
odznacza się głośniejszym mówieniem, »graniem« podobnym do
odtwarzania zapamiętanych tekstów i zadań. Zachowanie wyjaśniające jest dążeniem do odtwarzania
sytuacji, którą już dobrze znamy
z doświadczenia i dyskusji. Posiada
cechy prawdziwych reakcji, ale nie
odkrywa tego, co nieznane i ukryte.
Zachowanie odkrywcze to najdojrzalszy sposób improwizowania,
prowadzi do wgłębiania się w problem i sytuację, przyczynia się do
odkrycia nowych jakości w świadomości uczestników” (za: H. Machulska w: B. Way, Drama w wychowaniu
dzieci i młodzieży, str. 14).
Drama metodą XXI wieku
Do polskich placówek kulturalnych, edukacyjnych i wychowawczych drama trafi ła 40 lat temu
dzięki Halinie i Janowi Machulskim,
przez lata prowadzącym w Warszawie Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia
Teatrów Dzieci i Młodzieży. Halina Machulska wespół z prof. Je-

rzym Trzebińskim oraz Maciejem
Wojtyszką prowadziła trzyletnie
badania dla Komitetu Badań Naukowych pod nazwą „Drama metodą edukacji człowieka XXI wieku”. Wyniki badań jednoznacznie
wskazywały na większe umiejętności społeczne uczniów i lepszą
efektywność nauczania języka
polskiego.
Badania nad efektywnością dramy jako metody wychowawczej
prowadzone w częstochowskich
przedszkolach pokazują, że dzieci, które brały udział w zajęciach,
były bardziej aktywne, skłonne
do współdziałania, wykazywały większą wiarę w siebie, miały koncentrację uwagi, poczucie
sprawstwa. Były też tolerancyjne,
dociekliwe, życzliwe i ekspresyjne.
Natomiast wyniki międzynarodowych badań naukowych nad dramą,
prowadzone w ramach projektu
DICE (Drama Improves Lisbon Key
Competences in Education) na grupie ponad 4500 osób z 12 krajów
wskazują, że zajęcia dramowe
przyczyniają się m.in. do łatwiejszego przyswajania wiedzy, rozwijania elastyczności, kreatywności,
pewności siebie, przedsiębiorczości
i aktywności społecznej.
Drama (w odróżnieniu od psychodramy – metody pracy terapeutycznej) zawsze osadzona jest w fikcyjnej

rzeczywistości. Jest to bezpieczna
przestrzeń, która może być podobna do realnych problemów danej
grupy uczestników (ich wieku, roli
społecznej, trudności w relacjach
grupowych), ale postaci i zdarzenia
są fikcyjne. Przepracowanie ważnych tematów w fikcyjnych działaniach pozwala potem przenieść te
doświadczenia do rzeczywistości
i zaangażować do zmian w rozwoju
własnym i grupy, w której uczymy
się, pracujemy i żyjemy.
Są ludzie, którzy nie potrafią
odnaleźć klucza do krainy fantazji,
są też ludzie, którzy to wprawdzie
potraﬁą,
lecz niestety pozostają tam na
zawsze.
Ale są również i tacy, którzy chętnie przenoszą się do krainy fantazji,
a potem wracają.
Oni właśnie uzdrawiają oba te
światy.
(M. Ende, Niekończąca się historia)
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

Warsztat „Drama na lekcjach religii”
Dla kogo: nauczyciele religii, ale też innych przedmiotów wykorzystujących metody narracyjne (język polski, historia)
Prowadzący: Izabela Dyrda
Liczba uczestników: 12-20 osób
Cena: 60 zł
Miejsce: Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach,
ul. Sienkiewicza 1
Najbliższy termin: 10 marca br., godz. 17.00
Czas trwania: 120 minut
Jeżeli zainteresował cię ten warsztat i chciałbyś zorganizować
go w swojej szkole, placówce lub innej przestrzeni, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Więcej informacji: tel. 515 403 191,
www.podyplomowka.edu.pl.
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KU ARKTYCZNYM KOPALNIOM
Budowa geologiczna archipelagu Svalbard jest złożona,
występują tu krystaliczne skały
prekambryjskie, zmetamorfizowane osady kambru, ordowiku
i syluru, pokryte osadami młodszymi. Rzeźba w dużej mierze jest
zależna od litologii – mocno zmetamorfi zowane osady dolnego
paleozoiku budują ostre granie
łańcuchów górskich, a młodsze
skały osadowe tworzą równiny
lub góry stołowe. W paleogenie
nastąpiło rozbicie tektoniczne
archipelagu, któremu towarzyszył silny wulkanizm w postaci
wylewów law bazaltowych.

