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Polub nas, czytaj więcej

O autorytecie
nauczyciela
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Refleksje pedagoga praktyka o budowaniu przez nauczyciela autorytetu
w oczach ucznia i w oczach klasy jako zespołu. Co możesz zacząć robić, a czego
więcej nie robić; co możesz robić inaczej, czego możesz robić więcej, a czego
mniej – by siła twojego autorytetu była większa. Opisujemy kilka kompetencji,
które są dość znaczące dla rozegrania batalii o własny autorytet.
str. 5
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O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

Oddajemy w Państwa ręce
pierwszy numer „Kuriera Nauczycielskiego” w 2021 roku.
Cieszymy się, że sytuacja epidemiczna poprawiła się na
tyle, że możemy dostarczyć
to wydanie również do pokoi
nauczycielskich w szkołach
podstawowych. Życzymy Państwu owocnej pracy z uczniami
w kontakcie bezpośrednim. To,
że są znów obecni w szkolnych
murach, w towarzystwie nauczycieli i rówieśników, z pewnością dobrze wpłynie na ich
kondycję psychofizyczną.
Dla tych, którzy muszą nadal
pozostawać w izolacji, przygotowaliśmy 10 pomysłów na
przyjemne spędzanie czasu
w domu.
W budowaniu Państwa relacji
z podopiecznymi pomóc może
artykuł Grzegorza Mandrysza,
pedagoga praktyka. Autor podpowiada, jak skutecznie budować autorytet w klasie, jak
motywować uczniów i co zrobić
z pedagogicznymi porażkami,
które przecież zdarzają się
w pracy z dziećmi.
Nauczycielom, a także rodzicom polecam lekturę raportu
przygotowanego przez Akademię Przyszłości, działającą
w ramach programu pomocowego „Szlachetna paczka”.
Okazuje się, że co trzeci uczeń
na pytanie, jak często czuje
się z siebie dumny, odpowiada
„nigdy” lub „rzadko”. Co dziesiąty deklaruje, że rodzice nie
interesują się jego sprawami,
nawet gdy dzieje się coś dla niego ważnego. Jak to zmienić?
Może wystarczy nie dołować,
nie pouczać, nie zagłaskiwać,
nie uciszać i... nie oceniać.
W tym wydaniu poruszamy
dwa ważne zagadnienia dotyczące edukacji przedszkolnej.
Piszemy o roli wychowawców
w p ro ce si e a d a pt a c y j n y m
dziecka w przedszkolu oraz
o wczesnej profilaktyce rozwoju mowy.
W latach 2017–2018 wprowadzono zmiany w prawie oświatowym w zakresie podejścia do
indywidualizacji nauczania.
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak te wytyczne realizowane są w praktyce. Opisujemy
wyniki tej kontroli.
Polecam Państwa uwadze
nasze stałe rubryki. W cyklu
„O kształtowaniu charakteru”
prof. Piotr T. Nowakowski pisze o zdrowym osądzie w kwestiach praktycznych. W rubryce „Mądrości z przeszłości”
przypominamy wychowawczy
dekalog Janusza Korczaka. Prezentujemy też kolejne techniki asertywne i przypominamy
o prawidłowym używaniu słów
„ilość”, „liczba” i „cyfra”.
W tym roku rozpoczynamy
na łamach „Kuriera Nauczycielskiego” – wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – cykliczną
publikację artykułów o tematyce ekologicznej.

Wczesna profilaktyka rozwoju mowy
LOGOPEDZI ALARMUJĄ O CORAZ CZĘSTSZYM
WYSTĘPOWANIU WAD WYMOWY U DZIECI LUB
O ZABURZENIACH ROZWOJU MOWY (W TYM
JEGO OPÓŹNIENIU). DLATEGO TAK BARDZO
WAŻNA JEST WIEDZA I ŚWIADOMOŚĆ ZARÓWNO
WŚRÓD RODZICÓW, JAK I NAUCZYCIELI.
WCZESNA PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA TO
ISTOTNY ELEMENT W PRAWIDŁOWYM ROZWOJU
DZIECKA. CZEGO WIĘC NALEŻY UNIKAĆ?
CO SPRAWIA, ŻE RYZYKO WYSTĄPIENIA WAD
WYMOWY JEST WYŻSZE?
Jedzenie a wymowa
Narządy mowy rozpoczynają pracę
długo przed momentem wypowiedzenia pierwszego słowa. Już po porodzie dziecko rozpoczyna ssanie,
połykanie, oddychanie – to są tzw.
funkcje prymarne. To, czy czynności
te przebiegają prawidłowo, ma wpływ
na przyszłą prawidłową wymowę.
Z punktu widzenia logopedy najlepszą formą karmienia jest karmienie piersią. Podczas jedzenia u niemowlaka pracuje cała mięśniówka
twarzoczaszki, również mięśnie artykulacyjne. Gdy dziecko je z piersi
mamy, mięśnie warg i języka pracują
poprawnie, znika też wtedy fizjologiczne tyłożuchwie niemowlęce.
Jedzenie z butelki przebiega technicznie inaczej. Mały języczek jest
przygnieciony smoczkiem butelki, co
wymusza płaską, nienaturalną pozycję. Inaczej również pracują żuchwa
i wargi. Dlatego, jeśli to możliwe, lepiej unikać butelki, a jeśli dziecko jest
nią karmione, należy odstawić ją po
pierwszych urodzinach.
Ważna również jest prawidłowa
technika karmienia łyżeczką dziecka.

Lepiej nie wlewać jej zawartości do
buzi malucha, trzymając ją pionowo. Należy prowokować dziecko, by
samo ściągnęło pokarm wargami.
Łyżeczkę trzeba podawać poziomo,
opierając ją o dolną wargę malucha.
Picie a wymowa
Picie również rzutuje na odpowiedni rozwój mowy i pracę mięśni
wewnątrz jamy ustnej. Dlatego logopedzi odradzają używanie kubków
niekapków. Choć są wygodne dla
rodziców, nie działają korzystnie na
jamę ustną dziecka.
Twarde i duże ustniki rozpychają
dziecięce wargi i osłabiają je. Dodatkowo przygniatają język układający
się międzyzębowo lub płasko. W ten
sposób osłabieniu ulega napięcie
w strukturach mięśniowych jamy
ustnej, które są jeszcze u dziecka
bardzo delikatne. Z tego powodu
najlepszą metodą picia od samego
początku jest po prostu kubek.
Wpływ smoczka na rozwój mowy
Częste i długie ssanie smoczka
przez maluszka wyrządza jego
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Częste i długie ssanie smoczka przez maluszka wyrządza jego jamie ustnej wiele szkody
jamie ustnej wiele szkody. Zdarza
się jednak, że silna potrzeba ssania
nieodżywczego, która jest naturalna
u małych dzieci, sprawia, że maluch
chce ssać wszystko, w tym swoje
paluszki. Dlatego tak ważna jest tutaj indywidualna obserwacja. Jeśli
dziecko nie ma za dużej potrzeby
ssania, lepiej nie używać smoczka lub ograniczyć jego podawanie
do krytycznych momentów. Gdy
smoczek długo przebywa w buzi
dziecka, język przyjmuje nieprawidłową pozycję i źle pracuje. Zostają
też osłabione mięśnie warg, języka,
dna jamy ustnej. Język zostaje także spłaszczony, co przekłada się na

wadę wymowy i zgryzu. Poza tym
dziecko, które jest ciągle uciszane
smoczkiem, nie ma możliwości
czynnego rozwoju mowy, co może
wpłynąć na jej opóźnienie.
Warto mieć świadomość, na jak
wczesnym etapie rozwija się mowa.
A codzienne czynności mogą rzutować na przyszłe problemy lub ich
brak. Dlatego szerzenie tej podstawowej wiedzy jest tak istotne we
wczesnej profilaktyce rozwoju mowy
u współczesnych dzieci.
Katarzyna BRZEZIŃSKA
Źródło: D. Pluta-Wojciechowska,
Zaburzenia czynności prymarnych
i artykulacji, Bytom 2018.

