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Polub nas, czytaj więcej

Jak motywować
uczniów

FOT. ISP

Profesor Jacek Pyżalski do nauczycieli:
Czasem o przyszłości ucznia decyduje jedna rozmowa, jedno
wypowiedziane zdanie, które pamięta on i przywołuje nawet
po 40 latach. Wiele takich prostych słów noszą w sercach
wasi byli uczniowie, a wy nawet o tym nie wiecie. Tego nie
ma w żadnym podręczniku, ale naszą uważnością możemy
wiele zdziałać. Odpowiednie słowa wypowiedziane
do konkretnego ucznia zapadną w jego świadomość.
Str. 4
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„Kurier Nauczycielski” teraz jako e-wydanie i portal
Kierując się przede wszystkim wygodą
naszych Czytelników w dostępności do autorskich i wartościowych artykułów, postanowiliśmy redagować nasz miesięcznik w wersji
elektronicznej. Nadal publikować w nim będziemy teksty na temat nowoczesnej edukacji,
pedagogiki specjalnej, rozwoju zawodowego
nauczycieli i motywowania uczniów. Tak więc
to wydanie „Kuriera Nauczycielskiego” jest
ostatnim w wersji papierowej.
W zamian – poza e-wydaniem „Kuriera” –
udostępniamy Państwu także ciągle rozwijający

się portal www.kuriernauczycielski.pl, gdzie
dodatkowo możecie czytać najnowsze informacje o tym, co się dzieje w placówkach oświatowych w całej Polsce, o sukcesach uczniów,
nauczycieli, ciekawych konkursach, projektach
i warsztatach oraz o zmianach w prawie oświatowym i statusie zawodu nauczyciela.
E-wydania miesięcznika „Kurier Nauczycielski” będzie można pobrać bezpłatnie ze strony
internetowej www.kuriernauczycielski.pl. Jeśli
ktoś z Państwa chciałby również bezpłatnie
otrzymywać elektroniczne wydania „Kuriera”

na własny e-mail, to wystarczy, że zgłosi taką
chęć na adres redakcja@kuriernauczycielski.pl,
podając nam swój kontakt e-mailowy.
***
W tym numerze „Kuriera” polecam w szczególności artykuł, w którym profesor Jacek
Pyżalski omawia przykłady, jak skutecznie
motywować uczniów.
Z wywiadu z Anną Skowron, nauczycielką
edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 22 w Tychach, dowiemy się, jak sprawić,
żeby nasze pociechy chętnie chodziły do szkoły.

Danuta
Słowik,
redaktor
naczelna
Kontynuujemy też cykl wykładów Instytutu
Studiów Podyplomowych o spektrum autyzmu. Tym razem Ewa Plura, wykładowca ISP,
mówi na temat roli dotyku w rozwoju osób
z autyzmem.
Publikujemy wyniki największych w Polsce
badań na temat ojcostwa, przeprowadzonych
przez zespół ekspertów Tato.Net.

Mądrości z przeszłości

O twórcy pedagogiki naukowej
JAN FRYDERYK HERBART BYŁ NIEMIECKIM FILOZOFEM, PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM,
TWÓRCĄ PEDAGOGIKI NAUKOWEJ. URODZIŁ SIĘ 4 MAJA 1776 ROKU W OLDENBURGU. JAKO
DZIECKO ULEGŁ WYPADKOWI – WPADŁ DO BECZKI Z WRZĄTKIEM. WYWOŁANE TYM PROBLEMY
ZDROWOTNE SPRAWIŁY, ŻE DO 13. ROKU ŻYCIA NIE UCZĘSZCZAŁ DO SZKOŁY, POBIERAJĄC
PRYWATNE LEKCJE W DOMU.
szwajcarskiej rodziny Steigerów.
W tym czasie poznał Pestalozziego, którego koncepcje skłoniły
go do przewartościowania swych
poglądów pedagogicznych. W roku
1800, na prośbę matki, wrócił do
Niemiec.
W roku 1802, po obronie pracy
doktorskiej i habilitacyjnej, za-

SŁOWO MIESIĄCA
Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, czyli SOWA, to inicjatywa
ministra edukacji i nauki, której celem jest popularyzacja i upowszechnianie nauki oraz
badań naukowych. Jak dotąd utworzono takie strefy w Raciborzu i Piotrkowie Trybunalskim. W ciągu
dwóch lat powstanie w mniejszych miejscowościach
kolejnych 30 lokalnych minicentrów nauki.

SOWA

(źródło: kopernik.org.pl)

czął wykładać na uniwersytecie
w Getyndze, a w roku 1805, jako
profesor nadzwyczajny, objął tam
katedrę filozofii. W roku 1809, będąc już profesorem zwyczajnym,
przejął po Kancie katedrę filozofii
na uniwersytecie w Królewcu i powołał seminarium pedagogiczne
dla nauczycieli. Jako że jego poglądy uważano za zbyt liberalne,
ćwierć wieku później odmówiono
mu w Berlinie katedry po zmarłym

Heglu, stąd w roku 1833 powrócił
do Getyngi.
Herbart usiłował nadać pedagogice ściśle naukowy charakter. Rola
wychowania, według niego, polega
na kształtowaniu woli i charakteru
oraz budzeniu u jednostki szerokich zainteresowań. Pedagogika
opiera się na etyce i psychologii.
Etyka wyznacza i uzasadnia cele
wychowania, psychologia zaś –
środki. Środkami są: kierowanie
dziećmi, wyrabianie karności i na-

Liczba miesiąca
Prawie 7800 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych wzięło udział
w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki
„Razem na Święta”, której celem
było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym oraz budowanie
wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

7800
AUTOR: WERONIKA
NOWAKOWSKA

W latach 1794–1797 studiował
na uniwersytecie w Jenie: wpierw
prawo, a następnie pod wpływem
Fichtego – filozofię i literaturę. Po
zerwaniu z filozofią swego mistrza, w 1797 roku zrezygnował
ze studiów i wyjechał do Interlaken
pod Bernem, by podjąć pracę jako
nauczyciel domowy trzech synów

Jan Fryderyk Herbart FOT. WIKIPEDIA

(źródło: MEiN)

uczanie wychowujące. To ostatnie,
prócz wiedzy, ma budować charakter. Niemiecki myśliciel wyróżnił
pięć idei stanowiących ideał osobowości i cel życia:
1) ideę wewnętrznej wolności,
nakazującą postępowanie zgodne
z własnym przekonaniem;
2) ideę doskonałości, zobowiązującą do podejmowania starań
w kierunku podnoszenia kultury
ciała i duszy oraz uświadamiania
sobie ich wartości;
3) ideę życzliwości, skłaniającą do okazywania dobroci innym
osobom;
4) ideę prawa, wymagającą podporządkowania się normom prawa
i zaniechania sporów;
5) ideę sprawiedliwości, domagającą się nagrody za okazane
dobrodziejstwa lub zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy.
Pierwsze dwie idee odnoszą się
do własnego „ja”, a pozostałe – do
relacji z innymi.
„Ojciec pedagogiki naukowej”
zmarł 14 sierpnia 1841 roku w Getyndze.
(ad)
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Prof. Jacek Pyżalski: Od jajka do jabłka, czyli…

O skutecznym motywowan
– WSZYSCY SIĘ ZGADZAMY Z TYM, ŻE TRZEBA MOTYWOWAĆ
UCZNIÓW. RZADZIEJ JEDNAK ZADAJEMY SOBIE PYTANIA: JAK, PO CO
I DO CZEGO? – MÓWIŁ PROF. JACEK PYŻALSKI, JEDEN Z EKSPERTÓW
ZAPROSZONYCH NA KONFERENCJĘ DLA NAUCZYCIELI PT. „UCZENIE
SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE – MOTYWACJA I INSPIRACJA”. ODBYŁA SIĘ ONA
29 LISTOPADA W MEDIATECE W TYCHACH.
– Do czego motywuje nauczyciel?
Odpowiedź wydaje się prosta. Do
uczenia się, żeby uczeń otrzymywał lepsze oceny! Stawiamy dobrą
ocenę, żeby zmotywować do nauki
(uczeń będzie chciał zdobyć dobrą
ocenę). Dajemy złą ocenę, aby również zmotywować do nauki (uczeń
będzie chciał uniknąć złej oceny)
– mówił Jacek Pyżalski, pedagog
specjalny, profesor Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pułapki oceniania
Ten zdawałoby się oczywisty
porządek rzeczy ma jednak swoje
pułapki. – Wielu nauczycieli proponuje na forum klasy, aby uczniowie
zaangażowali się w coś konkretnego,
i wtedy słyszy: „Czy to jest na ocenę? Bo jak nie, to my w to nie wchodzimy”. Nikt z nas nie chce takiego
handlu. Oceny nie dają ognia, który
paliłby się dłużej. Zakuć, zaliczyć
i zapomnieć. Tymczasem większość
z nas chciałaby takiego motywowania, które utrzymuje ogień na dłużej
– kontynuował Jacek Pyżalski.
Inny przykład. – Przeprowadziłem dużo wywiadów z uczniami.
Pytałem, jak u nich w szkole działa
system punktowy z zachowania (notabene zaczerpnięty z brytyjskich
zakładów poprawczych). „To jest taki
pic”, usłyszałem. Dlaczego? „Pani
pyta, kto przyjdzie na bal charytatywny, a my na to, czy będą za to
punkty. Pani mówi, że da trzy punkty.
Odpowiadamy, że za trzy nie przyjdziemy, ale za pięć punktów się pojawimy”. Ta nauczycielka osiągnęła
efekt, ale czuła, że nie o to chodzi,
że tak naprawdę chce czegoś więcej
– tłumaczył wykładowca.
– Gdy zerkniemy na wyniki badań
dotyczących korelacji między dobrymi ocenami a sukcesem (osobistym,
rodzinnym, społecznym, zawodowym), związek ten jest dość słaby…
– stwierdził Jacek Pyżalski. – Wielu
z nas zna szkolnych prymusów, którym w dorosłym życiu nie za bardzo
się wiedzie. Z drugiej strony są osoby, które w szkole miały problemy,
ale społecznie i zawodowo funkcjonują świetnie.
Uczeń konkursowicz i obojętni
– Motywowanie pozostaje w centrum pracy nauczyciela. Dlatego
warto robić to w sposób przemyślany – wyjaśniał profesor. Podczas
wykładu zachęcał, aby na zagadnienie spojrzeć nie tylko jak na proces
dydaktyczny (zachęcanie do uczenia
się, do zdobywania lepszych ocen),
ale jak na szansę do przygotowania
ucznia do rozpoznania jego mocnych

stron, zainspirowania go do lepszego
funkcjonowania społecznego, także
w sytuacjach kryzysowych.
Jacek Pyżalski wspomniał o konkurencji (olimpiady, konkursy, zawody), którą powszechnie wykorzystuje
się w oświacie, żeby zaangażować
uczniów do działania. Wytworzył
się nawet typ ucznia konkursowicza, który startuje we wszystkich
możliwych konkursach, zdobywając
puchary i dyplomy. Ale jest całe grono uczniów, którzy w ogóle w tym nie
uczestniczą. Dlaczego? Mało tego…
Są też tacy, którzy dostają złe oceny,
ale ich nie poprawiają. Są też uczniowie, którzy mają minusowe punkty
z zachowania, ale dalej robią coś nie
tak, a gdy pani mówi, że wstawi im
minus 10 punktów, oni ripostują: „To
niech pani wstawia”. – Zdziwieni jesteśmy, że taki uczeń deklaruje, że
ma to gdzieś i się nie boi. Wydaje się
nam, że skoro tak mówi, to trzeba