Skuterem najłatwiej
Trudności logistyczne są jednym z istotnych ograniczeń turystyki na terenach polarnych.

fot. archiwum Łukasza GAWORA

Górnicy wspinają się na stoki
Odkrycie złóż węgla kamiennego na Spitsbergenie przypisuje się wielorybnikom, którzy
już w XVII wieku wykorzystywali
ten surowiec do opalania pieców,
służących do wytopu wielorybiego tłuszczu. Do roku 1920 (data
podpisania Traktatu Spitsbergeńskiego, ustanawiającego norweską jurysdykcję na Svalbardzie)
wiele krajów i spółek węglowych
prowadziło eksploatację złóż
węglowych w regionie. Pierwsze
kopalnie rozpoczęły swoją działalność na początku XX wieku.
Zasoby węgla kamiennego na
Svalbardzie wynoszą ok. 8 mld
ton. Najważniejsze złoża występują w warstwach Tondalen, obecnie
eksploatowane są dwa pokłady:
Svea i Longyear. Miąższość pokładów wynosi od 1,25 do 4,87 m.
Węgiel ma następujące parametry:
zawartość części lotnych wynosi
30-40 proc., a ciepło spalania
31-32 MJ/kg.
Obecnie funkcjonujące norweskie kopalnie węgla kamiennego
to Gruve 7 (kopalnia położona
ok. 12 km na południowy zachód od
Longyearbyen) oraz Svea (kopalnia zlokalizowana w Bellsundzie,
w fiordzie Van Mijen). Z rosyjskich

osad górniczych aktywny pozostał jedynie Barentsburg, położony
w rejonie Isfjorden, stanowiącym
jeden z pierwszych obszarów eksploatacji górniczej na Spitsbergenie (górnictwo na niewielką skalę
rozwinęło się tu już w 1899 roku).
W górnictwie spitsbergeńskim
na uwagę zasługują warunki geologiczne oraz metody eksploatacji. Lokalizacja wychodni pokładów węgla (miejsce, w którym
złoże wychodzi na powierzchnię
ziemi) jest nietypowa. Znajdują
się one bowiem na stokach, wysoko ponad dnami dolin. Dotarcie
do pracy wymaga od górników
wspinaczki po stromych i często
oblodzonych zboczach, a podczas nocy polarnej dodatkowo
pogrążonych w ciemnościach.
Średnia miąższość pokładów węgla nie przekracza jednego metra,
a średnia temperatura w kopalniach wynosi minus 4 stopnie
Celsjusza. Praca w arktycznych
kopalniach odbywa się zatem
w skrajnie trudnych warunkach.
Problemem jest również przewiezienie górniczego urobku. Ze
względu na obecność wieloletniej
zmarzliny (permafrostu) funkcjonuje głównie transport przesyłowy. Natomiast w rejonie Ny
Ålesund w 1917 roku zbudowano
kolej wąskotorową. Atrakcją w tej
miejscowości jest zabytkowa lokomotywa z wagonami. W kopalni Gruve 7 używa się ciężarówek
(jedyne zastosowanie samochodów na Spitsbergenie, oprócz
przewozów turystów z lotniska
do centrum). Ze względu na trudne
warunki bytowania i prostą infrastrukturę mieszkalną część załogi kopalń (m.in. w kopalni Svea)
korzysta z transportu lotniczego.

Zabytki techniki górniczej w Longyearbyen

fot. archiwum Łukasza GAWORA

W KOLEJNEJ CZĘŚCI RELACJI Z WYPRAW SPITSBERGEŃSKICH CHCIAŁBYM OPOWIEDZIEĆ O ATRAKCJACH
GEOTURYSTYCZNYCH SVALBARDU I PRZYBLIŻYĆ HISTORIĘ WYDOBYWANIA… WĘGLA KAMIENNEGO NA ARCHIPELAGU.
POCZĄTKI GÓRNICTWA W TYM REJONIE KOŁA PODBIEGUNOWEGO WIĄŻE SIĘ Z POLOWANIEM NA WIELORYBY. Z RACJI
MOICH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ W KATEDRZE GEOLOGII STOSOWANEJ
WYDZIAŁU GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
POZWALAM SOBIE NA PREZENTACJĘ INFORMACJI W FORMIE POPULARNONAUKOWEJ, KTÓRA – MAM NADZIEJĘ –
BĘDZIE UZUPEŁNIENIEM WCZEŚNIEJSZYCH RELACJI, ZARÓWNO MOICH, JAK I INNYCH AUTORÓW.