SŁOWO MIESIĄCA
15 stycznia br.
rozpoczęła się rejestracja na I etap
szczepień przeciw COVID-19.
W ramach tego etapu mogą zostać zaszczepieni
nauczyciele oświatowi i akademiccy oraz inne
osoby prowadzące zajęcia na uczelniach.
(dane MEN)

#SzczepimySię

Liczba miesiąca
Tylu pracowników oświaty
przetestowano na obecność
koronawirusa od 11 do 17 stycznia br.
Pozytywny test stwierdzono u 2591 osób. To 2 proc.
wszystkich uzyskanych wyników.
(dane MEN)

136 tys.
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IZOLACJA W DOBIE PANDEMII

10 sposobów na przyjemne

PANDEMIA KORONAWIRUSA ZMIENIŁA CODZIENNOŚĆ NASZĄ I NASZYCH DZIECI. STARSZE UCZĄ SIĘ
ZDALNIE, MŁODSZE, CHOĆ WIĘKSZOŚĆ Z NICH POWRÓCIŁA DO PRZEDSZKOLI, ZOSTAŁY POZBAWIONE
WIELU AKTYWNOŚCI, WCZEŚNIEJ STANOWIĄCYCH NIEODŁĄCZNY ELEMENT DNIA. Z POWODU
ZAMKNIĘCIA KIN I TEATRÓW ORAZ ODWOŁANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ DODATKOWYCH DZIECI MAJĄ MNIEJ
OKAZJI DO INTEGRACJI Z RÓWIEŚNIKAMI, CO SZCZEGÓLNIE ODCZULI JEDYNACY. W OCZEKIWANIU NA
ZMIANĘ SYTUACJI WARTO POSZUKAĆ SPOSOBÓW NA UPRZYJEMNIENIE DZIECKU (ORAZ SOBIE) CZASU,
KTÓRY SPĘDZAMY W DOMU.
W domowych pieleszach nie musi
być nudno. Chociaż nic nie zastąpi
chwil spędzonych na świeżym powietrzu, a zajęcia sportowe, koncerty i teatrzyki przenoszone, na
ile to możliwe, w domowy wymiar
mogą nieco stracić na atrakcyjności, nic nie stoi na przeszkodzie,
by ciekawie spędzić czas w domu.
Przedstawione poniżej propozycje
na domowe rozrywki oraz zajęcia nie
są z pewnością listą kompletną. To
przykłady, które da się z powodzeniem modyfikować, dostosowując je
do wieku dzieci, ich zainteresowań
i możliwości. Sprawdź, co może się
spodobać twoim najbliższym.
1. Czytanie
Jako społeczeństwo czytamy coraz
mniej i często zapominamy o tym, by
zaszczepiać w najmłodszym pokoleniu miłość do książek. Tymczasem
już wybór lektury może być doskonałą zabawą. Spytaj dziecko, o czym
chciałoby poczytać lub posłuchać –
odpowiedzi potrafią być zaskakujące.
Poszukajcie książek we wskazanej
tematyce. Jeśli dziecko zna już litery,
spróbujcie czytać wspólnie – może

z podziałem na role? Nic nie stoi na
przeszkodzie, by następnie wymyślić
dalszy ciąg przeczytanej historii…
2. Zabawy plastyczne
Z tej aktywności ucieszą się
zwłaszcza przedszkolaki. Bloki,
kredki, flamastry, papier kolorowy i farbki to podstawa. Radosna
twórczość nie ma jednak granic,
można zatem do listy tradycyjnych
przyborów dołączyć dodatkowe
akcesoria. Jesienią przydadzą się
kolorowe liście, zimą wata, z której powstanie bałwanek, a o każdej
porze roku plastelina, brokat i dużo
koralików. Kolorowy zawrót głowy
gwarantowany.
3. Wspólne gotowanie
Czas spędzony w kuchni zaowocuje nie tylko smakowitą surówką czy
pysznym ciastem. Maluchy bardzo
lubią wykonywać „dorosłe” obowiązki, a asystując przy przygotowywaniu posiłków, czują się doceniane
i ważne. Do wspólnego gotowania
często udaje się przekonać także
starsze dzieci. Tym razem rodzic
może wystąpić w roli ucznia. Two-

jego syna interesuje kuchnia orientalna, a córka chce zostać wegetarianką? Poszukajcie odpowiednich
przepisów i wspólnie przygotujcie
coś pysznego.
4. Drzewo genealogiczne
Taki pomysł przedstawmy raczej
nastolatkom niż młodszym dzieciom, zwłaszcza jeśli mamy ambicje,
by korzenie naszego drzewa sięgały
głęboko. Wspólne poszukiwanie archiwalnych zdjęć i odkrywanie rodzinnych historii może okazać się
pasjonującą przygodą. To zadanie
na niejeden wieczór, a także przedsięwzięcie, które może zainicjować
wakacyjne podróże w rodzinne
strony czy spowodować odnowienie
kontaktów z niektórymi krewnymi.
5. Kino domowe
Nawet jeżeli nie dysponujemy
sprzętem, który pozwoli nam
naśladować w domu specyfikę
kinowego seansu, wspólne oglądanie filmów może okazać się
wspaniałą rozrywką. Nie skupiajmy się wyłącznie na nowościach.
Pokażmy dzieciom najpiękniejsze

fot. pl.freepik.com

spędzenie czasu w domu
Wspólne gotowanie czy pieczenie ciast może być ciekawą, kreatywną i integrującą formą spędzania
czasu w domu
filmy animowane naszego dzieciństwa, a nastolatkom produkcje,
które były dla nas kultowe, gdy
sami mieliśmy naście lat.
6. Taniec
Żeby potańczyć, nie musimy dysponować parkietem z prawdziwego
zdarzenia – wystarczą podłoga i ulubione rytmy. Wspólnymi wygibasami
będą zachwycone przede wszystkim
maluchy, choć warto przynajmniej
spróbować zaprosić do zabawy także starsze pociechy. Nastolatkom
mogą spodobać się wspólne ćwiczenia, niekoniecznie w rytm muzyki.
7. Porządki
Niezbyt zachęcająca propozycja?
Niekoniecznie. Wiele zależy od motywacji i celów, jakie przed sobą postawimy. Wspólne sprzątanie może
pomóc zgromadzić przedmioty, które nie są już naszym dzieciom potrzebne. Takie rzeczy można oddać
lub sprzedać – w pierwszym przypadku wspieramy potrzebujących,
w drugim dziecko zyskuje okazję do
zdobycia funduszy na nową zabawkę, grę lub książkę.

8. Gry planszowe
Przez pewien czas nieco zapomniane, od kilku lat cieszą się bardzo dużą
popularnością. Wybór planszówek
robi wrażenie, można wśród nich znaleźć wiele takich, które podobają się
zarówno starszym, jak i młodszym.
Jeśli nie chcemy kupować kolejnych
gier, można spróbować wymieniać
się nimi z przyjaciółmi.
9. Puzzle
Wspólne układanie puzzli może
być interesującą alternatywą dla gier
planszowych. Młodsi mogą układać
zestawy dziecięce, starsi, z pomocą
dorosłych, zmierzyć się z puzzlami
o większej liczbie elementów. Rodzinne popołudnia przy puzzlach nie
tylko uczą cierpliwości, lecz także są
okazją do rozmów i żartów.
10. Osobno, ale razem
Nie zawsze musimy wszystko
robić wspólnie. Jedna osoba czyta, druga uczy się szydełkowania,
a trzecia gra na komputerze? Czemu
nie, jeśli tylko później znajdziemy
chwilę, by ze sobą porozmawiać.
Agata DELANOWSKA
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Adaptacja w przedszkolu

– rola nauczycieli
Moment, w którym dzieci trafiają
do przedszkola, jest dla nich szczególnie ważnym przeżyciem. Prawdopodobnie pierwszy raz spędzają tak
dużo czasu bez najbliższej rodziny.
Rola nauczyciela w adaptacji dziecka
w przedszkolu jest niezwykle istotna.
Jest on odpowiedzialny nie tylko za
stworzenie bezpiecznej atmosfery
w grupie, ale także za czuwanie nad
pierwszymi pozarodzinnymi relacjami społecznymi. To w dużej mierze
od jego umiejętności będzie zależało
płynne przystosowanie się kilkulatka
do nowej sytuacji. Bazą do płynnego
prowadzenia procesu adaptacyjnego
jest partnerski kontakt z rodzicami
i poznanie dotychczasowych zachowań dziecka oraz jego kształtujących
się indywidualnych cech.
Stopniowe oswajanie z nową rolą
Wychowawca dla większości dzieci
staje się pierwszym dorosłym spoza
rodziny, pod którego opieką spędzają czas. Samo przedszkole też

– Jestem zwolenniczką adaptacji
rodzinnej i rozciągniętej w czasie,
gdy rodzic może z dzieckiem brać
udział w zajęciach tak długo, jak
oboje tego potrzebują. Dobrze, gdy
dzieci dołączają kolejno, aby łagodnie wchodziły w spokojną grupę,
zamiast tworzenia grupy z dniem
1 września z samych nowych dzieci.
Zdaję sobie sprawę, że taka organizacja adaptacji może być trudna, ale
znam placówki, w których to świetnie
funkcjonuje i wszystkim oszczędza
nerwowych poranków i łez – mówi
Ewelina Mikołajczyk, nauczyciel
pierwszej klasy we wrocławskiej
szkole Łobuziaki.
Pierwszym krokiem do zbudowania zaufania dziecka jest zdobycie
zaufania jego rodziców. Jeżeli rodzic ma pełną świadomość tego,
według jakich zasad funkcjonuje
przedszkole, i nie ma wątpliwości
co do tego, że pozostawia swoją pociechę w dobrych rękach, nie tylko
będzie bardziej otwarty na współ-
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WYCHOWAWCA JEST OSOBĄ CZUWAJĄCĄ
NAD PROGRAMEM ADAPTACJI DZIECKA
W PRZEDSZKOLU. WŚRÓD JEGO ZADAŃ JEST
NIE TYLKO OPIEKA NAD CAŁĄ GRUPĄ, LECZ TAKŻE
SPRAWNE WPROWADZENIE DO NOWEGO ŚWIATA
KAŻDEGO MALUCHA Z OSOBNA. KONIECZNE
JEST TUTAJ ZARÓWNO POŚWIĘCENIE UWAGI
MŁODEMU CZŁOWIEKOWI, JAK I NAWIĄZANIE
DOBREGO KONTAKTU Z JEGO RODZICAMI.