WIELE TAKICH
PROSTYCH SŁÓW
NOSZĄ W SERCACH
WASI BYLI UCZNIOWIE
I PAMIĘTAJĄ JE
PRZEZ LATA, A WY
NAWET O TYM NIE
WIECIE. TEGO NIE
MA W ŻADNYM
PODRĘCZNIKU, ALE
NASZĄ UWAŻNOŚCIĄ
MOŻEMY WIELE
ZDZIAŁAĆ.
ODPOWIEDNIE SŁOWA
WYPOWIEDZIANE
DO KONKRETNEGO
UCZNIA ZAPADNĄ
W JEGO ŚWIADOMOŚĆ
– ZAPEWNIAŁ JACEK
PYŻALSKI.

mu uwierzyć. Tymczasem prawda
jest inna. Te minusowe punkty są
dla niego przykre, ale lekceważy sytuację z innego powodu. W klasie
siedzą wokół rówieśnicy, obserwują
go, jak zareaguje. On czuje presję
grupy. W takiej sytuacji nigdy nie powie nauczycielce: „Przestaję się tak
zachowywać, bo się wystraszyłem”
– mówił J. Pyżalski.
Indywidualna rozmowa –
powszechny błąd
Wykładowca zwrócił uwagę na
powszechny błąd, który popełniają
nauczyciele, zapraszając ucznia na
indywidualną rozmowę. – Wszyscy wiemy, że jak chcemy wpłynąć na ucznia, to nie należy z nim
rozmawiać przy całej klasie, ale
indywidualnie. Zapytałem o tę
kwestię moich studentów. Około
30–40 proc. wspominało, że gdy
coś zbroili w szkole, nauczyciel
wzywał ich na rozmowę indywidualną. I tu ciekawostka! Chociaż
rozmowa była indywidualna, to
już zaproszenie na nią odbyło się
publicznie. W praktyce wygląda to
tak, że wszyscy wychodzą z sali,
a nauczyciel wskazuje ucznia
i mówi: „A ty poczekaj, bo chcę
z tobą porozmawiać”. Czasem też
nauczyciel podchodzi do grupki
uczniów na korytarzu i mówi do
jednego z nich: „Chodź, musimy
pogadać”. Albo mówi do ucznia
X: „Zawołaj do mnie Y, bo muszę
z nim porozmawiać”. Takie publiczne zaproszenie zmienia wszystko.
Nawet jeśli nauczyciel będzie przekonywający w takiej indywidualnej
rozmowie, to uczeń ma świadomość, że gdy wyjdzie z tego spotkania, na zewnątrz będzie czyhała
grupa ciekawskich, którzy będą
dopytywać: „Jak było?”. I co on
im powie: „Pani mnie przekonała, już nie będę dokuczał innym.
Zrozumiałem swój błąd. Koledzy
pomóżcie mi w zmianie postępowania”? Nie! Nawet jak on tak myśli,
to powie zupełnie coś przeciwnego.
Zaproszenie na rozmowę indywidualną też powinno odbyć się indywidualnie, bez świadków. Wtedy
uczeń nie odczuwa presji grupy.
Nikt się na niego nie gapi i nie ocenia. W skutecznym motywowaniu
decydują czasem rzeczy bardzo
małe – podkreślał Jacek Pyżalski.
Nauczycielka wokalisty
Red Hot Chili Peppers
– Panuje przekonanie, że te drobne i proste rzeczy są oczywiste,
wszyscy je znają. Z kolei systemy
motywacyjne są skomplikowane,

Jacek Pyżalski – pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych
i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących
zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy) oraz kondycji psychicznej
nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych.
więc trzeba głównie nad nimi dyskutować. Skoro tak jest, to dlaczego
tylko 5 proc. nauczycieli zaprasza na
rozmowę indywidualną w sposób
indywidualny? Zapominamy i nie
doceniamy tych drobnych spraw –
mówił prof. Pyżalski.
– Namawiam do czytania biografii i autobiografii. Dlaczego? Niemal
każdy geniusz, również ten samorodny, wspomina w swojej historii
o jakiejś ważnej osobie, która trwale wpłynęła na jego życie. Często
byli to nauczyciele. „Geniusz” mówi
się o Leonardzie da Vinci… A to nie
było tak, że miał on wybitny umysł
i nic nie sprawiało mu trudności.
Miał trudności, chociażby w nauce łaciny. U jego boku był jednak
nauczyciel, który zmotywował go
do pracy.
– Czasem o przyszłości ucznia
decyduje jedna rozmowa, jedno wypowiedziane zdanie, które uczeń
pamięta i przywołuje nawet po 40
latach. Nauczyciel musi mieć świadomość mocy słowa. Anthony Kiedis, wokalista Red Hot Chili Peppers,
w wywiadzie rzece pt. Blizna przedstawia się jako twardziel, łobuz. Jedyny fragment książki, gdzie jawi się
jako bezradne dziecko (miał trudne dzieciństwo, sprawiał problemy
wychowawcze), to ten, w którym
mówi o swojej nauczycielce. Kiedis
pisał opowiadania z dreszczykiem.
Wtedy ona powiedziała mu: „Masz
talent do pisania, powinieneś robić to dalej”. Wokalista wspominał,
że jeżeli coś takiego mówi osoba,
którą szanujesz, to te słowa są jak
dzwon, który nie przestanie bić do
końca życia.
– To nie jest wyjątek. Wiele takich prostych słów noszą w sercach
wasi byli uczniowie i pamiętają je
przez lata, a wy nawet o tym nie
wiecie. Tego nie ma w żadnym
podręczniku, ale naszą uważnością możemy wiele zdziałać. Odpowiednie słowa wypowiedziane

do konkretnego ucznia zapadną
w jego świadomość – zapewniał
Jacek Pyżalski. – To działa oczywiście też w drugą stronę. Słowa,
które ranią, są jak kamień rzucony
w wodę. Początkowo wytwarza
kręgi na tafli wody. Choć te kręgi
znikają z powierzchni, to kamień
ciągle zalega na dnie.
Przemiany na lekcjach online
Prof. Pyżalski odniósł się podczas
wykładu w Tychach do edukacji w dobie pandemii koronawirusa. – Tyle się
nasłuchałem, że czas edukacji zdalnej skrzywdził młodych ludzi. Były
nawet takie apokaliptyczne prognozy, że to pokolenie się nie podniesie
po takiej traumie.
– Przeprowadziłem szerokie badania w 34 szkołach wśród uczniów,
rodziców i nauczycieli. Ujęło mnie, że
5 proc. uczniów (mniej więcej jeden
w klasie) stwierdziło, że podczas
lekcji online miało lepsze kontakty
z nauczycielem i bardziej angażowało się w naukę. Wydawało się to
irracjonalne. Zacząłem drążyć ten
wątek. Okazało się, że niemal każdy
nauczyciel mógł wskazać konkretnego ucznia, który w czasach pandemii zrobił postępy.
– Podam przykłady. Był uczeń,
który w klasie nigdy się nie odzywał, a w domu, w trakcie e-lekcji,
gdy miał wyłączoną kamerę, był aktywny. Mówił wartościowe rzeczy.
Okazało się, że jego wcześniejsze
milczenie wynikało ze wstydu przed
grupą, a nie z faktu, że nie miał nic
do powiedzenia.
– Inny uczeń w realu, przy rówieśnikach lekceważąco podchodził do
nauki, nic go nie interesowało, nie
chciał się angażować, miał złą opinię
w klasie. Tymczasem podczas zajęć
zdalnych wysyłał nauczycielce indywidualnie pytania, zapisywał się na
konsultacje online. Robił to, bo nie
wstydził się kolegów. Nie wstydził
się podnieść ręki, żeby nie pomyśleli,

5
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niu uczniów
że nie zrozumiał. Czy te przykłady
uczą nas czegoś o motywowaniu? Do
każdego ucznia istnieje klucz. W tym
przypadku wystarczyła zmiana formy komunikacji.
Ale co z postępami takich uczniów
w momencie ich powrotu do szkolnych ław? Jak nie utracić tego, czym
wykazali się podczas zajęć online?
– Nauczyciel może stwierdzić: „Co ja
teraz mogę?”. Ano trochę może... Na
przykład zatrzymać się obok ucznia
na korytarzu i powiedzieć mu: „Pamiętam, jak wtedy online fajnie
się wypowiedziałeś na ten temat”.
Wtedy uświadamiamy mu, że go pamiętamy, doceniamy, że jest dla nas
ważny. A co z tym uczniem, który nie
chce się odzywać przy klasie? Można
zmusić go do krótszej wypowiedzi
formą zadanego pytania: „Jak oceniłbyś postępowanie tego bohatera
w skali od 1 do 10?”. Powiedzieć „7”
jest łatwiej niż dać jakąś dłuższą wypowiedź. Można też utrzymać raz na
tydzień dyżur online, aby uczeń miał
możliwość dyskretnego kontaktu.
„Od jajka do jabłka”
W drugiej części wystąpienia profesor opowiedział o zastosowaniu
zasady „jajka i jabłka” podczas prowadzenia lekcji.
Rzymski poeta Horacy w swoich
Satyrach napisał: „Od jajka aż do
jabłek”. Powiedzenie wiąże się ze
zwyczajem panującym na ówczesnych ucztach, gdzie na początku
podawano jajka, a na koniec kosze
z jabłkami. „Od jajka do jabłka” znaczy tyle co „od zakąski do deseru”,
„od wstępu do zakończenia, „od
prologu do epilogu”…
– Gdyby porównać ucztę do lekcji… Każda ma początek i koniec.
Z punktu widzenia motywowania
to, jak zacznie się lekcja, jest bardzo
ważne. Od „jajka” (wstępu) zależy,
jak uczniowie będą zaangażowani,
skupieni i czy w ogóle obecni duchem
– mówił Jacek Pyżalski. – Ile rzeczy
musi wydarzyć się na początku lekcji, aby uczniowie byli na niej całym
sobą? Muszą odciąć się od tego, co
robili wcześniej. Powinna pojawić
się ciekawość. Czy jeszcze dzisiaj
się czegoś dowiedzą, czy będą tylko
myśleć, kiedy to się skończy? Musi
też być podniesiony poziom energii zwrotnej, aby uniknąć sytuacji,
w której przez 45 minut gada tylko
nauczyciel – mówił J. Pyżalski.
– A czemu służy „jabłko” (zakończenie)? Ma uporządkować i utrwalić
wiedzę z ciekawie przeprowadzonej
lekcji. Ma jeszcze jedno ważne zadanie… Zachęcić ucznia do powrotu na
kolejne zajęcia.
Tasiemiec w formalinie
– Dwadzieścia lat temu uczyłem
angielskiego w gimnazjum. Moje
„jajko” brzmiało tak: „Dziś będzie
czas przeszły, zapiszcie sobie temat”. W ramach „jabłka” mówiłem:
„To ja wam teraz szybko podsumuję,
czego się nauczyliśmy”. Moje koleżanki i koledzy z pokoju nauczycielskiego mieli podobnie. Stara-