Autor tekstu przy typowym na Svalbardzie znaku ostrzegawczym
Wprawdzie funkcjonują bezpośrednie połączenia lotnicze
ze stolicą w Longyearbyen, ale
lot samolotem jest stosunkowo drogi. Nie stanowi to jednak
głównego problemu związanego z przemieszczaniem się wewnątrz archipelagu. Większym
problemem jest brak dróg. Jedyna
utwardzona szosa łączy port lotniczy Longyearbyen z centrum
miasta. Transport w obrębie
archipelagu odbywa się więc
dwojako: za pomocą skuterów
śnieżnych, a wzdłuż wybrzeży
statkami, łodziami motorowymi,
jachtami, a nawet kajakami.
Podróż na Spitsbergen statkiem
(np. z Gdyni) jest tańszą i zarazem
bardzo atrakcyjną alternatywą
komunikacyjną.
Na Spitsbergenie ważnym zagadnieniem jest posiadanie broni,
a przede wszystkim otrzymanie
zezwolenia na broń. Na terenie
Svalbardu, ze względu na niebezpieczeństwo spotkania z niedźwiedziem polarnym, obowiązuje
posiadanie sztucera i (lub) rakietnicy. Niedźwiedzie polarne są pod
ochroną, można do nich strzelać
jedynie w obronie własnej. Konieczna jest również zgoda gubernatora na poruszanie się po
obszarach chronionych.
Atrakcje geoturystyczne
Spitsbergen jest bardzo ciekawy pod względem turystycznym. Wiele atrakcji można zaliczyć do geoturystycznych, a więc
obiektów geologicznych (a także
geomorfologicznych, glacjologicznych, obiektów przyrody ożywionej) o ogromnej wartości dydaktycznej, unikatowych w skali
światowej.

Do najbardziej znanych i często odwiedzanych obiektów na
Svalbardzie należą: fiordy, lodowce (m.in. Hansa, Horn, Stor
i Lodowce Torella w fiordzie
Hornsund), szczyty górskie (najwyższy Newtontoppen o wysokości 1717 m n.p.m.; trudny
i po raz pierwszy zdobyty przez
Polaków Hornsundtind o wysokości 1431 m n.p.m.), wychodnie
skalne, formy rzeźby glacjalnej,
ﬂuwioglacjalnej i peryglacjalnej
(wały moren czołowych, bocznych, moreny środkowe, denne
i pręgowane – tzw. ﬂuted moraines, równiny sandrowe, ozy,
kemy, drumliny). Dodatkowo obserwować można grunty strukturalne, pagórki mrozowe pingo
i palsa, tufury, jaskinie lodowe
– m.in. jaskinie glacjokrasowe
w lodowcach Hansa oraz Werenskiolda i wiele innych obiektów.
Doskonałym uzupełnieniem dla
obiektów przyrodniczych są zabytki techniki związane z górnictwem węglowym – dawne osiedla górnicze (podobnie jak domki
traperów), sztolnie czy górnicza
infrastruktura transportowa.
Poza unikatowym charakterem polarnego środowiska przyrodniczego archipelag posiada
szereg wyróżniających go cech,
takich jak:
• duże zróżnicowanie obiektów przyrodniczych zarówno przyrody nieożywionej,
jak i ożywionej (obiekty
geologiczne, lodowce,
formy rzeźby glacjalnej
i peryglacjalnej, roślinność
tundrowa, typy wybrzeży);
• w ystępowanie różnorodnych pod względem
genezy dynamicznych

•

•

•

procesów, które można
zaliczyć do zjawisk geoturystycznych (np. cielenie się lodowców, procesy
rzeźbotwórcze w strefie
marginalnej lodowców
i w strefie wybrzeża);
możliwość uprawiania
turystyki kwalifi kowanej,
m.in. wspinaczki wysokogórskiej, glacjospeleologii,
żeglarstwa i kajakarstwa
w fiordach;
dobra dostępność komunikacyjna w porównaniu do
innych pobliskich terenów
polarnych;
interesujące obiekty dziedzictwa przemysłowego
związane z eksploatacją
górniczą, stanowiące doskonałe uzupełnienie dla
obiektów przyrodniczych.

Wszystkie powyższe argumenty
potwierdzają tezę, iż Spitsbergen
jest jak najbardziej odpowiednim
terenem dla geoturystyki, która –
praktykowana zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju – może
stanowić ważny i dynamicznie
rozwijający się fragment sektora
usług archipelagu Svalbard.
Łukasz GAWOR
z wykształcenia geograf
i geolog, doktor nauk technicznych
w dyscyplinie górnictwo i geologia
inżynierska, z zawodu nauczyciel
akademicki (Politechnika Śląska,
Instytut Studiów Podyplomowych
w Tychach) i przedsiębiorca, działający
w branży ochrony środowiska;
z zamiłowania glacjolog i turysta
wysokogórski. Wspina się amatorsko,
uczestnik wyjazdów wysokogórskich
w Karpaty, Alpy Bawarskie, Wysokie
Taury, Dolomity, Alpy Berneńskie,
Alpy Julijskie, Pireneje oraz wypraw
polarnych na Spitsbergen
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Parę słów o asertywności
Każdy z nas ma własne terytorium psychologiczne. Ma też
prawo do jego obrony. Zachowanie asertywne oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze
wyrażenie wobec drugiej osoby
swych uczuć, postaw, opinii, praw
lub pragnień w sposób respektujący jej własne uczucia, postawy,
opinie, prawa i pragnienia. Asertywność powiązana jest głęboko
z poczuciem osobistej godności
i szacunkiem do samego siebie.
Zachowanie asertywne różni
się zatem od zachowania agresywnego, bo oznacza korzystanie
z osobistych praw bez naruszania
praw innych osób. Różni się także
od zachowania uległego, gdyż
zakłada działanie zgodne z własnym interesem oraz stanowczą
obronę siebie i swych praw. Łagodnie, lecz stanowczo.
Można powiedzieć, iż osoba
asertywna kieruje się w życiu następującą dewizą: „Twoje prawa