Pierwsze kroki malucha w przedszkolu otwierają dla niego zupełnie nowy świat. Wiele różnych doznań, budowanie relacji z rówieśnikami, początki
wspólnej nauki i poznawania świata
Rodzic mający większe zaufanie do
miejsca, w którym pozostawia swoją
pociechę, nie tylko minimalizuje poczucie niepewności dziecka, ale też
stwarza szersze pole do współpracy.
Pozwala to także ograniczyć sytuacje
związane np. ze zbyt długimi pożegnaniami, które nie sprzyjają prawidłowej adaptacji dziecka. Dobrą radą,
którą możemy na ten czas polecić
rodzicom, jest zasada: odprowadza
„silniejszy”.
– Warunkiem wyjściowym do powodzenia procesu adaptacji jest goto-

– WARUNKIEM WYJŚCIOWYM DO POWODZENIA
PROCESU ADAPTACJI JEST GOTOWOŚĆ RODZICA
DO SEPARACJI Z DZIECKIEM. Z DOŚWIADCZENIA WIEM,
ŻE BEZ OWEJ GOTOWOŚCI PROCES TEN CZĘSTO
POTRAFI PRZEBIEGAĆ BARDZO WOLNO I Z OGROMNYM
OBCIĄŻENIEM EMOCJONALNYM ZARÓWNO
DLA DZIECKA, JAK I RODZICÓW.
jest dla kilkulatka zupełnie obcym
i nieznanym miejscem, a pierwsze
zetknięcie z tak dużym gronem rówieśników również może okazać się
wyzwaniem.
Proces adaptacji dziecka powinien
przebiegać możliwie najmniej szokowo. Dobrze jest, jeżeli mogą w tym
uczestniczyć rodzice, dzięki czemu
dziecko może poznawać nowe środowisko w towarzystwie zaufanego
opiekuna. Kiedy już dziecko pożegna
się z rodzicami, wychowawca powinien z pełną cierpliwością udzielać
mu wsparcia, jednak z czasem coraz
bardziej motywować do samodzielności w podstawowych czynnościach
i w interakcjach z kolegami.

pracę z wychowawcą, ale też uspokoi
swoją pewną postawą dziecko.
Odprowadza „silniejszy”
Niezwykle ważnym, jeżeli nie najważniejszym, elementem adaptacji
jest utrzymanie regularnego kontaktu z rodzicami i rozwiewanie ich
wątpliwości na bieżąco. Istotne jest
również, by dowiedzieć się od nich
jak najwięcej o dziecku, jego nawykach i zasadach, które obowiązują je
w domu. Niespójności na tym polu
mogą prowadzić do poczucia niepewności u dziecka, dlatego istotne
jest, aby otwarcie przedyskutować
ten temat z rodzicami i wypracować
wspólną ścieżkę.

wość rodzica do separacji z dzieckiem.
Z doświadczenia wiem, że bez owej
gotowości proces ten często potrafi
przebiegać bardzo wolno i z ogromnym obciążeniem emocjonalnym
zarówno dla dziecka, jak i rodziców
– mówi Alicja Knawa, nauczyciel
w przedszkolu Łobuziaki.
Pierwsze kroki dziecka w grupie
Pierwsze kroki malucha w przedszkolu otwierają dla niego zupełnie
nowy świat. Wiele różnych doznań,
budowanie relacji z rówieśnikami, początki wspólnej nauki i poznawania
świata. Jest to niewątpliwie stresujące
przeżycie, ale jeśli będzie to w odpowiedni sposób koordynowane przez

wychowawcę, będzie też niezwykle
fascynujące i rozwijające.
W pierwszym kontakcie dzieci
z placówką warto zapewnić im możliwie wiele sytuacji dostarczających
pozytywnych wrażeń i doświadczeń.
Warto zastanowić się nad złagodzeniem obowiązujących w przedszkolu
reguł, aby dopasować je do możliwości
dołączających dzieci i minimalizować
tym samym sytuacje stresogenne.
Istotnym elementem wprowadzającym do grupy jest też odpowiednie
moderowanie wspólnych interakcji.
Dzięki nim dziecko może przedstawić się rówieśnikom, zapoczątkować
relacje i odczuć fakt bycia częścią
grupy. Niektóre kilkulatki wchodzące
w zupełnie nową, nierzadko pierwszą
w życiu tak liczną grupę, mogą mieć
duże trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Naszą rolą, jako
nauczycieli, jest stworzyć jak najbardziej otwartą i przyjazną atmosferę.
Takie środowisko powinno być świetnym wejściem w świat relacji społecznych dla wszystkich dzieci, nawet tych
z natury bardziej nieśmiałych.
Kilkuletnie dziecko przebywające
do tej pory wyłącznie z rodziną przyzwyczajone jest do tego, że otoczenie jest w stanie stosunkowo łatwo
je zrozumieć. Każdy kilkulatek wynosi
zupełnie inny model komunikacyjny
z rodzinnego domu.
Rolą nauczyciela jest nie tylko
uważne i cierpliwe słuchanie w celu
zrozumienia tego, co dziecko chce
przekazać. Potrzebne jest również
wsparcie na płaszczyźnie komunikacji z innymi dziećmi, które w końcu
dopiero przyswajają sobie normy szerszej społeczności. To, co pozwoli nam
wspierać ten proces, to stworzenie
środowiska, w którym odbywać się to
będzie bezkonfliktowo, w przyjaznym,
bezpiecznym otoczeniu i atmosferze
otwartości.

Pierwsze dni kilkulatka w placówce to zwykle największe wyzwanie
dla nauczyciela. Z jednej strony jest
to radzenie sobie z bardzo wieloma
emocjami dzieci, często skrajnymi.
Z drugiej, to wyzwanie takiego organizowania pierwszych dni, by maluchy
poczuły się w przedszkolu bezpiecznie
i komfortowo.
To właśnie stworzenie środowiska sprzyjającego wspólnej zabawie oraz prowadzenie aktywności
inaugurujących budowanie zaufania
do nowego opiekuna i integrujących
kilkulatka z pozostałymi dziećmi
jest wielkim krokiem w stronę
stworzenia pozytywnych odczuć
względem przedszkola i prawidłowej adaptacji.

Klaudyna CICHOCKA-VOLKOV
ekspertka w temacie edukacji żłobkowej
i przedszkolnej. Właścicielka sieci żłobków
i przedszkoli Łobuziaki. Założycielka
Centrum Rozwoju Rodziny Wspieraj
Łobuziaka. We wrześniu 2020 otworzyła
pierwszą szkołę podstawową pod marką
Łobuziaki. W swoich placówkach bazuje
na podstawach pedagogiki Montessori
i wartościach Jespera Juula, wykorzystuje
tutoring i LEGO Education oraz naturalne
place zabaw. Na co dzień sprawuje funkcję
dyrektora zarządzającego i pomaga
innym zakładać oraz rozwijać własne
placówki. Prywatnie szczęśliwa mama
Ewy i Filipa.
https://cichocka-volkov.pl
klaudyna@cichocka-volkov.pl
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O autorytecie
nauczyciela
Pytanie na początek: jaka, w twoim odczuciu, jest siła twojego autorytetu w skali od 1 do 10, gdzie
10 – to naprawdę niekwestionowany
autorytet obdarzony niepodważalnym respektem uczniów i uczennic?
Co możesz zacząć robić, a czego
więcej nie robić, co możesz robić
inaczej, czego możesz robić więcej, a czego mniej – by siła twojego
autorytetu była o jeden, dwa, trzy
punkty większa?
Oto kilka wybranych przeze mnie
kompetencji, które subiektywnie wydają mi się dość znaczące dla optymalnego rozegrania gry o własny
autorytet… Akcentuję takie, które
może są nieco paradoksalne – ale
myślę, że warto o nich porozmawiać.
Pozwól sobie na „porażkę”
Pytanie, co się stanie, jeśli na lekcji
czy na przerwie jakaś sytuacja, jakieś zachowanie ucznia będzie dla
ciebie takim wyzwaniem, z którym
w danym momencie nie poradzisz
sobie tak, jak byś chciała?
Co – jeśli na chwilę w pewnym zakresie utracisz trochę kontroli nad
jakimś elementem wokół ciebie? Nie
mówimy o elementach kluczowych,
jak chociażby bezpieczeństwo, ale
np. o twoim EGO – twoim poczuciu
ważności w oczach klasy.
Uczennica czy uczeń nie posłucha
cię i nie wykona podanej przez ciebie instrukcji… Czy to deprecjonuje
cię w oczach pozostałych uczniów
i uczennic?
No dobrze, w tej konkretnej sytuacji – ponosisz „porażkę”. Ale, jak
to mówią: nie porażka – a doświadczenie.
Ważne to, co potem z tą „porażką”
zrobisz…
Być może takiej sytuacji nie powinieneś, nie możesz albo nie chcesz
zostawić, albo i jedno, i drugie, i trzecie. Powinnaś nad nią się pochylić.
Może na spokojnie – po lekcji, po
opadnięciu emocji. Może indywidu-