łem się więc przypomnieć sobie
moich nauczycieli, czy stosowali
jakieś „jajka” i „jabłka”. Szukałem
ich również w książkach pedagogicznych, w programach telewizyjnych, przemowach polityków czy na
gali Oscarów. Jak ktoś przemawiał
w ciekawy sposób, adaptowałem
to na potrzeby lekcji.
– Dziś takich „jajek” mam ponad
sto, ale opowiem państwu przykład
z lekcji przyrody pani Zofii, mojej
nauczycielki z podstawówki. Zanim weszliśmy do klasy i zajęliśmy
swoje miejsca, pani Zofia położyła na
stolikach różne rzeczy. Nie zapomnę
dziwnego węża w formalinie (dziś
wiem, że to był tasiemiec) na mojej
ławce. Na innych stolikach pojawiły
się huba, jemioła… Niektóre rzeczy
znaliśmy lepiej, inne gorzej, a jeszcze
innych nie znaliśmy w ogóle. Pani
Zofia wzbudziła nasze zainteresowanie, ciekawość, gotowość do
zdobywania wiedzy, i była w nas
ta energia, o której wspominałem
wcześniej.
– Nauczycielka podchodziła do
każdej z ławek, opowiadała nam coś
o każdej z rzeczy. Robiliśmy notatki, choć nie było jeszcze podanego
tematu lekcji. Potem pani zapytała,
co te wszystkie rzeczy łączy. Ktoś
zauważył, że żyją na innym organizmie. Wtedy dopiero pojawił się
temat lekcji: pasożyty i półpasożyty.
Ale my już rozumieliśmy, o co chodzi,
bo wyszliśmy od konkretu do abstrakcji. Nie usłyszeliśmy najpierw
definicji pasożyta. Niby takie proste,
a doświadczyłem takiej lekcji tylko
u jednej nauczycielki.
– A dobre „jabłko”? To mogłyby
być slajdy z kilkoma pytaniami dotyczącymi naszego wykładu, np. czy
oceny mają związek z sukcesem
w życiu, jaką rolę ma pełnić „jajko” na
początku lekcji. „Kto zna odpowiedź,
ręce do góry. Na które pytanie znasz
odpowiedź? Na drugie? To mów.
A kto zna odpowiedź na pierwsze,
a na pozostałe pytania?” Podczas
słuchania odpowiedzi wszystkim
wiedza ułoży się w głowie.
Jacek Pyżalski podał jeszcze jeden
przykład „jajka”. – Miałem kiedyś
bardzo trudną klasę. Żeby jeszcze
łobuzowali… Ale oni nie robili nic!
To jest najgorsze. Co lekcja walisz
młotkiem i nic nie jesteś w stanie
ukruszyć. W końcu na lekcję angielskiego, na której mieli poznawać
słówka związane z podróżowaniem,
wziąłem pudełko. Włożyłem do niego bilet lotniczy, mapę, okulary przeciwsłoneczne, czapkę z daszkiem
itp. To zadziałało. Podawali sobie te
rzeczy z ręki do ręki, przymierzali,
śmiali się i… powtarzali angielskie
nazwy tych gadżetów.
***
Konferencja „Uczenie się przez
działanie – motywacja i inspiracja”
została zorganizowana przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach,
Tyskie Inicjatywy Oświatowe, gminę Tychy oraz centrum szkoleniowe
EduAkcja w Warszawie.

Jeszcze o konstruktywnym
reagowaniu na krytykę
i pochwałę
ABY NABYĆ UMIEJĘTNOŚCI KONSTRUKTYWNEGO REAGOWANIA NA KRYTYKĘ I POCHWAŁĘ,
PSYCHOTERAPEUTKA MARIA KRÓL-FIJEWSKA W SWEJ KSIĄŻCE PT. STANOWCZO, ŁAGODNIE, BEZ
LĘKU PROPONUJE ROZWAŻYĆ OCENĘ SŁUSZNĄ Z PUNKTU WIDZENIA JEJ ADRESATA ORAZ OCENĘ
NIESŁUSZNĄ, TYM SAMYM TWORZĄC CZTERY SYTUACJE MODELOWE.
W pierwszej ktoś komunikuje
nam ocenę krytyczną, np. „Jesteś
strasznie leniwa!”, której treść stoi
w sprzeczności z tym, co sądzimy
o sobie. Nasza reakcja na ten komentarz może brzmieć następująco: „Myślę o sobie inaczej” lub
„Mam inne zdanie na swój temat”
lub „Ja tak nie uważam”.
W sytuacji drugiej otrzymujemy komunikat zawierający ocenę
krytyczną, z której treścią się zgadzamy. Przykładowo: „Zauważyłam, że jesteś ostatnio nadmiernie
wybuchowy. Wystarczy naprawdę
niewielki drobiazg i od razu bardzo
się denerwujesz”. Możemy wtedy
odpowiedzieć w taki sposób: „Też
tak myślę o sobie” lub „Mam podobne zdanie na swój temat” lub
„Również tak uważam”.
Sytuacja trzecia wiąże się z pochwałą, której treść jest sprzeczna z tym, co sądzimy o sobie,
np. „Masz wspaniałe zdolności
do majsterkowania”. Wobec tego

nasza odpowiedź może być następująca: „Myślę o sobie inaczej” lub
„Mam inne zdanie na swój temat”
lub „Ja tak nie uważam”.
W czwartej sytuacji ktoś komunikuje nam pochwałę, np. „Jesteś
bardzo punktualny”, z której treścią się zgadzamy. Możemy wówczas zareagować w taki sposób:
„Też tak myślę o sobie” lub „Mam
podobne zdanie na swój temat”
lub „Również tak uważam”.
Możliwe są także inne asertywne odpowiedzi. Jednak osobom przejawiającym trudności
w przyjmowaniu ocen autorka
zaleca ćwiczenie zachowań
w formie najbardziej zbliżonej
do zaprezentowanych modeli.
Celem tego ćwiczenia byłoby
wypracowanie postawy w pełni
asertywnej, zgodnie z którą komunikujemy rozmówcy: „Mamy
podobne lub odmienne opinie”
oraz „Ja jestem w porządku i ty
jesteś w porządku”.

Powyższe dotyczy sytuacji, gdy
oceny mają charakter sądów wartościujących. Czasami jednak zawierają one wyłącznie informację
o faktach, np. „Spóźniłeś się pół
godziny” lub „Od dwóch miesięcy
nie oddajesz mi pożyczonych pieniędzy”. Z oczywistych względów
nie ma sensu traktować tych wypowiedzi jako czyichś subiektywnych opinii, odniesienie bowiem do
kategorii prawdy jest tu oczywiste.
Ktoś przedstawia niewygodne fakty, które mają być naszym udziałem. Asertywne zachowanie zaś
polega na ich weryfikacji i ustosunkowaniu się do nich. Na przykład:
„Tak, to prawda, umówiliśmy się na
drugą, a jest wpół do trzeciej. Przepraszam cię, że zmuszona byłaś
tak długo na mnie czekać” albo „To
nieprawda. Cztery tygodnie temu
oddałam całą sumę twej żonie.
Prawdopodobnie zapomniała ci
o tym powiedzieć”.
Andrzej DOSTATNI

Czubek języka

Z koronawirusem w tle
SŁOWEM ROKU 2020 W POLSCE ZOSTAŁ OGŁOSZONY „KORONAWIRUS”. CHOĆ SAMA NAZWA NIE
JEST NOWA, BO ODNOSI SIĘ DO WIELU PATOGENÓW Z PODRODZINY CORONAVIRINAE, TO JEDNAK
NA PRZEŁOMIE 2019 I 2020 ROKU TRAFIŁA DO JĘZYKA POWSZECHNEGO, FUNKCJONUJĄC ODTĄD
W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ JAKO KONKRETNY WIRUS OPISYWANY ALFANUMERYCZNYM SKRÓTEM
SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2
Ponadto człon „korona” stał się
elementem licznych neologizmów
obrazujących realia pandemii,
np. „koronaferie”, „koronaparty” czy
„koronawybory”. Co ciekawe, wyraz
„covid” był słowotwórczo znacznie
mniej eksploatowany, np. „covidianie” czy „covidioci”.
No właśnie, jak zapisywać nazwę choroby wywołanej koronawirusem? „COVID-19”, „Covid-19”
czy też może „covid-19”? Choć
pobieżny przegląd komunikatów
urzędowych i medialnych dowodzi, że każda z tych form znajduje
zastosowanie, to Bartłomiej Cieśla, na stronie poradni językowej
Uniwersytetu Łódzkiego, wskazuje,
że pierwszy z nich ma największe

szanse na upowszechnienie. Nazwy tego rodzaju tworzy się często
jako zapisywane wielkimi literami
skrótowce pochodzące od wyrażeń
anglojęzycznych. Tak jest w przypadku SARS (ang. severe acute respiratory syndrome), MERS (Middle
East respiratory syndrome) czy HIV
(human immunodeficiency virus).
Tym samym nazwa COVID-19 (od
coronavirus disease 2019) wpisuje
się w utrwalony już model nazewniczy. Jest to też wariant najczęstszy
oraz standardowo stosowany przez
Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Cieśla zaznacza jednocześnie, że gdy
w przestrzeni publicznej funkcjonuje kilka wariantów zapisu wyrazu,
należy zadbać o konsekwencję,

czyli wybrać jeden sposób zapisu
i się go bezwzględnie trzymać.
Niektórzy zastanawiają się także,
która z form jest właściwa: „koronawirus” czy „koronowirus”? Otóż tylko
pierwsza z nich. Źródłosłowem jest
łacińskie corona, nie ma więc powodu stosować zapisu przez „o”. Wyrazy „koronawirus” i „covid” wywołują
ponadto inne dylematy, na których
omówienie nie starczy tutaj miejsca,
a które rozwiązywane są na bieżąco
przez ekspertów publikujących na
stronach poradni językowych. Zachęcam więc Czytelnika do własnych
poszukiwań w tym zakresie.
Nikomu korona z głowy przecież
nie spadnie.
(tp)
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Rola
dotyku
w rozwoju
osób
z autyzmem

Dzieci z nadwrażliwością dotykową trudno przytulić FOT. PL. FREEPIK.COM

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TYCHACH ZORGANIZOWAŁ NA FACEBOOKU CYKL
PIĘCIU BEZPŁATNYCH WEBINARÓW O AUTYZMIE I JEGO SPEKTRUM (ASD) DLA WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH TĄ TEMATYKĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: NAUCZYCIELI WSZYSTKICH SZCZEBLI
EDUKACJI SZKOLNEJ, TERAPEUTÓW, RODZICÓW DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU, SŁUCHACZY
STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH. WYKŁADY PROWADZIŁA EWA PLURA, PEDAGOG
SPECJALNY Z 25-LETNIM DOŚWIADCZENIEM, WYKŁADOWCA ISP. WSZYSTKIE WYKŁADY MOŻNA
ODSŁUCHAĆ NA PROFILU FACEBOOKOWYM INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.
W tym numerze przybliżamy
wątki z trzeciego wykładu Ewy
Plury pt. „Rola dotyku w rozwoju
poznawczym osób ze spektrum
autyzmu”.
Wedle filogenetyki – działu biologii zajmującego się badaniem
rozwoju ewolucyjnego organizmów – grupą zwierząt, u których
dotyk miał największe znaczenie,
były ssaki. Sama nazwa pochodzi
od ssania mleka matki, co też jest
rodzajem dotyku. Do dziś przetrwały głównie te grupy ssaków,
u których dotyk był szczególnie
ważny i budował relacje społeczne.
Dotyk jest najważniejszym warunkiem życia i przeżycia także
u ludzi. Po porodzie cała komunikacja z dzieckiem odbywa się za
pomocą dotyku. Ten zmysł w dużej
mierze odpowiada za nasze funkcje
poznawcze: uwagę, pamięć, spostrzeganie, koncentrację i myślenie.
Dzieci z autyzmem często nie są
w stanie funkcjonować w świecie
społecznym dlatego, że występuje
u nich nadwrażliwość i niedowrażliwość dotykowa. Amerykańscy
badacze rejestrowali zachowania
osób z silną nadwrażliwością i niedowrażliwością dotykową. Okazało
się, że dzieci, które chętniej przebywają w grupach rówieśniczych
i nawiązują relacje, to te, które
lepiej znoszą dotyk.
Pod wpływem dotyku uwalniają się w organizmie endorfiny
i enkefaliny, które są związkami
o działaniu podobnym do morfiny.
To związki opioidowe, które wprawiają w stan pobudzenia, szczęścia
i zwracają uwagę na drugą osobę.
Przykładowo bywa, że dzieci z autyzmem i jednocześnie niepełno-