i potrzeby są równie ważne jak
moje. Jeśli dochodzi między nami
do konﬂ iktu – poznajmy swoje
punkty widzenia, uszanujmy je
tak samo jak ich możliwą odmienność. Poszukajmy najlepszego
dla nas obojga rozwiązania, być
może czegoś ważnego się przy
tym nauczymy. Jeśli uda nam się
je znaleźć, to świetnie. Jeśli nie,
to trudno, przynajmniej będziemy
wiedzieć, że próbowaliśmy najlepiej jak umieliśmy i postąpimy
każdy w zgodzie ze sobą”.
Bycie asertywnym oznacza
ponadto umiejętność przyjmowania i wyrażania krytyki, a nie
tylko pochwał i opinii. Postawa
asertywna cechuje zwykle ludzi
posiadających adekwatny do rzeczywistości obraz własnej osoby
i w związku z tym stawiających
przed sobą realistyczne cele.
Osoba asertywna swobodnie
odsłania siebie innym, jednak
czyni to w rozsądnych granicach.

fot. Freepik.com

„SZEFOWA KAZAŁA MI SIĘ ZAPISAĆ NA KURS ASERTYWNOŚCI. WŁAŚCIWIE NIE JEST MI ON DO NICZEGO POTRZEBNY,
ALE JAKOŚ NIE POTRAFIŁAM ODMÓWIĆ” – TA HUMORYSTYCZNA WYPOWIEDŹ W DOŚĆ PRZEWROTNY SPOSÓB
ILUSTRUJE POWSZECHNY STEREOTYP, KTÓRY WYRAŻA SIĘ W UTOŻSAMIENIU ASERTYWNOŚCI Z „UMIEJĘTNOŚCIĄ
MÓWIENIA NIE”. JEST TO OCZYWIŚCIE NIEUPRAWNIONE UPROSZCZENIE, ALBOWIEM ASERTYWNOŚĆ JEST
SPRAWNOŚCIĄ ZNACZNIE BOGATSZĄ, UMIEJĘTNOŚCIĄ PEŁNEGO WYRAŻANIA SIEBIE W KONTAKCIE Z INNYMI.

W pracy z dziećmi i w kontaktach z ich rodzicami asertywność to przydatna umiejętność
Buduje relacje bez nadmiernego lęku i potrafi współpracować.
Ma świadomość swych mocnych
i słabych stron, dzięki czemu nie
jest uzależniona od chwilowych

sukcesów i porażek. Nie obawia
się popełnić błędu, traktując to
jako okazję do nauki.
Asertywność nie jest wrodzona.
Jest umiejętnością nabytą, roz-

wijaną w relacjach międzyludzkich. Jednym wychodzi to lepiej,
innym zaś gorzej. Ludzie różnią
się pod względem zdolności do
bycia asertywnymi, skłaniając
się nierzadko ku uległości albo
roszczeniowości w stosunku
do drugiego człowieka. Innymi
słowy, cechuje ich ograniczony
szacunek do siebie (uległość) lub
do innych (roszczeniowość). Tymczasem osoby asertywne są bez
wątpienia bardziej zadowolone
z siebie, swych relacji z ludźmi
i ogólnie cieszą się lepszym samopoczuciem.
Rozwojowi własnej asertywności dobrze służy korzystanie
z pomocy psychoterapeuty,
psychologa bądź ze szkoleń
ukierunkowanych na rozwój tej
umiejętności, zwłaszcza treningów asertywności. Pomocna jest
także literatura w formie poradników.
Andrzej DOSTATNI

WYSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Na stoisku firmy Moje Bambino

fot. JJ

Tym razem swoją ofertę przedstawiły dwie firmy – Moje Bambino
z Łodzi oraz Grupa Wydawnicza Harmonia z Gdańska. Prezentowane
pomoce na co dzień są wykorzystywane m.in. przez pedagogów,
psychologów, logopedów, surdopedagogów, oligofrenopedagogów,
terapeutów integracji sensorycznej
i terapeutów kształcenia specjalnego w pracowniach pedagogiczno-psychologicznych, żłobkach,
przedszkolach, szkołach podstawowych i ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych.
Bardzo zróżnicowana była
prezentacja firmy Moje Bambino.
Ciekawość budził robot edukacyjny Photon, którego uczniowie
mogą programować za pomocą
aplikacji mobilnej. Różne poziomy
zadań i scenariusze powodują,
że interaktywna zabawka może
być wykorzystywana do pracy
z przedszkolakami, ale i z młodzieżą. Zaprezentowano również
innowacyjne gry planszowe do
nauki programowania. Rozwijają
one intuicję algorytmiczną oraz
analityczne i logiczne myślenie.