alnie – z tym konkretnym uczniem,
nie przed całą klasą.
Jeszcze może się okazać, że ta
twoja „porażka”, jak ją spokojnie
przeanalizujesz, wzmocni twój autorytet, zamiast go osłabić.
Pozwól sobie na ponoszenie porażek. „Sukces często idzie o krok
za porażką…” (Brian Tracy).
Nie bój się przyznać
do bezradności
Jedna bezradność nie oznacza
ogólnej porażki.
To, że nie radzisz sobie w jakiejś
sytuacji, nie oznacza zgeneralizowanej bezradności.
Twoje próby zmotywowania
uczennicy do (większego) zaangażowania się w naukę nie przynoszą
oczekiwanych przez ciebie skutków?
Co tobie mówi taka sytuacja? Może
trzeba czasu – twoje wysiłki, jeżeli
nie działają od razu, niekoniecznie
muszą świadczyć o twojej nieskuteczności. Załóż, że nie ma efektów
od razu…
Może warto rozłożyć sytuację
na czynniki pierwsze. Znaleźć poszczególne elementy, które nie
działają i po kolei próbować sobie
z nimi radzić – w miejsce podejmowania prób zmiany całego zjawiska.
Na przykład uczeń pewnie będzie
przeszkadzał ci na lekcji, jeśli za
tym kryje się jego chęć zaistnienia.
Dopóki nie stworzysz mu okazji do
tego zaistnienia w jakiś inny sposób,
żeby przeszkadzanie ci na lekcji już
go nie interesowało.
A może powinieneś znaleźć inny
pomysł na poradzenie sobie z pedagogicznym wyzwaniem? Jeśli podejmujesz te same działania – nie możesz oczekiwać nowych rezultatów.
A w ogóle myślę, że to supersytuacja, gdy w gronie pedagogicznym
każdy nauczyciel może się otwarcie
przyznać do jakiejś swojej „bezradności”, jeśli na taką natrafi. Nieraz
w zespole, we współpracy, można

fot. freepik.com

PODZIELĘ SIĘ Z PAŃSTWEM REFLEKSJAMI
O BUDOWANIU PRZEZ NAUCZYCIELA
AUTORYTETU W OCZACH UCZNIA I W OCZACH
KLASY JAKO ZESPOŁU. PRZYJMIJMY DEFINICJĘ
AUTORYTETU, ZGODNIE Z KTÓRĄ JEST
TO ZDOLNOŚĆ DO WYWIERANIA WPŁYWU
NA KONKRETNEGO UCZNIA (UCZENNICĘ)
I NA KLASĘ, ZDOLNOŚĆ POZWALAJĄCA
NA PEŁNIENIE ROLI LIDERA W KLASIE.

W wielu przypadkach skłonność do przyznania się do błędu ma związek z gotowością do szukania rozwiązań w oparciu o opcję „wygrany – wygrany”.
Bo szukanie sytuacji, w której każdy wygrywa, kosztuje trochę czasu i wysiłku

TWOJE PRÓBY ZMOTYWOWANIA UCZENNICY
DO (WIĘKSZEGO) ZAANGAŻOWANIA SIĘ W NAUKĘ
NIE PRZYNOSZĄ OCZEKIWANYCH PRZEZ CIEBIE
SKUTKÓW? CO TOBIE MÓWI TAKA SYTUACJA? MOŻE
TRZEBA CZASU – TWOJE WYSIŁKI, JEŻELI NIE DZIAŁAJĄ
OD RAZU, NIEKONIECZNIE MUSZĄ ŚWIADCZYĆ O TWOJEJ
NIESKUTECZNOŚCI. ZAŁÓŻ, ŻE NIE MA EFEKTÓW OD RAZU…
sobie poradzić z sytuacją, z którą
w pojedynkę jest niełatwo. Grono
pedagogiczne jako zespół, w którym
każdy może się przyznać do tego, że
sobie z czymś nie radzi – i uzyskać
wsparcie. A więc zamiast zapytać
nieradzącą sobie z czymś koleżankę „czego jeszcze nie rozumiesz?”,
zapytaj ją „w czym mogę ci pomóc?”.
Umiej przyznać się do błędu
Chyba to najpierw kwestia przyjęcia, że popełnianie błędów jest
normalną sprawą.
Źle rozegrałam jakąś sytuację
z uczniem na lekcji. Z banalnej kwestii „wyszedł” poważny spór. Jakaś
moja niewspółmierna reakcja. Niewłaściwie zinterpretowane zachowanie uczennicy… Może nie miała na
myśli niczego złośliwego, choć dla

mnie tak to zabrzmiało. Jakaś moja
interwencja, która może powinna
była być poprzedzona rozmową,
próbą zrozumienia? Może gdzieś się
włączyło moje EGO zamiast wspólnego poszukania obopólnie satysfakcjonującego rozwiązania? I coś,
co wyglądało zupełnie „niegroźnie”,
przekształciło się w „aferę”.
Alternatywa to np. elastyczność.
„Dokonuj ciągłych poprawek kursu”
(to znowu cytat z Briana Tracy’ego).
No i jeszcze unikanie dróg na
skróty… „Nie ma skróconych dróg
do szczęścia” (a to po prostu z Hemingwaya). Jestem przekonany, że
jest kategoria błędów popełnianych
z chęci natychmiastowego rozwiązania problemu. A pewnie szeregu
spraw z uczniami nie można rozwiązać w jednej chwili…

Dlatego też myślę sobie, że
w wielu przypadkach skłonność
do przyznania się do błędu ma
związek z gotowością do szukania rozwiązań w oparciu o opcję
„wygrany – wygrany”. Bo szukanie
sytuacji, w której każdy wygrywa,
najczęściej kosztuje trochę czasu
i wysiłku.
Grzegorz MANDRYSZ
pedagog praktyk (zwłaszcza w zakresie
diagnozy funkcjonowania rodziny
i pedagogiki szkolnej) oraz dydaktyk
kształcący przyszłych pedagogów. Coach
i tutor. Trener kompetencji miękkich
i budowania zespołów. Absolwent studiów
np. z psychologii i negocjacji w biznesie.
Współpracuje z Instytutem Studiów
Podyplomowych w Tychach, gdzie prowadzi
zajęcia na specjalności Zarządzanie
zasobami ludzkimi. Miłośnik przyrody,
klimatu drewnianej architektury i tajemnic
średniowiecznych zamków
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Jak nie dołować
CO TRZECI UCZEŃ NA PYTANIE, JAK CZĘSTO CZUJE SIĘ Z SIEBIE DUMNY, ODPOWIADA „NIGDY” LUB „RZADKO”. CO DZIESIĄTY
DEKLARUJE, ŻE RODZICE NIE INTERESUJĄ SIĘ JEGO SPRAWAMI, NAWET GDY DZIEJE SIĘ COŚ DLA NIEGO WAŻNEGO. TAK
WYNIKA Z „RAPORTU O DOŁOWANIU” PRZYGOTOWANEGO PRZEZ AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI – SIOSTRZANY PROGRAM
SZLACHETNEJ PACZKI WSPIERAJĄCY DZIECI, KTÓRE NIE WIERZĄ W SIEBIE. WSPÓLNIE MOŻEMY ZMIENIĆ TE NIEPOKOJĄCE
ZJAWISKA. NIE DOŁOWAĆ, NIE POUCZAĆ, NIE ZAGŁASKIWAĆ, NIE UCISZAĆ I NIE OCENIAĆ.