sprawnością intelektualną śmieją
się bez powodu. Dzieje się tak dlatego, że jakiś bodziec zewnętrzny
lub wewnętrzny spowodował wyrzut endorfin i enkefalin.
Rozróżniamy dotyk powierzchniowy (np. głaskanie twarzy czy
włosów) oraz dotyk głęboki (proprioceptywny). Dotyk głęboki odczuwany jest w mięśniach czy stawach, np. przy przełykaniu śliny,
zaciskaniu ręki w pięść, podczas
pracy serca, płuc, żołądka i jelit.
Oba rodzaje czucia mogą być nadwrażliwe lub niedowrażliwe.
Dziecko z ASD, które ma za mało
doznań czuciowych, będzie rekompensować to sobie poprzez czucie
głębokie – gryzienie palców czy
obgryzanie ołówków. Takie dziecko z chęcią będzie jadło surową
marchewkę. Z kolei dziecko nadwrażliwe nie zje nawet gotowanego
warzywa.
Kiedy nie następuje wyrzut endorfin i enkefalin, u dziecka pojawia się agresja. Dokładnie tak, jak
u narkomana, który nie może zażyć
następnej działki. To jest agresja
wobec siebie i innych. Taka osoba
staje się roszczeniowa i wulgarna.
Ma huśtawkę nastrojów. To niemal
kliniczny obraz dzieci z ASD.
Jeżeli dziecko jest nadwrażliwe
dotykowo i mamy problem, żeby
je przytulić, to radzę rodzicom,
aby zaczęli pracę z pociechą od
naśladowania przez nią naszych
ruchów dotykowych.
Jeżeli dziecko ma niedowrażliwość dotykową, to wyrzut endorfin
możemy pobudzić przez stymulację czucia głębokiego (mocne
przytulanie oraz naciskanie piłką
lekarską, kołdrą obciążeniową,

ciałem rodzica lub terapeuty, noszenie ciężkich przedmiotów). To
działa wyciszająco. W przypadku
niedowrażliwości można zapisać
dziecko na zajęcia sportowe. Dla
dzieci z autyzmem odpowiednie
okażą się dżudo, zapasy i wszystkie sporty walki, które są kontaktowe. Stymulowany jest wtedy nie
tylko dotyk głęboki, ale również
kontakt wzrokowy. Dżudo działa tu
na tej samej zasadzie, co pierś lub
smoczek w przypadku noworodka.
Uspokaja się on, bo stymuluje proprioceptywnie mięśnie ust i język.
Podczas wykładu Ewa Plura wymieniła zaburzenia zmysłu dotyku
u dzieci ze spektrum autyzmu:
• obniżony próg na odczuwanie bólu (lekko się uderzą
i krzyczą) i temperaturę
(np. za cienko się ubierają,
bo nie chcą odczuwać ciepła), skarżenie się na dotyk
innych, unikanie wycierania włosów lub twarzy – to
wszystko efekt nadwrażliwości;
• uderzanie częściami ciała
w twarde podłoża, szukanie okazji do skakania, chodzenia po schodach, kontakt
z wibrującymi przedmiotami
(np. pralką), noszenie ciasnych ubrań i butów – niedowrażliwość, potrzeba
dotyku głębokiego;
• problemy z obracaniem
przedmiotów w przestrzeni;
• problemy z równowagą
emocjonalną;
• problemy z wypróżnianiem
się lub częste wypróżnianie się (związek z dotykiem
głębokim – potrzeba czucia

zawartości jelita grubego
lub parcia);
• nieustanne dotykanie różnych przedmiotów i osób,
ciągłe przytulanie się, nieodczuwanie bólu, oparzeń,
rozdrapywanie ran – również niedowrażliwość;
• problemy z motoryką małą,
np. rysowaniem;
• problemy z planowaniem
ruchu, a w efekcie z samodzielnym jedzeniem sztućcami czy ubieraniem się (to
wynika z chęci unikania dotykania);
• problemy z jedzeniem i żuciem w jamie ustnej – odruch
wymiotny (nadwrażliwość).
Na zakończenie Ewa Plura zaapelowała:
– Pamiętajmy, że dzieci z autyzmem nie są maszynkami, które
podporządkują się terapiom, nawet tym najbardziej nowatorskim.
Oczywiście one wspomagają ich
rozwój, ale ważne jest też życie
poza gabinetami terapeutów. Ważna jest dbałość o jakość tego życia.
Nawet jeśli nasza pociecha nadal
będzie obgryzać palce czy niszczyć
przedmioty, to my zawsze możemy ją pomasować, dociskać piłką
lekarską, bawić się w domu w zapasy lub okładanie poduszkami.
Wyładowanie endorfin to zawsze
polepszenie jakości życia. W ten
sposób budujemy również poczucie bezpieczeństwa i przynależności dziecka. W relacji z dzieckiem
jesteśmy odpowiedzialni za rozwój
jego mózgu, za to, co odczuwa,
przeżywa i kim się stanie – podsumowuje Ewa Plura.
(JJ)

Ewa Plura, wykładowca ISP,
o sobie:
Od 25 lat jestem terapeutą i pedagogiem pracującym
w szkołach i centrach terapii.
Praca z dziećmi i młodzieżą
z różnego rodzaju dysfunkcjami oraz problemami emocjonalnymi i rozwojowymi to
fascynujący obszar wciąż nowych wyzwań i doświadczeń.
Pomoc tym dzieciom wymaga wielu różnych umiejętności
i interdyscyplinarnej wiedzy,
dlatego zostałam terapeutą: INPP, metody Johansena,
Neuroflow, metody bilateralnej (certyfikaty międzynarodowe), integracji sensorycznej,
funkcji wzrokowych, metody
behawioralnej, przezczaszkowej stymulacji prądem stałym,
komunikacji alternatywnych
i wspomagającej, logopedą.
Szukałam również nowych
terapeutycznych inspiracji
i pedagogicznych rozwiązań
w czasie wizyt studyjnych
w USA. Obecnie jestem także
wykładowcą akademickim, ponieważ chcę przekazać młodszemu pokoleniu moją wiedzę
i doświadczenie wraz z pasją
niesienia pomocy dzieciom
i młodzieży.
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Jak sprawić, żeby dzieci chciały chodzić do szkoły

Szacunek i samodzielność
O TYM, JAK SPRAWIĆ, ŻEBY NASZE POCIECHY CHĘTNIE CHODZIŁY
DO SZKOŁY, ROZMAWIAMY Z ANNĄ SKOWRON, NAUCZYCIELKĄ EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W TYCHACH,
OLIGOFRENOPEDAGOGIEM ORAZ CERTYFIKOWANYM EDUKATOREM
RODZICIELSKIM POZYTYWNEJ DYSCYPLINY.
„Kurier Nauczycielski”: Jak pani
to robi, że uczniowie chętnie chodzą do szkoły?
Anna Skowron: Staram się każdego dnia rozwijać w moich uczniach
pewność siebie i sprawiam, że stają
się bardziej otwarci, kreatywni i samodzielni. Rozmawiam i słucham.
Daję wiarę w ich możliwości oraz
dodaję im skrzydeł, aby wiedzieli,
jak „latać”, gdy zabraknie im wiatru.
Wszystko to w oparciu o pozytywną
energię, zabawę i radość życia.
Dziewięciolatki są moimi partnerami. W klasie są bezpieczni i szanowani. Niczego im nie narzucam.
Pokazuję im tylko kierunek, czasem
pomagam. Mogą rozwijać się w każdej dziedzinie, która sprawia im przyjemność. To naprawdę działa. Poza
tym trzecioklasiści mają ten komfort,
że nie są oceniani.
– Stara się pani podchodzić do
uczniów indywidualnie i wychwytywać to, w czym są dobrzy. Czy
dostrzega pani także, kiedy dzieci
mają jakieś problemy?
– Łatwo jest docenić ucznia za to,
co potrafi w jakiejś dziedzinie. Natomiast różnie bywa z obserwacją
dziecka pod kątem jego deficytów,
kiedy wymaga pomocy. Dlatego jako
nauczyciel odnajduję się w nurcie
budzących się szkół, szkoły bez
ocen, planu daltońskiego, krytycznego myślenia i wielu innych ruchów
w edukacji. Nie oceniamy, lecz doceniamy. Niewielka różnica, a jakże
znacząca.
– Dlaczego?
– Ponieważ jako nauczyciel, ale
przede wszystkim rodzic wiem, jak
ważne w życiu młodych ludzi są bezpieczeństwo, akceptacja i miłość.
W życiu pojawiają się różne sytuacje, które mogą powodować, że
uczeń ma po prostu słabszy dzień,
a przez to może troszeczkę gorzej
iść mu nauka w szkole. Może mieć
jakieś problemy w rodzinie, dlatego nie przyklejam dzieciom od razu
etykiety. Wydaje mi się, że takim
dzieciom trzeba dać jeszcze więcej
ciepła i zaufania, a zarazem samokontroli i samodecyzyjności. Chodzi
o to, żeby mogły podjąć jakiś nowy
krok, żeby mogły zrobić coś, co z ich
perspektywy może wydać się nie
do przejścia. Jak porozmawia się na
spokojnie z dzieckiem, stworzy się
mu odpowiednie warunki i da mu się
odczuć, że potrafi, to uczeń może
przenosić góry.
– A to nie jest tak, że oceny motywują?
– Chodzi o to, żeby dzieciom pokazać, że nie muszą być dobre we
wszystkim. Ktoś jest dobry z matematyki, inny uczeń ma talent do języków, a kolejny jest kinestetykiem.
Musi wszystkiego dotknąć, jego ręce

są w ciągłym ruchu. W taki sposób
się uczy, a to oznacza, że może być
dobry w pracach manualnych czy
plastycznych.
W edukacji wczesnoszkolnej oceny to jest jedna wielka pomyłka, bo
zabija się w uczniach chęć poznawania. Oceny dla mnie to wyścig szczurów. Stawianie poprzeczki, której
niejednokrotnie dzieci nie mogą
przeskoczyć. Powoduje to odwrotną sytuację, dzieci są nieszczęśliwe
i załamane. Potem boją się przyjść
do szkoły.
Wierzę, że wykonując zawód, który
kocham, mam ten przywilej pełnić
rolę przewodnika i mentora moich
wychowanków, staję się w naturalny
sposób ich autorytetem, który nie
ocenia, ale wskazuje im drogę do budowania świadomości siebie. Wspólnie odkrywamy potencjał drzemiący
w każdym z nich i pielęgnujemy ich
talenty oraz indywidualne predyspozycje.
Nie boję się nowych rozwiązań
i eksperymentuję, będąc gotowa
na porażkę. Wierzę, że dzięki temu
się rozwijam. Tego samego oczekuję
od uczniów – braku lęku przed nowymi wyzwaniami i popełnianiem
błędów. Dzieci też uczą się, popełniając błędy.
– Czy dzieciom, które wiedzą, że
nie ma ocen, chce się uczyć?

NIE BOJĘ SIĘ
NOWYCH ROZWIĄZAŃ
I EKSPERYMENTUJĘ,
BĘDĄC GOTOWA NA
PORAŻKĘ. WIERZĘ,
ŻE DZIĘKI TEMU SIĘ
ROZWIJAM. TEGO
SAMEGO OCZEKUJĘ
OD UCZNIÓW
– BRAKU LĘKU
PRZED NOWYMI
WYZWANIAMI
I POPEŁNIANIEM
BŁĘDÓW. DZIECI
TEŻ UCZĄ SIĘ,
POPEŁNIAJĄC BŁĘDY.