fot. JJ

W INSTYTUCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TYCHACH 1 LUTEGO BR.
ODBYŁA SIĘ PO RAZ KOLEJNY WYSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH.
BYŁA RÓWNIEŻ OKAZJA DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH BADAŃ
LOGOPEDYCZNYCH I SŁUCHU.

fot. JJ

Robot i pozytywka

Pozytywka, dzięki której można komponować melodie i rozwijać umiejętności manualne

Robot, którego można zaprogramować za pomocą mobilnej aplikacji

Zwiedzający mogli zapoznać
się z ofertą interaktywnych
mat edukacyjnych, pomocy dla
uczniów z problemami z percepcją wzrokową, słuchową, z trudnościami w pisaniu. Pokazano
zabawki przydatne w terapii integracji sensorycznej. Ciekawym
rozwiązaniem był też Musicon,
działający podobnie jak katarynka
lub pozytywka. Dzięki prostym

która ma 25-letnie doświadczenie na rynku książek edukacyjnych. Firma specjalizuje się
w wydawaniu publikacji z takich
dziedzin, jak: nauczanie przedszkolne i wc zesnoszkolne;
pedagogika i terapia pedagogiczna; wspomaganie rozwoju
dziecka zarówno pełnosprawnego, jak i niepełnosprawnego; logopedia; dysleksja czy

mechanizmom dzieci mogą inicjować odtwarzanie muzyki lub
ją komponować. Musicon jest
zgodny z zasadami nauczania
m.in. w metodach Montessori czy
pedagogice waldorfskiej. Wspomaga naukę myślenia projektowego i rozwój małej motoryki.
Na w ystawie można by ło
zapoznać się z bogatą ofertą
Grupy Wydawniczej Harmonia,

autyzm. Ich autorami są najczęściej znani polscy praktycy
z prof. Martą Bogdanowicz na
czele (psycholog kliniczny dziecięcy, założycielka Polskiego
Towarzystwa Dysleksji).
W czasie wystawy można było
skorzystać nieodpłatnie z badania słuchu dla dzieci i dorosłych
oraz z badań logopedycznych.
(J)
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Sprawiedliwość, czyli o tym,
co się komu należy

Dobro wspólne
Sprawiedliwość nie jest zemstą
czy karą, jak niejeden dziś sądzi, lecz wyrazem troski o dobro
wspólne (łac. bonum commune),
będące warunkiem dobrego życia
i osobistego szczęścia poszczególnych członków zbiorowości. To
miał na myśli św. Tomasz z Akwinu (ok. 1225–1274), pisząc, iż „kto
zabiega o dobro wspólne jakiejś
społeczności, tym samym zabiega także o swoje własne dobro”.
Dodajmy, że taka troska czyni też
dobrym tego, kto ją okazuje. „Ludzi
nazywamy dobrymi głównie dla ich
sprawiedliwości” – pisał rzymski
myśliciel Cyceron (106–43 p.n.e.).
Jak określić sprawiedliwość?
Zwięzłą definicję podaje wspomniany Akwinata, iż jest ona sprawnością, dzięki której „ktoś stałą i nie-

wzruszoną wolą oddaje każdemu
to, co się mu należy”. Zrozumieć, że
się coś komuś należy, i uzasadnić,
dlaczego się należy – oznacza pojąć
istotę sprawiedliwości. Akwinata
uważa, że coś może się komuś należeć na podstawie umowy, obietnicy bądź paktu. Może się też należeć
z natury, np. pomoc głodującym.
Nie sposób założyć z góry, co się
komu należy w każdej sytuacji, bo
wiązałoby się to z koniecznością
sporządzenia nieskończonego katalogu teoretycznych zdarzeń. Aby
wiedzieć, jaki czyn w danym wypadku jest sprawiedliwy, konieczne
jest posiadanie cnoty roztropności,
która podpowiada nam, jakie działania podjąć.
Najczęściej wskazuje się trzy
formy sprawiedliwości: wymienną, współdzielczą i rozdzielczą.

Sprawiedliwość wymienna
Gdy mówimy o sprawiedliwości w życiu codziennym, mamy na
myśli sprawiedliwość wymienną
(łac. iustitia commutativa). Dotyczy
ona naszych relacji z poszczególnymi ludźmi, które obejmują różne
dziedziny życia: związki rodzinne,
relacje handlowe bądź prawne.
Oznacza ona zobowiązanie stron
do ograniczenia własnych interesów przez interes drugiej strony.
Chodzi tu nie tylko o trwanie przy
swoim, lecz również o oddanie
drugiemu tego, co mu się słusznie należy. Sprawiedliwość wymienna dotyczy relacji między co
najmniej dwiema osobami, które
różnią się jedynie umiejętnościami lub możliwościami działania.
Przestrzeganie wymagań tej formy sprawiedliwości prowadzi do

fot. Pixabay.com

CNOTY OMÓWIONE W POPRZEDNICH ODCINKACH POZWALAJĄ
CZŁOWIEKOWI DOJŚĆ DO ŁADU Z SAMYM SOBĄ. CNOTA
SPRAWIEDLIWOŚCI RÓWNIEŻ WPROWADZA ŁAD W NASZE
DZIAŁANIA, TYLE ŻE KONIECZNOŚĆ JEJ POSIADANIA
WYNIKA Z FAKTU, IŻ JESTEŚMY POWIĄZANI ROZMAITYMI
RELACJAMI Z INNYMI OSOBAMI: RODZINĄ, PRZYJACIÓŁMI,
WSPÓŁPRACOWNIKAMI BĄDŹ RODAKAMI. CNOTA
SPRAWIEDLIWOŚCI PORZĄDKUJE TĘ RÓŻNORODNOŚĆ RELACJI.