Zdołowane
Skoro nam ktoś kiedyś mówił, żebyśmy się nie popisywali, nie wychylali i nie próbowali, bo przed nami
byli już inni, mądrzejsi – dlaczego
mielibyśmy tego oszczędzić naszym
dzieciom? Niech też wiedzą, gdzie
jest ich miejsce.
• Co trzeci uczeń w Polsce rezygnuje
ze starań, gdy uznaje, że nie jest
wystarczająco dobry w danej dziedzinie.
• Aż 33 procent uczniów na pytanie, jak często czują się z siebie
dumni, odpowiedziało „nigdy” lub
„rzadko”.
• Co dziesiąty uczeń nie doświadcza
uczucia dumy nawet wtedy, gdy
coś osiągnie.
• Ponad połowa uważa, że poniesione porażki to rezultat bycia „za
mało uzdolnionym lub uzdolnioną”.
To, jak mało lub bardzo ważni czujemy się jako dzieci, wpływa na całe
nasze dorosłe życie. Czasem – a nawet
z reguły – do powstania fałszywych
i szkodliwych wyobrażeń na własny
temat nie potrzeba wiele. Wcale nie
musimy mówić dziecku: „Jesteś nie-

ważne”. Wystarczy, że wciąż będzie
od nas słyszało, że popełnia błędy.
Wskutek tego automatycznie i nieświadomie przetłumaczy to sobie na
„nie zasługuję na miłość”, „jestem
okropna”, „nic nie znaczę”. I będzie
traktowało to jako fakt. Prawdę.
W dorosłym życiu skutecznie
utrudni mu to budowanie relacji
opartych na ufności i bliskości.
Będzie ich pragnęło – jak niemal
każdy – ale równocześnie, w obawie przed zranieniem, będzie też
od nich uciekało.
Zdołowane – prawdziwa
historia
Igor ma 10 lat i jest leniem. Tak
o sobie mówi i tak o sobie myśli. Jego
mama i tata też tak mówią. Igor uważa, że „życie jest straszne i zawsze
może być gorzej”. Koledzy raczej go
nie odwiedzają, bo „nic ciekawego
nie ma”. Każde zdanie zaczyna od
„nie wiem”. Nawet jeśli wie.
Gosia sumiennie odrabia prace domowe i starannie prowadzi
zeszyty. Zależy jej, żeby nie było
w nich żadnych błędów ortograficznych. Koleżanki ją lubią, a nauczyciele chwalą, ale ona i tak sądzi,
że niewiele potrafi. Boi się wyrażać
własne zdanie i podejmować decyzje. Uważa, że jest do niczego. Ma
problem w nazwaniu w sobie choćby jednej dobrej rzeczy. Chciałaby
zostać weterynarzem albo aktorką,
ale się tego wstydzi. Marzenie? Aby
na świecie nie było alkoholu.
Bruno chciałby zostać kucharzem.
Ma dziewięć lat i marzy o podróżach
i próbowaniu smaków w najrozmaitszych zakątkach świata. O egzotycznych daniach wie mnóstwo.
Jego koledzy i nauczyciele nie mają
pojęcia o jego pasji. Bruno raczej się
nie odzywa, ma wadę wymowy i się
wstydzi. „Raczej nie wierzę, że mi się
uda” – mówi.
Rozwiązanie: Zamiast
dołować – motywować
i doceniać
Problemem większości z nas
nie jest to, że mierzymy za wysoko i nam się nie udaje – ale to,
że mierzymy za nisko i odnosimy sukces. Wielu w najwyższym stopniu utalentowanych,
błyskotliwych ludzi myśli, że
takimi nie są, ponieważ rzeczy,
w których byli dobrzy, nie były
w szkole cenione albo wręcz
były piętnowane.
sir Ken Robinson, pisarz,
reformator brytyjskiego
systemu edukacji

Pouczane
Skoro my mogliśmy kiedyś
wkuwać, uczyć się wszystkiego
na pamięć i nie zadawać przy tym
miliona pytań, dlaczego dziś dzieci miałyby mieć z tym problem?
Zakuć – zdać – zapomnieć. Może
i nie wspominamy tego najlepiej,
ale jakoś nie przeszkodziło nam
to „wyjść na ludzi”.
• Co piąty badany uczeń na świecie
nie radzi sobie nawet z najłatwiejszymi zadaniami, wymagającymi
zastosowania wiedzy praktycznej
przy użyciu komputera jako narzędzia poszukiwania informacji.
• Co siódmy 15-latek w Polsce nie
rozumie czytanego tekstu.
Wielu uczniów spędza czas na lekcjach w niemal całkowitej bierności
– słuchając tego, czego nie rozumieją
i nie umieją odnieść do własnego
doświadczenia, popadają w apatię
i przygnębienie. Tymczasem dzieci
chcą się uczyć, na tym polega dorastanie. Lecz uczenie się a bycie
pouczanym to nie to samo. Jak dowodzą psychologowie, młodzi ludzie
dużo chętniej podejmują wysiłek,
gdy mogą się w coś zaangażować,
a aktywność ta pobudza ich zmysły. Najszybciej uczą się wówczas,
kiedy sami czegoś doświadczają,
a nie wtedy, gdy ktoś próbuje im coś
„wtłoczyć” do głowy.

Mało tego, nasz mózg jest tak
skonstruowany, że musi mieć do
czego odnieść pozyskaną informację, by na dłużej ją zakodować.
Nie można nikogo nauczyć czegoś,
co jest dla niego lub dla niej niezrozumiałe na poziomie percepcji.
Aby dziecko zrozumiało informację,
musi samodzielnie odkryć i uznać
jej znaczenie, dokonać stosownej
analizy i wyciągnąć odpowiednie
wnioski. Tylko wtedy, gdy pozwalamy dzieciom działać i eksperymentować, w ich mózgach aktywują się
substancje neurochemiczne, dzięki
którym rozpoczyna się naturalny
i aktywny proces uczenia się.
Pouczane – prawdziwe
historie
Staś ma problemy z koncentracją,
szybko się denerwuje i zniechęca,
a do tego często popada w konflikty
z rówieśnikami. Zdarza mu się też
być agresywnym wobec kolegów.
To dlatego nie lubi szkoły. Nie wie
też, kim chciałby zostać. No chyba
że milionerem. Nauczyciele mówią,
że ma dużą wyobraźnię, a jeśli coś
go zainteresuje, potrafi się zaangażować całym sobą. Uwielbia eksperymentować i konstruować. Gdyby
miał supermoc, wynalazłby paliwo,
które nie zanieczyszcza powietrza.
Kamil chce, żeby go lubiano. Wypróbował już, że jak przeszkadza na

lekcji, to jego koledzy są zadowoleni. Ale na krótko. W czasie przerw
wciąż się z niego nabijają, ucieka
wtedy do szatni. Gdyby koledzy zobaczyli jego mokre policzki, byłoby
jeszcze gorzej.
Rozwiązanie: Zamiast
uczyć jednostronnie
– projektować
doświadczenia
W y o b r a ź m y s o b i e, że
istnieje planeta bez szkół
i nauczycieli, gdzie nauczanie nie jest znane, a jednak
jej mieszkańcy poprzez codzienne życie i poruszanie
się dowiadują się wszystkich
rzeczy, a w ich umysłach
odbywa się cały proces nauczania. Myślicie pewnie, że
przesadzam? Oczywiście, to
wydaje się dziwaczne, a jednak jest rzeczywistością. To
sposób, w jaki uczy się dziecko. Taką właśnie ścieżką podąża. Uczy się wszystkiego
bez świadomości, że jest to
nauka. Stopniowo przechodzi
od nieświadomości ku świadomości, krocząc ku coraz
większej radości i miłości.
Maria Montessori, lekarka
i pedagog, twórczyni
kompleksowego systemu
wychowawczego

Fot. Akademia Przyszłości/Raport o dołowaniu

Możemy zrobić coś jeszcze… Ufundować indeks wybranemu dziecku
z tegorocznej edycji Akademii Przyszłości. Poznajcie historie dzieci
z Akademii i pomóżcie im odzyskać
wiarę w siebie. Wystarczy wejść na
stronę internetową: dzieci.akademiaprzyszlosci.org.pl.
Pouczanie, język pozbawiony
szacunku, nadopiekuńczość, brak
możliwości współdecydowania,
ocenianie czy wytykanie błędów nie
odnoszą się jednak tylko do dzieci.
Dotyczą wielu z nas. Jako dorośli
musimy żyć z konsekwencjami urazów i braków z dzieciństwa. Nasze
dzieci nie muszą.
Nie muszą zamieniać marzeń na
troski. Mogą je realizować, a dzięki temu w dorosłym życiu osiągać
lepszą pozycję społeczną i ekonomiczną oraz budować prawidłowe
relacje rodzinne.
O tych problemach najmłodszych
wciąż mówimy za mało. Potwierdzają to prawdziwe historie dzieci
z Akademii Przyszłości. Na przykład
Ada marzy o tym, żeby „być mądrzejsza”. Nieśmiała i zamknięta w sobie
11-latka w szkole nie ma nikogo bliskiego. Tak wiele razy słyszała, że
coś z nią „nie tak”, że zaczęła w to
wierzyć. Kiedy słyszy, że pięknie
rysuje i ma wspaniałą wyobraźnię,
myśli: „Chcecie mnie tylko pocieszyć,
wiem, że jestem beznadziejna”.