– Moi uczniowie pracują w grupach. Często metodą projektową.
Gdyby ktokolwiek przyszedł do klasy, to byłby pełen uznania dla tych
dzieci. Ile one wkładają pracy i zaangażowania w to, co robią! I to nie
na ocenę. Oczywiście zdarza się, że
ktoś jest nieprzygotowany, ale wtedy
nie dostaje za to jedynki. Koledzy
pożyczają mu materiały i pomagają
sobie nawzajem.
Mamy też klasowe zwierzątka
– patyczaki, które uczą dzieci odpowiedzialności i opiekuńczości.
Przemycam różne pomysły, szukam
rozwiązań. Zastanawiałam się na
przykład, co zrobić, aby dzieci wyćwiczyły sobie umiejętności manualne,
i wpadłam na pomysł, żeby zamiast
żmudnego pisania liter, codziennie rysowały obrazek. Dzieci to uwielbiają.
– Jak wychowywać bez kar i nagród?
– Kara jest bolesna i nie przynosi
niczego dobrego. Żeby wychowywać dziecko bez kar i nagród, trzeba
dziecko motywować. Stwarzać mu
możliwości podejmowania decyzji i dawać wybór, ale ograniczony. Dzięki pozytywnej dyscyplinie
dziecko – doświadczając skutków
swoich wyborów – staje się odporne
i samodzielne.
– A co zamiast kar?
– Zamiast kar motywacja i pozytywne nastawienie, szukanie
wspólnych rozwiązań. Chodzi o to,
żeby wcześniej zareagować, aby
nie doszło do przykrych sytuacji.
A jeżeli już taka nastąpi, to należy
zmotywować dziecko, żeby ją naprawić, rozwiązać problem. Organizuję
z dziećmi spotkania klasowe, podczas których uczą się ważnych umiejętności społecznych i życiowych.
W domu mogą to być spotkania
rodzinne. Żyjemy w zwariowanym
świecie, gdzie wszyscy za czymś gonimy i nie mamy czasu na to, żeby
normalnie ze sobą porozmawiać.
Tymczasem okazuje się, że 15 minut
wspólnej rozmowy przy stole da się
wcisnąć w nasz codzienny grafik.
Ostatnio umówiłam się z moimi
uczniami, że w czwartek musimy
przerobić partię materiału, żeby
w piątek obejrzeć wspólnie film i zjeść
popcorn. I oni naprawdę w czwartek
pracowali po to, żeby w piątek mieć
luźniejszy dzień. Wystarczył wzajemny szacunek, kilka zasad, które
na początku sobie ustaliliśmy i trzymaliśmy się ich przestrzegania. Tego
właśnie uczy pozytywna dyscyplina.
– Na czym jeszcze polega pozytywna dyscyplina?
– Dla mnie to styl życia. Pozytywna dyscyplina ma w sobie dwie
cechy: uprzejmość i stanowczość.
Jak być jednocześnie uprzejmym
i stanowczym? Kluczem jest sza-

Anna Skowron, nauczycielka SP nr 22 w Tychach FOT. ARC

cunek. Dziecko musi być wysłuchane, a potem trzeba mu dać poczucie
sprawczości i decyzyjności.
W metodzie pozytywnej dyscypliny rodzice dysponują 52 kartami
z rozwiązaniami dla różnych sytuacji
wychowawczych. Nie mamy czasu
wertować książek, nie mamy czasu
uczyć się formułek na pamięć, a kolorowe, przykuwające wzrok karty
z sugestywnymi obrazkami same się
proszą, żeby je przeglądać, i przypominają o tym, co można jeszcze
zrobić, żeby dojść do porozumienia
z dzieckiem.
W szkole stosuję też koło wyboru.
Porównałam je do pizzy, na kawałkach której wypisaliśmy różne rozwiązania dla krytycznych sytuacji. Na
przykład kiedy ktoś nas zdenerwuje, to trzeba policzyć do dziesięciu
i złość przechodzi. Dzieci w grupach
tworzą rozwiązania do poszczególnych pól koła wyboru.
– Wielu nauczycieli przykleja
łatki dobrych i złych uczniów.
Takie opinie ciągną się za nimi
latami.
– To skutek braku wzajemnego
szacunku w relacji uczeń – nauczyciel. Niestety wciąż jest wielu nauczycieli, którzy posługują

się stereotypami. Nie mówię tutaj
o systemie oświaty, bo tak naprawdę to my indywidualnie decydujemy
o tym, jakimi chcemy być nauczycielami i czego będziemy oczekiwać
od dzieci.
– Jak pani odnajduje się ze swoimi poglądami w szkole masowej?
– Na tle szkoły jestem płynącym
samotnie stateczkiem. Mój sposób
na to jest prosty – zaufanie. Bardzo
chciałabym zainspirować nauczycieli
i rodziców do budowania nowej jakości w szkole, wskazując drogę do
tego, w jaki sposób uczniowie mogą
pokochać naukę, a nauczyciele obudzić w sobie pasję do uczenia (się).
Gdy nauczyciel zrozumie, w jaki sposób sam się uczy, to łatwiej będzie
mu to przełożyć na pracę z uczniami
i wdrożenie nowoczesnych oraz aktywnych metod nauczania.
Nauczycielem nie stałam się
z przypadku. To jest mój pierwszy
i wymarzony zawód. Różnie potem
potoczyły się moje ścieżki zawodowe, ale doświadczenia z własnymi
dziećmi spowodowały, że wróciłam do zawodu nauczyciela, za co
jestem moim dzieciom ogromnie
wdzięczna, bo w tej chwili robię to,
co kocham.
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Czas na tatę
RAPORT STATO’21 TO REZULTAT PRACY NAUKOWEGO ZESPOŁU EKSPERTÓW
TATO.NET, PIERWSZEGO W POLSCE I EUROPIE OŚRODKA BADAŃ NAD
OJCOSTWEM I POLITYKĄ RODZINNĄ. TATO.NET TO RUCH SPOŁECZNY, KTÓRY
OD PONAD 17 LAT INSPIRUJE MĘŻCZYZN DO PRZEŻYWANIA OJCOSTWA JAKO
PASJI ORAZ NAJWAŻNIEJSZEJ KARIERY ŻYCIA. DOSTARCZA IM W TYM CELU
KONKRETNE NARZĘDZIA, ORGANIZUJĄC WARSZTATY, KONFERENCJE, SEMINARIA,
SZKOLENIA, KAMPANIE SPOŁECZNE ORAZ SIEĆ OJCOWSKICH KLUBÓW.
Działania Tato.Net koncentrują się
na założeniu, że każde dziecko dla
właściwego rozwoju i szczęścia potrzebuje mamy i taty. Obecnie wiele
dzieci cierpi z powodu rozwodów
swoich rodziców. Wielu z tych tragedii można by uniknąć, gdyby nie
zabrakło ojcowskiej i mężowskiej
odpowiedzialności i troski.
Jak informuje dr Dariusz Cupiał,
założyciel Tato.Net, raport STATO’21
powstał dzięki dofinansowaniu
z programu „Po pierwsze Rodzina”
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a zrealizowany został we
współpracy z pracownią badawczą
IMAS International.
Badania zostały wykonane metodą ankiety internetowej w dniach od
17 do 27 września 2021 roku na próbie 2034 dorosłych Polaków w wieku
od 18 do 65 lat. Struktura próby badawczej pod względem płci, wieku,
wykształcenia czy wielkości miejscowości jest zgodna z rozkładem
populacji dorosłych mieszkańców
Polski. Z próby reprezentatywnej
pozyskano 809 wywiadów – z 384
mężczyznami i 425 kobietami, którzy posiadają dzieci do 18. roku życia. Poniżej prezentujemy obszerne
fragmenty badań.
Wyobrażenia wzoru
dobrego ojca
Uczestnikom badań zadano pytanie, czy posiadają wyobrażenie
wzoru dobrego ojca. Zdecydowana
większość respondentów zadeklarowała, że ma takie wyobrażenie
(88 proc. mężczyzn i 85 proc. kobiet).
Na pierwszym miejscu wymieniano cechy związane z uczuciami:
czułość, troskliwość, opiekuńczość,
dobroć (wskazania prawie 74 proc.
mężczyzn i 79 proc. kobiet).
Na drugim miejscu pod względem częstości wskazań (35 proc.
mężczyzn i 38 proc. kobiet) znalazły
się cechy związane z poświęceniem
czasu dla dziecka: wspólne zabawy,
pomoc, cierpliwość. Dalej wymieniano cechy związane z wymaganiami
wobec pociech: stanowczość, konsekwencja, sprawiedliwość (ponad
33 proc. mężczyzn i 24 proc. kobiet)
oraz cechy związane z autorytetem,
odpowiedzialnością, gwarancją bezpieczeństwa, byciem godnym zaufania (28 proc. wskazań mężczyzn
i 35 proc. kobiet).
Hierarchia tych czterech dominujących cech wzoru dobrego ojca jest
podobna wśród badanych mężczyzn
i kobiet, choć niezupełnie identyczna.
Mimo to można je uznać za kluczowe dla obecnie dominującego wyobrażenia dobrego ojca, w którym

duże znaczenie przypisuje się sferze
emocjonalnej. Zauważyć można też, że
cechy związane z pozycją społeczną
we wzorze dobrego ojca stają się coraz
bardziej marginalne. Wykształcenie
i poziom zarobków jako ekwiwalent
dobrego ojcostwa wskazało ponad
5 proc. mężczyzn i 6 proc. kobiet.
Źródła inspiracji
dobrego ojcostwa
Wyłącznie do mężczyzn skierowano
dwa pytania dotyczące źródeł inspiracji
do bycia ojcem. W pierwszym z tych
pytań respondenci mogli wskazywać
dowolną liczbę źródeł. Mężczyźni najczęściej wymieniali jako wzór bycia ojcem własnego tatę (52 proc.), ale – co
warte odnotowania – jedna czwarta
badanych (26 proc.) stwierdziła, że
traktuje sposób postępowania swego
ojca jako negatywny punkt odniesienia,
i chce postępować odwrotnie niż on.
Prawie co czwarty badany mężczyzna inspiracji do bycia ojcem poszukuje
w matce swego dziecka. Niemal co piąty korzysta z inspiracji religijnych (Bóg,
święci, Biblia itp.). Niektórzy wskazują
na spotkania z innymi ojcami lub poszukują inspiracji w literaturze, filmie,
sztuce bądź na forach internetowych.
W drugim pytaniu, dotyczącym źródeł inspiracji do bycia ojcem, poproszono respondentów o wybór tylko jednego, najważniejszego źródła inspiracji.
Kolejność poszczególnych wskazań
była bardzo podobna: własny ojciec,
potem odwrotność jego postępowania,
następnie matka dziecka oraz źródła
religijne.
Badani mężczyźni najczęściej uzasadniali wybór takiej, a nie innej inspiracji, stwierdzając, że ich ojcowie byli
dobrymi ojcami i dobrze ich wychowali.
Nieco rzadziej podkreślali, że starają
się samodzielnie wypracować wzór
postępowania jako ojcowie, a pomaga
im w tym miłość, życie, nauka czerpana
od dzieci.