Zrozumieć, że się coś komuś należy, i uzasadnić, dlaczego się należy – oznacza pojąć istotę
sprawiedliwości
zachowania ładu w zorganizowanej społeczności.
Sprawiedliwość współdzielcza
Drugą formą jest sprawiedliwość
współdzielcza (łac. iustitia legalis).
Oznacza ona realizację zobowiązań, jakie każdy posiada wobec
społeczności, w której żyje. Mamy
tu na myśli przede wszystkim państwo, ale może nią być także inna

O DWÓCH SIOSTRACH
W pracy najpierw obie siostry otrzymywały takie samo
uposażenie. Po jakimś czasie
Edyta, młodsza z nich, dostała
podwyżkę. Gdy otrzymała już
drugą podwyżkę, Ela, starsza
siostra, miała wciąż tyle, co na
początku. Wtedy ich ojciec postanowił się dowiedzieć, jaka
była przyczyna takiego traktowania jego córek. Siadłszy
naprzeciw biurka pana Rogersa,
ich szefa, tata zapytał go, dlaczego jedna otrzymuje mniejszą pensję niż druga.
– Zaraz panu coś pokażę – odpowiedział szef. Podniósł słuchawkę telefonu i nacisnął guzik.
Weszła Ela.
– Proszę zwołać zebranie
z kierownikami wszystkich naszych działów na jutro rano w sali
posiedzeń – wydał polecenie –
i proszę zdać mi sprawozdanie,
gdy pani skończy.

Po mniej więcej piętnastu minutach dziewczyna była z powrotem.
– Bardzo mi przykro, panie
Rogers, ale jutro rano w tej
sali ma się odbyć jakieś inne
spotkanie, tak że nie widzę
żadnych możliwości, aby coś
zmienić.
– Dziękuję. To byłoby wszystko
– odpowiedział szef i nacisnął
inny guzik. Tym razem zjawiła
się Edyta:
– Dzień dobry panu. Jakie polecenie ma pan dla mnie?
Szef zlecił jej dokładnie to
samo zadanie. Edyta wróciła po
pół godzinie.
– Panie Rogers, zebranie zostało zwołane na godzinę 9.30
w sali posiedzeń. Rozmawiałam
z kierownikami działów i każdy
przyrzekł, że na pewno przyjdzie. Czy mam napisać agendę na to spotkanie? Mogłabym

fot. freepik

Dwie siostry zostały zatrudnione przez dużą firmę jako sekretarki. Choć jedna była starsza od drugiej o rok, chodziły do tej
samej szkoły przygotowującej do zawodu i obie otrzymywały
dobre oceny. Ich rodzice wiele sobie odmawiali, aby córki uzyskały odpowiednie wykształcenie.

także przygotować dla każdego
kierownika folder wyjaśniający
naszą nową procedurę marketingową, jeśli pan uzna to za
konieczne.
– Dziękuję, pani Edyto. Doceniam to. Oto brudnopis agendy.
Zanim pani odejdzie, proszę mi
powiedzieć, jakie to inne spotkanie było przewidziane na jutro
w sali konferencyjnej?

– Tak, było coś takiego, ale gdy
sprawdziłam, okazało się, że zostało ono odwołane, tylko ktoś
zapomniał je wykreślić z księgi.
– Bardzo dziękuję, pani Edytko,
za tak wszechstronną pomoc.
Gdy wyszła, pan Rogers zwrócił się do ojca, a ten tylko odrzekł:
– Dziękuję bardzo. Teraz
wszystko rozumiem.
(na podst. Alf Lohne, Jutro zaczyna
się dzisiaj, Warszawa 1996, s. 20–21)