Kiedy Ada słyszy, że pięknie rysuje i ma wspaniałą wyobraźnię, myśli: „Chcecie mnie tylko pocieszyć, wiem, że jestem beznadziejna”
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Zagłaskane
Skoro stać nas na unikanie tak
niebezpiecznych sytuacji i przykrych
doświadczeń jak realne życie oraz
szczere relacje z innymi ludźmi, tym
bardziej powinniśmy chronić przed
nimi nasze dzieci.
Dzieci otoczone nadmierną opieką
dorosłych zdradzają trudności z dostosowaniem się do codziennych
wyzwań już wieku pięciu lat. Jak
wykazało badanie, w którym przez
osiem lat śledzono losy ponad 400
dziewczynek i chłopców, te same
dzieci mają potem większe problemy w szkole – w wieku 10 lat mają
problemy z regulowaniem swoich
emocji, łatwiej wpadają w złość, dużą
trudność sprawia im nawiązywanie
przyjaźni, gorzej też radzą sobie
z nauką niż rówieśnicy, którzy nie
doświadczyli nadopiekuńczości.
Zagłaskiwanie dzieci to problem
o wiele większy i szerszy niż mogłoby
się wydawać na podstawie anegdot
o nadopiekuńczych babciach czy
ciociach. Jeśli „przychylanie nieba”
młodemu człowiekowi polega na
eliminowaniu z jego życia sytuacji,
w których mógłby popełnić błąd,
w praktyce oznacza to wyrządzanie mu krzywdy. Zazwyczaj jest też
przejawem skrajnego egoizmu dorosłych, a nie ich miłości. O ile łatwiej
– i szybciej! – jest bowiem zrobić coś
za dziecko, niż towarzyszyć mu w potknięciach, cierpliwie obserwować, jak
się uczy czy tylko być obok, gdy samo
rozwiązuje konflikty z rówieśnikami.
Konsekwencją nadopiekuńczości
rodziców, a więc wyręczania dzieci niemal we wszystkich trudnych
sytuacjach, jest ugruntowywanie
w nich fałszywego przekonania, że
popełnianie błędów i potknięcia to
coś złego – coś, co nie powinno się
zdarzać. Nie tylko wprowadza to
dziecko w niezdrowy stan ciągłego
napięcia, wynikającego z nieustannej
czujności („czy tym razem sobie poradzę, czy znowu nie zrobię czegoś
źle?”), ale kształtuje osobowość,
która wraz z wiekiem jest bardziej
podatna na depresję, chętniej polega
na opinii innych niż własnych przekonaniach oraz szybciej się wycofuje
i rezygnuje w sytuacjach, w których
nie ma pełnej kontroli nad okolicznościami. Inaczej mówiąc: nadopiekuńczość wobec dzieci dewastuje
ich poczucie własnej wartości jako
dorosłych.
Zagłaskane – prawdziwe
historie
Lucjan bał się jazdy windą. Tak
bardzo, że w ogóle nie chciał do niej
wsiadać. Ania, z którą wybrał się do
muzeum, nie nalegała. Powiedziała
mu, że w baniu się nie ma nic złego.
Uspokoił się i zwiedzali dalej. Pod
koniec wycieczki, gdy mieli już wracać, Ania skierowała się ku schodom.
Lucjan zatrzymał ją:
– Skoro to tylko trzy piętra… Może
spróbuję?

Fot. Akademia Przyszłości/Raport o dołowaniu

naszych dzieci

Chronienie dzieci przed porażkami szkodzi ich zdrowiu – psychicznemu i fizycznemu. Bo porażka to naturalny element rozwoju
– Nie musisz – powiedziała.
Ale on chciał. Pojechali.
– Dlaczego to zrobiłeś? – spytała Ania.
– Bo pani się ze mnie nie śmiała,
że boję się głupiej rzeczy.
„Daj to”, „nie tak”, „źle”, „zostaw”,
„poprawię ci to” – Alicja ciągle słyszy
to samo. I jeszcze: że mogłaby się
wreszcie nauczyć, taka duża dziewczyna, a nie potrafi zawiązać butów.
Do szkoły zakłada więc takie na rzepy.
Nie lubi ich, ale przynajmniej nie musi
się wstydzić. Gdy idzie gdzieś z mamą
i może założyć swoje ulubione, ze
sznurówkami, zawsze próbuje zawiązać je sama. Wystarczy jednak,
że zawaha się przez krótką chwilę,
mama od razu się niecierpliwi. Prycha,
klęka i znowu narzeka, że wszystko
musi robić za nią.
Rozwiązanie: Zamiast
zagłaskiwać – stawiać
wyzwania
Nie biegaj, bo wpadniesz
pod konie. Nie biegaj, bo się
spocisz. Nie biegaj, bo się zabłocisz. Nie biegaj, bo mnie
głowa boli. […] I cała potworna maszyna pracuje długie
lata, by kruszyć wolę, miąć
energię, spalać siłę dziecka
na swąd. […] Jeśli umiecie
diagnozować radość dziecka
i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności,
osiągniętego celu, odkrytej
tajemnicy. Radość triumfu
i szczęście samodzielności,
opanowania i władania.
Janusz Korczak, lekarz,
pedagog, pisarz, działacz
społeczny

Uciszane
Skoro wszyscy wiemy, że dzieci
(i ryby) głosu nie mają, po co komplikować sobie życie, dopuszczając je
do współdecydowania? Skąd dziecko
miałoby wiedzieć, co jest dla niego
dobre, jeśli nawet my sami – dorośli
i doświadczeni – często nie mamy
o tym pojęcia?
Dorośli, którzy jako dzieci pozbawieni byli możliwości współdecydowania nawet w prostych
sprawach, a styl wychowania,
jakiemu zostali poddani, opierał
się na bezwzględnym posłuszeństwie motywowanym obawą przed
karą, nie tylko cechują się niższym
poczuciem własnej wartości niż
osoby mające trening w braniu
odpowiedzialności za decyzje, ale
też łatwiej ulegają zewnętrznym
wpływom – modom, stereotypom,
reklamom, władzy. Są również
bardziej podatni na manipulacje
i przemoc.
Angażowanie najmłodszych
w podejmowanie decyzji, które ich
dotyczą, to nie „wymysł naszych
czasów”. Szkodliwą nowinką jest
raczej nadmierna kontrola, której
poddajemy dzieci, szczelne wypełnianie „niezbędnymi” zajęciami ich
harmonogramu oraz chronienie
ich przed konsekwencjami porażek. Tak, chronienie dzieci przed
porażkami szkodzi ich zdrowiu –
psychicznemu i fizycznemu.
Bo porażka to naturalny element
rozwoju. Pozbawiając dzieci tego
doświadczenia albo – co jeszcze
gorsze – utwierdzając je w przekonaniu, że porażka to coś niewłaściwego, wstydliwego, co nie
powinno się nam przytrafiać, okradamy je z okazji do nauki (tej naj-

lepszej, płynącej z doświadczenia,
nie z wkuwania) i budujemy w nich
fałszywe wyobrażenie o rzeczywistości. Im „lepiej” nam to wychodzi,
tym większy zawód i boleśniejsze
zderzenie z rzeczywistością czeka
dziecko w przyszłości.
Uciszane – prawdziwe historie
Koledzy źle traktują Michała.
Chłopiec wyróżnia się wyglądem
na tle rówieśników: ma nadwagę
i problemy ze zgryzem, a to z kolei
utrudnia mu komunikację. „Chciałbym być jak inni” – powtarza z żalem, by za chwilę samemu zwątpić
w swoje słowa. „Ale czy jakbym był
jak oni, to też musiałbym dokuczać
takim jak ja?” – zastanawia się.
Rozwiązanie: Zamiast
traktować z góry –
dawać możliwość
współdecydowania
Poczucie wartości może
wzrastać tylko w atmosferze,
w której indywidualne różnice
są doceniane, błędy tolerowane, komunikacja jest otwarta,
a zasady są elastyczne.
Virginia Satir,
psychoterapeutka,
pracowniczka socjalna,
autorka książek
Oceniane
Skoro nas w szkole oceniano, i to
już od pierwszej klasy, nie ma powodu, żeby to zmieniać. Dociekanie przyczyn każdego wybryku czy
niezgodnego z naszymi oczekiwaniami zachowania dziecka to dzielenie włosa na czworo. Wymówkę
można znaleźć na wszystko.