Inni, charakteryzując wybrane źródło inspiracji, zwracali uwagę na konkretne cechy i sposoby postępowania,
jak: dobroć, odpowiedzialność, mądrość, cierpliwość, poświęcenie czasu,
chęć do rozmowy i tłumaczenia.
Ci, którzy wypowiadając się o źródle
inspiracji do bycia ojcem, wskazywali
odwrotność postępowania własnego
ojca, podkreślali, że pragną zupełnie
inaczej postępować, lub mówili o konkretnych cechach złego ojca, których
chcą unikać.
Kobiece wyobrażenie
dobrego ojca
Kobiety uczestniczące w badaniach
przeważnie uważają, że istnieje zgodność między ich wyobrażeniem dobrego ojca a tym, co sobą reprezentuje i jak
postępuje ojciec ich dzieci. Matki, które
nie widziały takiej zgodności, stanowią
ogółem mniej niż jedną piątą badanej
próby.
Wśród podobieństw konkretnego
ojca dzieci do wzoru dobrego ojca badane matki wskazują przede wszystkim
cechy związane z uczuciami: czułość,
troskliwość, opiekuńczość, dobroć itp.
(52 proc.). Na drugim miejscu znajdują
się cechy związane z czasem, takie
jak skłonność do poświęcenia czasu
dzieciom na wspólne zabawy, pomoc oraz cierpliwość (31 proc.). Nieco rzadziej matki wskazują autorytet,
odpowiedzialność, zapewnienie bezpieczeństwa, bycie godnym zaufania
(25 proc.) oraz cechy związane z wymaganiami: stanowczość, konsekwencję, sprawiedliwość (16 proc.). Częściej
niż co siódma respondentka (14 proc.)
stwierdziła, że ojciec jej dzieci jest we
wszystkim podobny do ich wyobrażenia dobrego ojca.
Z kolei wypowiadając się na temat
rozbieżności między cechami ojca
swoich dzieci a wyobrażeniami o dobrym ojcu, badane matki najczęściej
mówiły o: nieodpowiedzialności, braku
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pomocy z jego strony, braku pracy,
niewielkim zainteresowaniu (25 proc.).
Według 16 proc. kobiet ojciec ich
dzieci różni się od wyobrażeń o dobrym
ojcu tym, że jest wybuchowy, niecierpliwy, porywczy, agresywny. Według
prawie 16 proc. jest alkoholikiem, jest
beznadziejny, posiada wszystkie złe
cechy. Brak zainteresowania dziećmi
ze strony ich ojca podkreśla prawie co
ósma z badanych kobiet, a brak czasu
– co dziesiąta.
Czas poświęcany dzieciom
W przeprowadzonych badaniach zapytano ojców o to, ile czasu spędzają
przeciętnie ze swymi dziećmi. Matki
też wypowiadały się na ten temat. Ze
względu na różnice w dostępności czasu dla dziecka w dni robocze i w dni
wolne od pracy lub weekendy zadano
dwa oddzielne pytania.
Mężczyźni najczęściej deklarowali,
że w dni robocze spędzają ze swoimi
dziećmi przeciętnie powyżej 2 godzin
(ponad 36 proc.), a następnie – od 1 do
2 godzin (ponad 32 proc.). Także badane matki najczęściej stwierdzają, że
jest to powyżej 2 godzin (30 proc.) oraz
od 1 do 2 godzin (22 proc.).
Matki znacznie częściej przyznają, że
ojcowie w ogóle nie spędzają czasu ze
swymi dziećmi podczas dni roboczych.
Twierdzi tak 14 proc. matek, a tylko
niecałe 2,5 proc. ojców.
Jeśli chodzi o dni wolne od pracy, to
tutaj ojcowie również najczęściej deklarują, że spędzają z dziećmi przeciętnie
powyżej 2 godzin (77 proc.). Przyznają
to także matki, choć rzadziej (64 proc.).
Matki kilkakrotnie częściej niż badani
mężczyźni uznają, że w dni wolne od
pracy ojcowie w ogóle nie spędzają
czasu ze swoimi dziećmi. Twierdzi tak
8 proc. matek i tylko 1 proc. ojców.
Co robią razem

Według badanych najważniejszymi cechami dobrych ojców są: czułość, troskliwość,
opiekuńczość, dobroć oraz skłonność do poświęcenia dziecku czasu FOT. PL.FREEPIK.COM

Respondentom zadano również pytanie o to, co zazwyczaj robią z dziećmi,
kiedy spędzają z nimi wspólny czas.
Pytanie to skierowano także do matek.
Możliwe dzięki temu było zaobserwowanie ewentualnych różnic w perspektywie obojga rodziców.
Z badań wynika, że najczęściej ojcowie wychodzą ze swymi dziećmi na
świeże powietrze, na spacery (45 proc.
wskazań mężczyzn i 43 proc. wskazań kobiet), bawią się (odpowiednio
43 proc. i 49 proc.), grają w gry planszowe bądź układają klocki (38 proc.
i 34 proc.), oglądają filmy lub grają
w gry wideo (34 proc. i 29 proc.).

Pewne różnice procentowe między odpowiedziami ojców i matek
w przypadku tych trzech ostatnich
aktywności mogą wynikać z tego,
że wszystkie one zawierają w sobie
aspekty ludyczne, więc matki mogą
je postrzegać po prostu jako zabawę.
Stosunkowo największą różnicę (istotną statystycznie), i to godną uwagi, zaobserwowano natomiast w przypadku
częstości wskazywania wspólnej nauki
i odrabiania lekcji (32 proc. mężczyźni,
15 proc. kobiety).
Wśród badanych osób popularne
są wyjazdy wakacyjne z całą rodziną (66 proc. wskazań ojców, 54 proc.
wskazań matek). Zdecydowanie rzadziej rodzice wyjeżdżają sami bez dzieci, a jeszcze rzadziej wyjeżdżało tylko
jedno z rodziców z jednym dzieckiem.
Relacje w czasach pandemii
Uczestnicy badań zostali również
poproszeni o wypowiedź na temat
zmian relacji między ojcami i ich dziećmi w okresie ostatniego roku naznaczonego pandemią koronawirusa.
Pytanie to skierowane było zarówno
do mężczyzn, którzy wyrażali oceny
w odniesieniu do własnej relacji, jak
też do kobiet, które oceniały relacje
taty z dzieckiem/dziećmi.
Badane osoby przeważnie uznają, że charakter relacji między ojcem
i dzieckiem/dziećmi nie uległ zmianie
w ciągu ostatniego roku – opinię taką
formułuje prawie dwie trzecie ojców
i ponad połowa kobiet. W przekonaniu prawie co trzeciej osoby badanej
relacje te stały się silniejsze. Natomiast osłabienie relacji między ojcami i dziećmi dostrzega stosunkowo
niewiele badanych osób, przy czym
znacznie częściej uważają tak kobiety
niż mężczyźni.
Uzasadniając powody swoich ocen,
respondenci najczęściej stwierdzają, że
spędzali więcej czasu razem z dziećmi,
bawili się z nimi, uczyli, majsterkowali, rozmawiali itp. (33 proc. wskazań
ojców, 42 proc. wskazań matek).
Drugim znaczącym powodem, tym
razem wyrażanym częściej przez
ojców (30 proc.) niż matki (12 proc.),
jest dostrzeganie większej więzi, lepszych relacji i lepszego zrozumienia.
Stosunkowo często badani, zarówno
mężczyźni, jak i kobiety, wskazują również na fakt, że dziecko urosło i domaga się więcej czasu od taty, czeka
na niego, cieszy się z jego obecności
i uczestniczy w podziale obowiązków
domowych.
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Fasada
terapeutyczna

ŹRÓDŁO: TATO.NET: RAPORT O OJCOSTWIE STATO’21 – CZAS NA TATĘ

Satysfakcja z bycia ojcem
Respondentów poproszono o wypowiedź, na ile są zadowoleni z tego,
jakimi byli ojcami w ciągu ostatniego
roku. Najczęściej stwierdzali oni, że
są zadowoleni ze sposobu pełnienia
swojej ojcowskiej roli (53 proc. wskazań ojców, 39 proc. wskazań matek).
Zdecydowanie rzadziej uważali, że nie
są ani zadowoleni, ani niezadowoleni
(28 proc. i 16 proc.), i jeszcze rzadziej
– że są bardzo zadowoleni (13 proc.
i 28 proc.). Niewielu jest takich, którzy
odczuwali niezadowolenie z tego, jakimi byli ojcami (1 proc. ojców, 8 proc.
matek).
Wśród najważniejszych powodów
zadowolenia z relacji z dziećmi badani
ojcowie najczęściej wymieniali dobre
relacje, ogólnie dzieci, rodzinę, żonę,
wspólne spędzanie czasu, naukę, wychowanie. Natomiast badane matki,
które również poproszono o wypowiedź na temat powodów zadowolenia
ojców, najczęściej wskazywały, że są
nimi wspólnie spędzany czas, nauka,
zabawa, wychowanie, a następnie
możliwość zapewnienia dobrobytu,
zaspokajania potrzeb, a dopiero potem
dobre relacje łączące ojca z dziećmi.
Warto też zauważyć, że badani ojcowie częściej niż matki jako powód zadowolenia wymieniali rozwój dzieci, wzrastanie w mądrości, radości. Natomiast
matki częściej niż ojcowie podkreślały
miłość, szacunek oraz więcej czasu
spędzanego przez ojców z dziećmi.
Uczestniczący w badaniach mężczyźni
nieco inaczej więc niż kobiety patrzą
na przyczyny zadowolenia ojców ze
sposobu pełnienia przez nich ich roli.
Wspomniane różnice między ojcami i matkami są jeszcze bardziej
widoczne, kiedy uczestnicy badania
wypowiadają się na temat powodów
niezadowolenia, jakie ojcowie odczuwają w relacjach z dziećmi.
Mężczyźni najczęściej wskazują dwa
główne powody niezadowolenia: zbyt
mało czasu poświęconego dla dziecka
oraz dla siebie, a także swoje nerwy,
konflikty, krzyki, brak cierpliwości czy
niewierność.
Kobiety natomiast najczęściej jako
powód niezadowolenia wymieniają
brak fizycznego kontaktu ojca z dzieckiem, brak wspólnego zamieszkania
(czego mężczyźni niemal nie zauważają!), a dopiero w następnej kolejności
– zbyt mało czasu dla dziecka.
Relacje pomiędzy rodzicami
Respondenci zostali zapytani także
o stopień zadowolenia z relacji z partnerem/partnerką w ciągu ostatniego
roku.
Wypowiadając się na temat powodów zadowolenia z relacji z matką
dziecka/dzieci, badani ojcowie najczęściej stwierdzali, że jest to wzajemne
zrozumienie, zaufanie, dobre relacje,
wspieranie, wspólne wychowywanie

dzieci, brak kłótni. Powody te były
ponad dwukrotnie rzadziej wskazywane przez badane matki (tylko
15 proc., przy 41 proc. wskazań
ojców).
Również drugie pod względem
liczby wskazań powody, a mianowicie miłość, wzajemne ciepło, okazywanie uczuć, były wybierane częściej
przez mężczyzn niż przez kobiety,
choć tu różnica była zdecydowanie mniejsza (21 proc. mężczyźni,
16 proc. kobiety).
Dwa najważniejsze powody zadowolenia dla matek są zdecydowanie
mniej istotne dla ojców. Do powodów tych należą: fakt, że partner
jest dobrym mężem i ojcem i że dba
o dzieci, oraz wspólny czas, rozmowy, wyjazdy, zainteresowania.
Czy dzieci są zadowolone
z relacji rodziców
Wśród powodów niezadowolenia
z relacji z matką/ojcem dziecka/dzieci respondenci wskazywali rozpad
pożycia, brak relacji, oddalanie się
od siebie, rozwód (27 proc. ojców,
7 proc. matek) oraz kłótnie, nieporozumienia, złość, nerwy, wulgaryzmy
(10 proc. ojców, 11 proc. matek).
Badane kobiety wymieniały więcej konkretnych powodów niezadowolenia z relacji aniżeli mężczyźni.
Jednak zaskakujące jest, że osobom
reprezentującym obie płcie w ogóle
trudno było sprecyzować te powody. Odpowiedź „nie wiem” wskazało
34 proc. mężczyzn i 27 proc. kobiet.
Uczestnicy badań zostali także
poproszeni o wyrażenie opinii na
temat domniemanej satysfakcji
dziecka z relacji między rodzicami.
Połowa badanych ojców uważa, że
dzieci są zadowolone z tego, jaka
relacja łączy ich z matkami. Co
czwarty ojciec jest przekonany, że
dzieci są bardzo zadowolone, a co
piąty, że ani nie są zadowolone, ani
niezadowolone
Matki rzadziej niż ojcowie są przekonane, że dzieci są zadowolone
z relacji łączących ich rodziców, ale
częściej niż ojcowie wyrażają przekonanie, że dzieci są bardzo zadowolone.
Ogólnie jednak o zadowoleniu
(słabszym bądź silniejszym) dzieci
z tych relacji nieco częściej mówią
ojcowie, a matki częściej wspominają
o braku zadowolenia dzieci.
Zarówno w przypadku badanych
mężczyzn, jak i kobiet domniemane
zadowolenie dziecka/dzieci z relacji
między rodzicami idzie w parze z zadowoleniem ze sposobu pełnienia
roli ojca, a także zadowoleniem ojców/matek z relacji między sobą.
(J)
na podstawie Raportu o ojcostwie
STATO’21 – Czas na Tatę,
przygotowanego przez Tato.Net