społeczność, np. mała ojczyzna
lub Kościół. Państwo nakłada na
obywateli różne zobowiązania,
m.in. płacenie podatków, i stara się je egzekwować. Właściwe
wypełnianie obowiązków wobec
państwa umożliwia mu realizację
zadań, które mają się przysłużyć
dobru wspólnemu.
Realizacja sprawiedliwości
współdzielczej wyraża się w postawie służby, a ta wymaga poświęcenia swych sił, czasu bądź
pieniędzy na rzecz społeczności.
W wyjątkowych sytuacjach, np. zagrożenia suwerenności kraju,
może to być ofiara z życia.
Sprawiedliwość rozdzielcza
Przedmiotem sprawiedliwości
rozdzielczej (łac. iustitia distributiva) są uprawnienia jednostek
w stosunku do ogółu i obowiązki
ogółu względem jednostek, chodzi więc o kierunek odwrotny niż
w przypadku sprawiedliwości
współdzielczej. Nie wszyscy są
równi: jeden jest bardziej uzdolniony, drugi mniej, jeden ma
skłonność do pracy umysłowej,
drugi do fi zycznej. O równości
można mówić tylko w odniesieniu
do godności osobowej, tymczasem pozostałe godności nie są
już równo rozłożone i nie mogą.
„Inną wszak godność posiada
rektor uniwersytetu, a inną asystent, inną biskup, a inną wikary,
inną mistrz w fabryce, a inną czeladnik” – pisze Arkadiusz Robaczewski. Właśnie z powodu tych
nierówności konieczne jest praktykowanie cnoty sprawiedliwości
rozdzielczej, która ma zastosowanie w rozdzielaniu zaszczytów,
pieniędzy i innych dóbr będących
przedmiotem podziału między
członkami wspólnoty.
Piotr T. NOWAKOWSKI
pedagog i publicysta, doktor
habilitowany nauk społecznych,
profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego
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CIEKAWOŚĆ
A ŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻEŃ
MŁODZIEŻ DOSTRZEGA RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. JAKO GŁÓWNE
WYMIENIA ZAGROŻENIA ZDROWOTNE ORAZ POTENCJALNE KŁOPOTY Z PRAWEM. TAK WYNIKA Z BADAŃ
PT. „ANALIZA JAKOŚCIOWA STYLU ŻYCIA 17-18-LETNICH UŻYTKOWNIKÓW SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH,
WZORÓW I MOTYWÓW UŻYWANIA SUBSTANCJI ORAZ INNYCH ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH”, KTÓRYCH WYNIKI
OPUBLIKOWANO W UBIEGŁYM ROKU.

Styl życia
Część badanych prowadzi aktywny i towarzyski styl życia,
łącząc zażywanie substancji
z realizacją innych zainteresowań i spędzając wolny czas na
uprawianiu sportu, spotkaniach
ze znajomymi, rodziną, na nauce
lub imprezach. Kilka osób miało
świadomość, że prowadzi „podwójne życie”, w którym przenikają się elementy społecznie
akceptowane i nieakceptowane.
Byli też tacy, których codzienność
zdominowana była przez sprawy
związane z używaniem substancji
psychoaktywnych.
Deklarowany wiek inicjacji używania poszczególnych substancji
był podobny w całej próbie badanych, tj. 14-17 lat, acz stosowanie przetworów konopi (np. marihuany), substancji wziewnych
(np. opary rozpuszczalników, farb,
klejów) i leków na receptę miało
miejsce wcześniej niż w przypadku
stymulantów i nowych substancji
psychoaktywnych (np. amfetamina, dopalacze). Pierwsze użycie
omawianych substancji było
zazwyczaj poprzedzone piciem
alkoholu albo paleniem tytoniu
(w wieku 11-14 lat lub wcześniej).
Inicjacja następowała z reguły na
tzw. domówkach bądź imprezach
klubowych.
Czynniki (nie) sprzyjające
zażywaniu
Przyczyny rozpoczęcia zażywania tych substancji były podobne:

ciekawość ich działania, używanie
przez znajomych lub bliskich, łatwa
dostępność. Z kolei czynnikami
nasilającymi stosowanie substancji były m.in. trudności w relacjach
z innymi, niepowodzenia szkolne,
próba samoleczenia pogorszonego nastroju, „wchodzenie” w świat
życia nocnego. Z drugiej strony
czynnikami obniżającymi częstość
bądź intensywność sięgania po
substancje psychoaktywne były:
negatywne konsekwencje zdrowotne wywołane ich działaniem,
obawa przed uzależnieniem
i konﬂiktem z prawem, wsparcie
rodziców, namowy do ograniczenia używania ze strony partnera/partnerki lub przyjaciół, chęć
wprowadzenia zmiany w swym
życiu, wreszcie zaangażowanie
w naukę lub konstruktywne pasje.
Konteksty i miejsca
zażywania
Konteksty i miejsca używania
substancji psychoaktywnych były
podobne w przypadku wszystkich
uczestników badania. Należały do
nich: kluby (imprezy), festiwale,
wagary, dom/mieszkanie znajomych w przypadku domówek (lub
własny przy zażywaniu w samotności) oraz rzadko uczęszczane
miejsca publiczne. Konsumpcja
substancji ma miejsce głównie w towarzystwie znajomych,
rzadko następuje w samotności,
z wyjątkiem osób korzystających
pozamedycznie z leków na receptę
oraz w przypadku uzależnienia,
używania w celu wspomagania nauki lub ukrywania się przed innymi.
Motywy zażywania
W odniesieniu do poszczególnych grup substancji motywacja
zażywania była zależna od efektów ich działania. Stymulanty
służyły pobudzeniu, intensyfikacji wrażeń i wzmożeniu towarzyskości. Leki ceniono najczęściej ze
względu na ich działanie uspokajające i przeciwbólowe. Przetwory konopi stosowano w każdym
z wymienionych celów. Natomiast
motywami specyficznymi dla kilku grup substancji były: poprawa
koncentracji i niwelowanie zmęczenia (część stymulantów; NSP
– nowych substancji psychoaktywnych i leków na receptę), wzmożenie otwartości i pewności siebie
(stymulanty, niektóre NSP, czasem
marihuana i leki na receptę), doznawanie halucynacji (leki OTC,
substancje wziewne i przetwory