To nie przypadek, że coraz więcej ludzi – również bardzo młodych lub wręcz dzieci – cierpi na
depresję. Szacuje się, że w Polsce
problem ten może dotyczyć co
piątego nastolatka. I nie chodzi
tu o „trudny wiek”, dorastanie
i wszystkie inne wytłumaczenia-wytrychy, które są tylko dowodem bezradności w konfrontacji
z problemem, ale o poważną
chorobę, która bagatelizowana
prowadzi do dalszych zaburzeń
psychic znych i uniemożliwia
szczęśliwe życie.
Zbyt wysokie wymagania, niekonsekwencja w ich egzekwowaniu,
przebodźcowanie, nieograniczona
konsumpcja informacji i uzależnienie od ich ciągłego sprawdzania
oraz monitorowania reakcji otoczenia (syndrom FOMO – ang. Fear
of missing out, czyli lęk przed pominięciem, przegapieniem czegoś)
– to wszystko tworzy niezwykle
toksyczne środowisko, w jakim
wzrastają dziś dzieci.
Gdy zamiast wsparcia, próby
zrozumienia i indywidualnego potraktowania otrzymują wyłącznie
oceny i krzywdzące podsumowania, ich sytuacja – z trudnej – staje
się beznadziejna.
Oceniane – prawdziwe historie
Ada chciałaby być mądrzejsza.
Tak mówi, bo ciągle słyszy, że coś
z nią „nie tak”. Jest nieśmiała, zamknięta w sobie i nie ma w szkole
nikogo bliskiego. Przez trudności
w nauce i brak wsparcia, została
na drugi rok w tej samej klasie, co
sprawiło, że jeszcze mniej wierzy
w siebie. Bo jak ma wierzyć? Kiedy ostatnio ktoś jej powiedział,
że pięknie rysuje i ma wspaniałą
wyobraźnię, pomyślała, że to tylko
tak, by ją pocieszyć.
Pani uważa, że Gabryś reaguje nieadekwatnie do sytuacji. On
tego nie rozumie. „Nieade… co?”
Po prostu, jak coś mu się nie udaje,
bije się po głowie. „Jestem głupi”
– śmieje się, chociaż wcale się nie
uśmiecha.
Rozwiązanie: Zamiast
oceniać – zrozumieć
przyczyny i na nie
odpowiadać
Nie pobudzamy do lepszych
zachowań, kwestionując wartość dziecka, jego inteligencję,
moralność, charakter, pobudki czy psychikę. Nikogo nie
uczyniono „dobrym”, mówiąc
mu, że jest „zły”.
Nathaniel Branden,
psychoterapeuta, pisarz
oprac. (JJ), na podstawie
Raportu o dołowaniu,
opublikowanego przez Akademię
Przyszłości
(www.akademiaprzyszlosci.org.pl)
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Ilość,
liczba, cyfra
„ILEŻ TO RAZY W REGULAMINACH RÓŻNYCH KONKURSÓW
POLONISTYCZNYCH CZYTAŁEM O ILOŚCI UCZESTNIKÓW
ORAZ ILOŚCI PUNKTÓW. A PRZECIEŻ JEDNO I DRUGIE MOŻNA
BEZ WIĘKSZEGO PROBLEMU POLICZYĆ!” – UBOLEWAŁ
ŁUKASZ ROKICKI, NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO W JEDNYM
ZE STOŁECZNYCH LICEÓW, WYRAŻAJĄC WĄTPLIWOŚĆ
CO DO ZASADNOŚCI ZGŁASZANIA UCZNIÓW NA KONKURSY
ORGANIZOWANE PRZEZ PODMIOTY, KTÓRYCH KOMPETENCJE
JĘZYKOWE WYDAJĄ SIĘ WĄTPLIWE.

0123456789
Razić może dość rozpowszechniona praktyka zastępowania wyrazu
„liczba” przez „ilość” (trend przeciwny właściwie nie istnieje), która
wprawdzie nie wywołuje nieporozumienia co do intencji nadawcy, jednak
stanowi błąd językowy. Tymczasem
zasada jest jasna: „liczba” łączy się
z rzeczownikami, które można policzyć, inaczej mówiąc policzalnymi,
np. liczba książek, studentów, samochodów, „ilość” zaś odnosi się
do rzeczowników niepoliczalnych,
np. ilość wody, węgla, opadów. Te
ostatnie jesteśmy w stanie zmierzyć
przy użyciu jednostki miary, wagi
lub objętości.
W mowie potocznej spotykamy też
czasem sformułowania typu „dwie
kawy” czy „trzy chleby”, nie zmienia to jednak faktu, że kawa i chleb
są niepoliczalne, a my dokonujemy
tylko skrótu myślowego odnoszącego się do określonej liczby filiżanek
kawy i bochenków chleba. Nie mierzymy ilości kawy bądź chleba, lecz

zliczamy ich porcje. Użycie wyrazu
„ilość” zamiast „liczba” dopuszcza
się wyjątkowo w celu opisania tak
wielu osób lub rzeczy, że niepodobna
ich zliczyć, jak we frazie: „niezliczona ilość komarów”. Są to przypadki
niejednoznaczne, ale z przyczyn stylistycznych odstąpienie od reguły
znajduje tu swe uzasadnienie.
Podobnie mylone bywają słowa
„liczba” i „cyfra”. Otóż, jak podaje
Słownik języka polskiego PWN, cyfra to „znak służący do zapisywania
liczb”, a liczba wyrażana jest „najczęściej za pomocą cyfr” (jednak
nie zawsze, bo liczebnik możemy
również zapisać słownie). Błędem
jest więc stwierdzenie: ,,69 to moja
ulubiona cyfra”, gdyż 69 to w rzeczywistości liczba wyrażona cyframi
6 i 9. Łatwo tę zależność zapamiętać
poprzez przyrównanie cyfr i liczb do
liter i słów. Słowa składają się z liter,
natomiast z cyfr tworzymy liczby.
Liczę, że teraz wszystko jasne.
(tp)
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Zasada „jestem słoniem”
WARTO NIEKIEDY STAĆ SIĘ SŁONIEM. OCZYWIŚCIE TAKIM MENTALNYM,
WYOBRAŻONYM, BO PRZECIEŻ NIKOMU NIE ZALEŻY NA PRZYBRANIU
ZBĘDNYCH KILOGRAMÓW. „JESTEM SŁONIEM” TO BARDZIEJ ZASADA
POSTĘPOWANIA ANIŻELI TECHNIKA KOMUNIKACJI.
W niełatwej sytuacji międzyludzkiej konfrontacji, również wtedy,
gdy mamy zamiar udzielić komuś
odmownej odpowiedzi, napięcie
emocjonalne wywołuje przyspieszony rytm działania. W rezultacie jakość naszego zachowania
ulega pogorszeniu, zwiększając
poczucie niepewności i potęgując
niezadowolenie z siebie. W takich
okolicznościach należy nad tymi
emocjami, niejednokrotnie silnymi, zapanować, choćby poprzez
wyobrażenie sobie, że jest się wielkim, powolnie kroczącym, pewnym siebie, ale jednak łagodnym
słoniem.
Istota niniejszej zasady sprowadza się do kontroli tempa własnego zachowania. Chodzi o to, aby
w sytuacji potencjalnie konfliktowej
wypowiadać się wolniej, głębiej oddychać, parafrazować i dopytywać
się, jeśli coś jest niezrozumiałe. Nie
unikać kontaktu wzrokowego, lecz
patrzeć rozmówcy w oczy. Postawa taka pozwala uniknąć „gonitwy myśli” lub „pustki w głowie”,
umożliwiając zastanowienie się nad
odpowiedzią czy sposobem reakcji. Spowolnienie tempa zwiększa
poczucie własnej mocy, ale i druga
strona odbiera nas wtedy jako człowieka pewnego siebie. Niezwykle
pomocna okazuje się tutaj mowa
ciała, tworząc obraz osoby mającej
poczucie własnej wartości i przekonanej do swych racji.
Zasadę „jestem słoniem” warto
szczególnie stosować w okolicznościach, gdy nie za bardzo wiemy,
co powiedzieć, jak się zachować,