WSPÓŁCZEŚNIE RZADKO KTO UWAŻA SIĘ ZA CAŁKOWICIE ZDROWEGO.
NIEODPOWIEDNI STYL ŻYCIA, PRACY I ODŻYWIANIA TO PRZYCZYNY
WIELU POWIKŁAŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH. NIEKIEDY SĄ TO SCHORZENIA
TYLKO POZORNE, O CZYM ŚWIADCZY POWSZECHNOŚĆ WYSTĘPOWANIA
HIPOCHONDRII. BYWA, ŻE CZŁOWIEK ZAWIEDZIONY SKUTECZNOŚCIĄ
MEDYCYNY TRADYCYJNEJ SZUKA POMOCY U ZNACHORÓW,
CUDOTWÓRCÓW BĄDŹ UDAJE SIĘ DO JAKIEGOŚ OŚRODKA MEDYCYNY
NIEKONWENCJONALNEJ.
Tymczasem może się okazać, że
tak naprawdę „terapeuta” werbuje
do grupy o charakterze sekty. Nawet chwilowa ulga, choćby pozorna, sprawia, że człowiek jest gotów
przyjąć towarzyszące sesji „terapeutycznej” nauczanie. Dowiaduje
się przykładowo, że wymiar psychiczny wpływa w istotny sposób
na ciało (czemu oficjalna medycyna
nie zaprzecza) i że musi zmienić
swój sposób życia, w czym pomoże
mu „terapeuta”. Sprawa się komplikuje, gdy otrzymuje polecenie, aby
zaprzestać tradycyjnego leczenia.
Czym innym bowiem jest wsparcie
psychologiczne wraz z kontynuacją
opieki lekarskiej, czym innym zaś –
bezwolne oddanie się w ręce guru.
W naszym kraju zaistniało już kilka sekt wykorzystujących, w większym bądź mniejszym stopniu, kamuflaż terapii. Na początku lat
90. funkcjonował polski wynalazek
religijny o nazwie Stowarzyszenie
Odnowy Ludzi i Ziemi „Antrovis”,
którego działalność przejawiała
się w formie wykładów, kursów,
publikacji i zabiegów terapeutycznych. Dwukrotnie też usiłował na
terenie naszego kraju zaistnieć
Kościół scjentologiczny, którego
metody, takie m.in. jak auditing czy
rundown, dają zaledwie złudzenie
naukowej terapii. W tym schemacie
mieści się również, swego czasu
głośny medialnie, Zbór Leczenia
Duchem Świętym „Niebo”, grupa
terapeutyczna, która z biegiem
czasu przerodziła się w toksyczną sektę.
„Nie potrzebujemy lekarzy. Sami
potrafimy się leczyć” – tłumaczył
Bogdan Kacmajor, przywódca Nieba. Swą szczególną moc poczuł
on już w dzieciństwie. Jako moc
uzdrawiania odkrył ją w 1982 roku.
Za odmowę służby wojskowej siedział w więzieniu, potem dwa tygodnie głodował, ostatniego dnia
miał ponoć widzenia. Pierwszą
pacjentką była jego własna ciotka. Gdy zaczęło być o nim głośno,
musiał zatrudnić współpracowników: taksówkarza i sekretarkę.
Każdy pacjent dostawał numerek
z dniem, godziną i minutą wizyty.
Lista była pełna na kilka miesięcy
naprzód.

Sekty werbują nowych członków pod pozorem dbania o zdrowie psychiczne
i fizyczne FOT. PIOTR T. NOWAKOWSKI

Kacmajor tłumaczył dziennikarce: „Nie leczę ciał tych ludzi, leczę
ich etykę. Wszyscy ludzie, którzy
ode mnie wychodzą, są uleczeni
do końca ze wszystkich chorób.
Cierpimy za grzechy poprzednich
wcieleń, ale jeżeli w tym wcieleniu
będziemy dobrzy, nie będziemy
chorować. Kiedy nakładam chorym
ręce, czuję w sobie ich choroby.
Ja mogę chorobę odjąć, ale także mogę ją na człowieka włożyć”
(E. Winnicka, Jak odchodził Zbigniew S., „Polityka” 2000, nr 43,
s. 102). Pomoc terapeutyczna była
sposobem nie tylko zarabiania, ale
i pozyskiwania wyznawców. Szef
Nieba obiecał jednej z par (kobieta
cierpiała na bezpłodność), że jeśli
ludzie ci wstąpią do sekty, będą
mogli mieć dzieci – jego moc jednak
nie zadziałała. Innym wmawiał, że
mają AIDS lub raka i tylko przebywanie w Niebie może im pomóc.
Fasadę terapeutyczną grupy kultowej jest czasem trudno zidenty-

fikować. Rodziny ofiar nie reagują,
gdy ich bliski zapisuje się na kursy,
a często nawet popierają ten pomysł. Z biegiem czasu zauważają,
że dzieje się coś złego – zachowanie
i postawa danej osoby się zmienia.
Propagowanie metod terapeutycznych czy leczniczych stanowi doskonały sposób uwiarygodnienia
sekty oraz zainteresowania grupą
szerszych warstw społecznych.
Pamiętajmy jednak, że nie każdy
ośrodek leczenia niekonwencjonalnego musi być powiązany z jakimś
kontrowersyjnym ugrupowaniem.
Piotr T. NOWAKOWSKI
Pedagog i publicysta,
doktor habilitowany nauk społecznych,
profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego;
jest autorem książek poruszających
problematykę dotyczącą sekt:
Sekty: co każdy powinien wiedzieć,
Maternus Media, Tychy 1999;
Sekty: oblicza werbunku,
Maternus Media, Tychy 2001;
Sekty jako problem współczesności,
Górnośląska Wyższa Szkoła
Pedagogiczna, Mysłowice 2008.
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Łagodność,
czyli o panowaniu
nad gniewem
ZADANIEM CNOTY ŁAGODNOŚCI (ŁAC. MANSUETUDO) JEST OKIEŁZNANIE
PORUSZEŃ GNIEWU I KIEROWANIE NIM ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI
ROZUMU I WOLI. NIE CHODZI JEDYNIE O SAMĄ POWŚCIĄGLIWOŚĆ
HAMUJĄCĄ GNIEWNE REAKCJE. CNOTA, O KTÓREJ TU MÓWIMY, IDZIE
GŁĘBIEJ I POLEGA NA ZHARMONIZOWANIU ODRUCHÓW GNIEWU
Z CZYNNIKAMI UMYSŁOWYMI.
Dobry i zły użytek
Gniew sam w sobie nie jest
ani zły, ani dobry. Jest on tkwiącą w naszej naturze dyspozycją
umożliwiającą zdobycie się na
większy wysiłek w celu zwalczenia
napotkanego zła. Dopiero określony z niej użytek stanowi o tym,
czy wykonany pod jej wpływem
czyn będzie dobry lub zły. Godziwy
gniew o dobre sprawy zwykło się
nazywać gniewem z gorliwości
(łac. ire per zelum), a gniew nieopanowany – gniewem ze złości
(łac. ira per vitium). I to właśnie
ten drugi, jak wskazuje tradycja,
mieści się pośród siedmiu wad
(grzechów) głównych.
Można wyróżnić trzy stopnie
gniewliwości. Wpierw są złośnicy, którzy łatwo wpadają w gniew,
jednak szybko im on przechodzi,
a wraz z nim – pragnienie odwetu.
Takie reakcje – szybkie, acz krótkotrwałe i słabe – są typowe dla
sangwiników. Dalej mamy ludzi
obraźliwych, którzy przechowują w pamięci wyrządzone im zło
i na myśl o nim wciąż doznają
poruszeń gniewu, pielęgnując
go w sobie nierzadko przez długi
czas, co bywa źródłem głęboko
zakorzenionych uprzedzeń. To
cecha melancholików, u których
wszystko przebiega wolniej i przenika w głąb. Wreszcie spotyka-

my ludzi zawziętych i mściwych,
skłonnych do szukania odwetu,
którzy nie spoczną, póki nie wyrównają rachunków. Są to przeważnie cholerycy.

KLUCZOWY BĘDZIE TU PRZYKŁAD RODZICÓW
I WYCHOWAWCÓW, KTÓRYM PODOPIECZNI DADZĄ
NIEJEDNOKROTNIE POWÓD DO GNIEWU. W TAKICH
SYTUACJACH DOROŚLI WINNI WYKAZYWAĆ PEŁNE
OPANOWANIE, CO JEST SZCZEGÓLNIE ISTOTNE
WYCHOWAWCZO, GDYŻ KARY UDZIELANE W GNIEWIE
– CZĘSTO BEZ UMIARU I NIESPRAWIEDLIWIE – MOGĄ
SKŁONIĆ MŁODEGO CZŁOWIEKA DO JAWNEGO OPORU
BĄDŹ GO PO PROSTU ZŁAMAĆ, RANIĄC TAKŻE JEGO
POCZUCIE SPRAWIEDLIWOŚCI.

Istotne dobro winowajcy
Arystoteles (384–322 p.n.e.), mając na względzie swą zasadę „złotego środka”, zaleca w dziedzinie
gniewu umiar między nadmiarem
a niedomiarem. Nadmiar występuje
tu częściej, bardziej rzuca się w oczy,
ale i jest groźniejszy, stąd oczekiwany umiar będzie bliższy niedomiarowi niż nadmiarowi. Jest to zresztą
charakterystyczne dla wszystkich
cnót składających się na kardynalną
cnotę umiarkowania. Zaniechanie
użycia gniewu w sytuacji, gdy byłoby
to konieczne, jest zjawiskiem rzadszym i, z natury rzeczy, objawia się
mniej manifestacyjnie. Tego rodzaju
postawa może być skutkiem czyjegoś flegmatycznego temperamentu
lub chorobliwego usposobienia. Takiej osobie gniew przychodzi z trudem, nawet gdy zostanie głęboko
przez kogoś zraniona. Brak gniewnej reakcji bywa też następstwem
obojętności na dobro i zło moralne:
ktoś na osobiście doznane przykrości potrafi zareagować wybuchem
złości, podczas gdy poważne przejawy obiektywnego zła nie wywołują
u niego większych emocji.