fot. KMP Tychy

Badania zrealizowano w ramach zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
a ich autorami byli Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Dąbrowska,
Jakub Greń i Łukasz Wieczorek.
Próbę stanowili 17- i 18-latkowie
(N=72, 36 kobiet i 36 mężczyzn)
oraz dorośli, którzy z racji swych
obowiązków mają kontakt z młodzieżą używającą substancji psychoaktywnych (N=12). Ogółem
przebadano 84 osoby. Młodzież
zrekrutowano w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Łodzi, by następnie wyodrębnić sześć grup użytkowników: 1) nowych substancji
psychoaktywnych (NSP), 2) substancji wziewnych, 3) przetworów
konopi, 4) stymulantów, 5) leków
dostępnych bez recepty (OTC) zażywanych pozamedycznie i 6) leków
na receptę stosowanych pozamedycznie. Każda grupa składała się
z 12 osób (6 kobiet i 6 mężczyzn).

Narkotyki zarekwirowane młodym ludziom przez policję
konopi oraz ich łączenie z innymi
substancjami), chęć zwrócenia na
siebie uwagi (substancje wziewne
stosowane przez osoby, których
nie stać na „lepsze” środki) oraz
zażycie leków OTC przy próbach
samobójczych.

CZYNNIKAMI
OBNIŻAJĄCYMI
INTENSYWNOŚĆ
SIĘGANIA PO
SUBSTANCJE
PSYCHOAKTYWNE
BYŁY M.IN.
NEGATYWNE
KONSEKWENCJE
ZDROWOTNE,
OBAWA PRZED
UZALEŻNIENIEM
I KONFLIKTEM
Z PRAWEM.

Percepcja ryzyka
Młodzież dostrzega ryzyko
związane ze stosowaniem omawianych środków, przy czym jako
główne wymieniano zagrożenia
zdrowotne (w tym zatrucia, zaburzenia psychiczne, uzależnienie,
przedawkowanie i śmierć) oraz
kłopoty z prawem (w związku
z nielegalnością części specyfi ków). Do pozostałych zagrożeń
należy pogorszenie relacji z osobami niesięgającymi po substancje
psychoaktywne, doświadczanie
stygmatyzacji i dyskryminacji
oraz negatywny wpływ na naukę
szkolną. Przy czym większość
opinii o szkodliwości rzeczonych
środków wyrażają osoby, które
doznały już wspomnianych szkód.
Opinie na temat profilaktyki
Większość badanych była objęta profilaktyką szkolną dotyczącą substancji psychoaktywnych.
Chodzi o jednorazowe zajęcia
prowadzone przez policjantów,
ratowników medycznych, strażników miejskich, pedagogów, byłych
narkomanów lub „chrześcijańskiego rapera”. Inną formą była
emisja filmów profilaktycznych
podczas godziny wychowawczej
bądź wychowania do życia w rodzinie. Zdecydowana większość
badanych miała krytyczną opinię na temat jakości tych działań
i płynących z nich korzyści. Wśród

profilaktycznych form pozaszkolnych młodzież wymieniała: ulotki,
plakaty, filmy i kontakt z wolontariuszami jednej z organizacji
pozarządowych.
W stosunku do działań profilaktycznych młodzi rekomendowali
większą rzetelność przekazywanych informacji, interaktywność
i ciągłość zajęć, uwzględnianie wiedzy z zakresu ograniczania ryzyka
związanego ze stosowaniem substancji psychoaktywnych, opieranie
przekazów profilaktycznych na rzeczywistych sytuacjach, prowadzenie
zajęć przez osoby doświadczone
oraz niezawężanie się do tematyki
jednej z grup substancji.
Wnioski
Świat substancji psychoaktywnych widziany oczami młodych
użytkowników znacznie odbiega
od tego, co przeciętny obywatel
sądzi na ten temat. Dla niektórych
uczestników badań różnorodność
omawianych środków stanowi
atrakcyjny obszar do eksperymentowania z nowymi doznaniami
i radzenia sobie z działaniami niepożądanymi. Młodzież stosująca
omawiane specyfiki jest dość dobrze zorientowana w możliwych
negatywnych konsekwencjach
i świadoma ryzyka. To wszystko
stanowi poważne wyzwanie dla
osób zajmujących się profesjonalną profilaktyką.
(ptn)
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