Cnota łagodności nie oznacza bynajmniej wyparcia się gniewu, lecz
wiąże się z umiejętnością wykorzystania go we właściwej mierze do
właściwych celów. Aby móc uznać
gniew za słuszny, winien być on
zwrócony – przynajmniej w dalszej
perspektywie, o ile nie w pierwszym
rzędzie – ku istotnemu dobru winowajcy. Jeśli, przykładowo, dziecko
chce zjeżdżać na sankach z górki
wychodzącej wprost na ulicę i pozostaje głuche na argumentację
rodzica, gniew może się okazać
jedynym skutecznym sposobem
perswazji.
Gniew na manowcach

O OSTATNIM MIEJSCU W PIEKLE
Barokowy poeta i dramaturg hiszpański Pedro Calderón de la
Barca (1600–1681) w jednym ze swych opowiadań pisze o tym,
komu przypadnie dosłownie ostatnie miejsce w piekle. Gospodarze
królestwa ciemności żywili przekonanie, że owego „zaszczytu”
winien dostąpić największy spośród grzeszników oczekujących na
wejście przed bramą piekielną. Tu jednak pojawił się problem, bo nikt
z kolejki nie wydawał się jednoznacznie godny wyróżnienia. Dopiero
gdy wysoka komisja przepytała na tę okoliczność stojącego z boku,
dość niepozornego człowieka, całe piekło odetchnęło z ulgą. Okazało
się bowiem, że właśnie ten, który – jak sam twierdził – znalazł się
w tym gronie przez przypadek i który niczego złego nie zrobił, lecz –
owszem – widział, jak ludzie ludziom byli wilkami i jakich dopuszczali
się zbrodni, a mimo to nie reagował, bo go to nie obchodziło – ten
właśnie zajął ostatnie miejsce w czeluściach piekielnych, zarezerwowane dla największego grzesznika!
(na podst. Kazimierz Wójtowicz, Przyczynki, Wrocław 1992, s. 96)

Cnota łagodności nie oznacza wyparcia się gniewu, lecz wiąże się z umiejętnością
wykorzystania go we właściwej mierze do właściwych celów FOT. PL.FREEPIK.COM

Nawet gniew godziwy, będący
reakcją na rzeczywiste zło, a tym
bardziej gniew motywowany złością, bywa obarczony istotnymi
błędami. Św. Tomasz z Akwinu
(ok. 1225–1274) wymienia cztery
ich kategorie. Po pierwsze, gniewamy się z niesłusznego powodu,
tj. nie tyle obiektywne zło wywołuje w nas gniew, lecz fakt, że coś
idzie nie po naszej myśli. Co gorsza,
przyczyną gniewu może być nawet
jakieś dobro, które nam nie odpowiada. Po drugie, brak odpowiedniej
miary: jak nie strzela się do wróbli
z armaty, tak nie należy sięgać po
gniew, jeśli sprawę da się załatwić
po dobroci. Po trzecie, gniewamy
się w sposób niewłaściwy: nie tyle
używamy gniewu, co dajemy mu się

opanować, wskutek czego staje się
on siłą niszczącą nawet w sytuacji,
gdy oburzamy się na autentyczne
zło. Wreszcie po czwarte, dajemy
się ponieść nienawiści, mimo że
przedmiotem gniewu winno być zło,
nigdy zaś człowiek, choćby najbardziej zdeprawowany. Bywa jednak,
że reakcja przeciw złu przeradza się
w nienawiść do samego złoczyńcy.
„W kłótni prawda zawsze się gubi”
– te słowa przypisywane rzymskiemu pisarzowi Publiliuszowi Syrusowi
(I wiek p.n.e.) wskazują dodatkowo
na fakt, iż gniew znacznie zmniejsza obiektywizm sądów, a przez
to bardziej niż inne uczucia utrudnia poznanie prawdy i kierowanie
się nią w życiu. „Wiemy dobrze
z doświadczenia, jak często pod
wpływem gniewu mówi się rzeczy,
których nieprawdziwość staje się
oczywista, ledwo gniew minie. Jakże trudno wtedy uznać swój błąd!
Stąd tak często gniew prowadzi do
kłamstwa, miłość własna bowiem
nie pozwala na odwołanie tego, co
się lekkomyślnie w gniewie powiedziało, i człowiek dalej zupełnie już
świadomie twierdzi to samo przeciw
prawdzie” – pisze o. Jacek Woroniecki (1878–1949).
Kwestie wychowawcze
Kształtowanie cnoty łagodności
wymaga uzmysłowienia młodemu człowiekowi, iż w zdolności do
gniewu tkwi niezwykle cenna siła,

którą należy umieć sprawnie gospodarować bez trwonienia jej na
bezproduktywne złoszczenie się.
W tym celu Woroniecki proponuje
„zarysować przed młodzieżą ideał opanowanego człowieka, który
umie, gdy potrzeba, włączyć do
swego postępowania prąd gniewu,
głos podnieść i nawet surową karę
wymierzyć, ale który nigdy nie da mu
się porwać do słów i czynów, których
następnie będzie żałował”.
Kluczowy będzie tu przykład
rodziców i wychowawców, którym
podopieczni dadzą niejednokrotnie
powód do gniewu. W takich sytuacjach dorośli winni wykazywać pełne opanowanie, co jest szczególnie
istotne wychowawczo, gdyż kary
udzielane w gniewie – często bez
umiaru i niesprawiedliwie – mogą
skłonić młodego człowieka do
jawnego oporu bądź go po prostu
złamać, raniąc także jego poczucie
sprawiedliwości. Kierując się emocjami, potrafimy nierzadko zaniechać wymierzenia kary za większe
przewinienie, które nie pobudziło
nas do gniewu, a wymierzamy ją za
drobne wykroczenie, bo nas akurat
rozzłościło. Wniosek stąd taki, że
karę należy stosować po całkowitym
opanowaniu gniewu. Choć sprawi
ona przykrość, to jednak nie wywoła
buntu, służąc równocześnie za namacalny przykład tego, jak należy
panować nad gniewem.
Piotr T. NOWAKOWSKI
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KURIEREkologiczny
WFOŚiGW przyznał „Zielone czeki”

NAUCZYCIELKA
EKOLOGICZNĄ OSOBOWOŚCIĄ ROKU
PODCZAS UROCZYSTOŚCI ZORGANIZOWANEJ
14 GRUDNIA NA STADIONIE ŚLĄSKIM
W CHORZOWIE WŁADZE WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W KATOWICACH WRĘCZYŁY „ZIELONE
CZEKI”. TO NAGRODY PRZYZNAWANE COROCZNIE
OSOBOM I INSTYTUCJOM ZA DZIAŁANIA
PROEKOLOGICZNE. „ZIELONE CZEKI” OPIEWAJĄ
NA KWOTĘ 10 TYS. ZŁ.
Na tegoroczny konkurs wpłynęły
łącznie 43 zgłoszenia. „Zielone czeki” zostały przyznane w czterech
kategoriach: Gmina przyjazna dla
czystego powietrza, Ekologiczna
osobowość roku, Inwestycja proekologiczna roku, Programy i akcje
na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.
– Nie spodziewaliśmy się aż tak
dużej liczby zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs. W tym roku po raz
pierwszy przyznany został „Zielony
czek” w kategorii Gmina przyjazna
dla czystego powietrza. Kapituła
zdecydowała, że na tę nagrodę zasłużyła gmina Bieruń, bo w zakresie
walki o czyste powietrze działa wielotorowo – mówi Tomasz Bednarek,
prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W Bieruniu prowadzonych jest
wiele inwestycji ekologicznych, które przyczyniają się do jego rozwoju
i zachowania walorów przyrodniczych. Od prawie 17 lat na terenie
gminy realizowane są Programy
Ograniczenia Niskiej Emisji finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
W 2020 roku gmina Bieruń, na
podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, otworzyła punkt
informacyjno-konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. Dzięki
aktywnej działalności punktu Bieruń znalazł się na pierwszym miejscu w ogólnopolskim rankingu jako

najbardziej aktywna gmina w tym
programie.
Ponadto Bieruń prowadzi szereg
innych działań proekologicznych,
w tym finansowanych ze środków
europejskich, jak np. cykliczne nasadzenia drzew i krzewów oraz instalowanie efektywnego energetycznie
oświetlenia LED na terenie gminy
(581 nowych opraw).
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały gminy: Wilkowice, Ślemień,
Świerklaniec, Chorzów, Zabrze
i Gaszowice.
Ekologiczną osobowością roku
została Gabriela Guściora-Konieczna. Nagroda przypadła jej „za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych oraz prezentowanie
postawy cechującej się wyjątkową
odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego”.
Gabriela Guściora-Konieczna jest
nauczycielką geografii w Zespole
Szkół Ogólnokształcących im. Armii
Krajowej w Bielsku-Białej, pasjonatem, inicjatorem i koordynatorem
szeregu przedsięwzięć, które mają
na celu pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania przyrody,
upowszechnienia wiedzy w zakresie skutków niszczącej działalności
gospodarczej i społecznej człowieka
oraz rozwijania świadomości ekologicznej wśród uczniów i pozostałych
mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego.
G. Guściora-Konieczna prowadziła akcje sprzątania lasów, dbania

Laureaci i wyróżnieni w konkursie „Zielone czeki” wraz z władzami WFOŚiGW w Katowicach FOT. MIROSŁAW CICHY/WFOŚiGW

o ptaki i nietoperze; organizowała
wystawy edukacyjne i konkursy
ekologiczne; założyła przyszkolny
ogród i szkółkę leśną; współpracowała z podmiotami zewnętrznymi
na rzecz dialogu międzypokoleniowego i rozwijania świadomości
ekologicznej.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Erwin Grzegorzek, Marta Wojciechowska-Smolarz, Michał Łada
i Małgorzata Bednarek.
W kategorii Inwestycja proekologiczna roku kapituła wybrała gminę Rędziny – za budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków
Karolina. To jedna z największych
inwestycji współfinansowanych ze
środków WFOŚiGW w Katowicach
zakończonych w 2020 roku. Wartość
przedsięwzięcia opiewa na kwotę
ponad 13 mln zł. Dofinansowanie
z WFOŚiGW w Katowicach wyniosło
ponad 8 mln zł.
Inwestycja przyczyniła się do
zwiększenia możliwości oczyszczania ścieków poprzez rezygnację
z istniejącej instalacji. W ramach
zadania wykonano między innymi:
budynek sitopiaskownika, reaktory
biologiczne, osadniki wtórne, stacje dozowania, pompownię osadu,
budynek mechanicznego odwadnia-

nia osadu, komorę magazynowania,
plac magazynowy, pompownię wody
technologicznej, komory wstępnej
stabilizacji tlenowej i zainstalowano
urządzenia pomiarowe.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: miasto Katowice oraz Prowincja
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Oblackie Centrum Młodzieży.
W kategorii Programy i akcje
na rzecz ochrony przyrody oraz
edukacji ekologicznej „Zielony
czek” otrzymała Fundacja „Czas
na Las” – za prowadzenie edukacji ekologicznej w przedszkolach.
W 2020 roku fundacja uruchomiła
leśne przedszkole dla dzieci, w tym
dla tych ze zdiagnozowanymi deficytami i niepełnosprawnościami. Ponadto wspierała rodziców
i nauczycieli, organizowała leśne
spacery, warsztaty terapeutyczne;
uczestniczyła w Programie Profilaktyki Oddechowej; prowadziła leśne
warsztaty dla rodzin z dziećmi, leśne
kręgi wsparcia dla kobiet, warsztaty
zabawy regulującej, bliskiej, dzikiej.
Fundacja prowadzi też „Leśną Harcówkę” – miejsce spotkań dla dzieci.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Fundacja Ekologiczna „Arka”,
Polski Związek Wędkarstwa Okręg
Częstochowa Koło w Kaletach.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Ekologiczną osobowością roku została
Gabriela Guściora-Konieczna
FOT. MIROSŁAW CICHY/WFOŚiGW

Przypomnijmy, że pierwsze
„Zielone czeki” z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przyznał w 1994 roku.
Wśród dotychczasowych laureatów
znajdują się pasjonaci ochrony środowiska – naukowcy, nauczyciele,
dziennikarze, przedsiębiorcy, miasta
i stowarzyszenia.
(J)
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