fot. pl.freepik.com

CZUBEK JĘZYKA

Czasem warto zapanować nad emocjami, choćby poprzez wyobrażenie sobie, że jest się wielkim,
powolnie kroczącym, pewnym siebie, ale jednak łagodnym słoniem
jaką podjąć decyzję. Przykładowo
ktoś nas zaskoczy jakimś pytaniem
lub oskarżeniem, narzucając niejako konieczność udzielenia natychmiastowej odpowiedzi bądź
podjęcia szybkiej decyzji. Wówczas
to nasza nazbyt emocjonalna reakcja może wywołać u drugiej osoby potrzebę kontrataku, skutkiem
czego będzie eskalacja napięcia.
Tymczasem spokojny sposób reagowania ma szansę pozytywnie
wpłynąć na rozmówcę, który zmieni ton na równie łagodny i mniej
kategoryczny. Acz i tutaj należy zachować miarę, gdyż niewłaściwie
zastosowana zasada „z rodziny
słoniowatych” może, wbrew in-

tencjom, doprowadzić oponenta
do szewskiej pasji.
Jeśli już zapanowałeś nad emocjami, ale potrzebujesz jeszcze
czasu na zastanowienie się, możesz zakomunikować interlokutorowi: „Jestem zaskoczony twoim stanowiskiem i trudno tak na
poczekaniu się do niego odnieść,
więc daj mi, proszę, kilka minut na
przemyślenie sprawy”. Omówiona
zasada wymaga wprawdzie sporego wysiłku woli oraz koncentracji uwagi, niemniej jednak może
okazać się przydatna, zwłaszcza
osobom o wysokiej reaktywności
emocjonalnej.
Andrzej DOSTATNI

MĄDROŚCI Z PRZESZŁOŚCI

O prośbie dziecka
„Stary Doktor” opracował 20 przykazań – zwanych Prośbą twojego
dziecka – adresowanych do rodziców. Są one nieustannie inspirujące
i brzmią następująco:
1) Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że
nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko
próba sił z mojej strony.
2) Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia
bezpieczeństwa.
3) Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi
zwalczyć zło, póki jest to jeszcze
w ogóle możliwe.

4) Nie rób ze mnie większego
dziecka, niż jestem. To sprawia, że
przyjmuję postawę głupio dorosłą.
5) Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej
przejmuję się tym, co mówisz, jeśli
rozmawiamy w cztery oczy.
6) Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest
nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
7) Nie wmawiaj mi, że błędy, które
popełniam, są grzechem. To zagraża
mojemu poczuciu wartości.
8) Nie przejmuj się za bardzo, gdy
mówię, że cię nienawidzę. To nie ty

jesteś moim wrogiem, lecz twoja
miażdżąca przewaga.
9) Nie zwracaj zbytniej uwagi na
moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć
twoją uwagę.
10) Nie zrzędź. W przeciwnym
razie muszę się przed tobą bronić
i robię się głuchy.
11) Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego
nie wychodzi.
12) Nie zapominaj, że jeszcze
trudno mi jest precyzyjnie wyrazić
myśli. To dlatego nie zawsze się
rozumiemy.

13) Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo
strach zmusza mnie do kłamstwa.
14) Nie bądź niekonsekwentny. To
mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją
wiarę w ciebie.
15) Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce
okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
16) Nie wmawiaj mi, że moje lęki
są głupie. One po prostu są.
17) Nie rób z siebie nieskazitelnego
ideału. Prawda na twój temat byłaby
w przyszłości nie do zniesienia. Nie
wyobrażaj sobie, że przepraszając
mnie, stracisz autorytet. Za uczciwą

fot. arc

JANUSZ KORCZAK, A WŁAŚCIWIE HENRYK GOLDSZMIT, URODZIŁ SIĘ W 1878 BĄDŹ 1879 ROKU. ZGINĄŁ W 1942 ROKU W NIEMIECKIM
OBOZIE ZAGŁADY W TREBLINCE. BYŁ ON POLSKO-ŻYDOWSKIM LEKARZEM, PEDAGOGIEM, PISARZEM, PUBLICYSTĄ I DZIAŁACZEM
SPOŁECZNYM, TWÓRCĄ SYSTEMU PRACY Z DZIEĆMI, OPARTEGO NA PARTNERSTWIE, SAMORZĄDNYCH PROCEDURACH I POBUDZANIU
SAMOWYCHOWANIA. BYŁ TEŻ PIONIEREM DIAGNOZY WYCHOWAWCZEJ I DZIAŁAŃ NA RZECZ PRAW DZIECKA.

Janusz Korczak (1878/1879–1942)
grę umiem podziękować miłością,
o jakiej nawet ci się nie śniło.
18) Nie zapominaj, że uwielbiam
wszelkiego rodzaju eksperymenty.
To po prostu mój sposób na życie,
więc przymknij na to oczy.
19) Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja
też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób,
co możesz, żeby nam się to udało.
20) Nie bój się miłości. Nigdy.
(ad)
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WPROWADZONE W LATACH 2017–2018 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM
OZNACZAŁY NOWE PODEJŚCIE DO INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA. OKAZUJE
SIĘ JEDNAK, ŻE SZKOŁY NIE WYKORZYSTAŁY W PEŁNI OTRZYMANYCH
MOŻLIWOŚCI. NOWYCH FORM POMOCY NIE WPROWADZONO NALEŻYCIE
W PRAWIE 40 PROC. PLACÓWEK OBJĘTYCH KONTROLĄ, A DOTYCHCZASOWE
FORMY TEŻ NIE ZAWSZE BYŁY REALIZOWANE PRAWIDŁOWO. WIĘKSZOŚĆ
SZKÓŁ NIE DIAGNOZOWAŁA POTRZEB UCZNIÓW DOTYCZĄCYCH POPRAWY
UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ, ROZWIJANIA KOMPETENCJI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH BĄDŹ LIKWIDACJI DEFICYTÓW JĘZYKOWYCH. ULEGAJĄC
NACISKOM RODZICÓW, DYREKTORZY NIEJEDNOKROTNIE POZWALALI
NA PROWADZENIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO W SZKOŁACH, CZYLI
WBREW ZALECENIOM USTAWY.
Od 1 września 2017 roku weszły
w życie zmiany przepisów prawa
oświatowego dotyczące nowego
podejścia do indywidualizacji kształcenia. Wprowadzały one możliwość
zastosowania zindywidualizowanej
ścieżki kształcenia oraz prowadzenia zajęć indywidualnie lub w grupie
do pięciu uczniów (zamiast szeroko
dotąd wykorzystywanego nauczania indywidualnego). Wprowadzono
też nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zmiany
w nauczaniu domowym i kształceniu uczniów zdolnych. Przepisy
umożliwiły realizację nowych zajęć,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne i umiejętności
uczenia się.
NIK zbadała, czy wdrożenie zmian
dotyczących procesu indywidualizacji
nauczania przebiegało prawidłowo.
Skontrolowała 20 szkół podstawowych z terenu pięciu województw,
a także pięć kuratoriów oświaty
w tych województwach. Kontrola objęła lata szkolne 2017/2018
i 2018/2019.
Nie zawsze prawidłowo
We wszystkich szkołach objętych
kontrolą zreorganizowano indywidualne nauczanie po wprowadzeniu
przepisów wymagających, by zajęcia te nie odbywały się na terenie
szkoły. Dla blisko 25 proc. uczniów,
wcześniej indywidualnie nauczanych,
oznaczało to zmiany w postaci bardziej dostosowanych do ich potrzeb
form kształcenia (zindywidualizowaną ścieżkę lub zajęcia indywidualne).
Część z nich powróciła do systemu
klasowo-lekcyjnego. W pierwszym
roku szkolnym wdrożenie zmienionych form kształcenia nie pozwoliło
większości z tych uczniów utrzymać
wyników edukacyjnych na poziomie
z lat poprzednich, jednak osiągnięto poprawę w ich integracji z grupą
rówieśniczą.
Dla pozostałych uczniów indywidualne nauczanie odbywało się
na nowych zasadach, przy czym
nie zawsze prawidłowo. W czterech

szkołach nie zapewniono niektórym uczniom realizacji podstawy
programowej lub wymaganego
wymiaru godzin. Z kolei na prośbę
rodziców, dla dużej grupy uczniów
z niepełnosprawnościami zajęcia
te nadal były, wbrew przepisom,
organizowane w szkole.
Prawie wszystkie skontrolowane
szkoły, z wyjątkiem jednej, wprowa-

mimo że zalecenia te powinny być
bezwzględnie realizowane.
Prawie w ogóle nie była wykorzystywana przez szkoły możliwość
organizacji nowych rodzajów zajęć
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Większość placówek nie prowadziła diagnozy potrzeb uczniów w zakresie poprawy
umiejętności uczenia się, rozwijania

fot. pl.freepik.com

Co z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi?

W polskich szkołach jest coraz więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
pomoc tę niewłaściwie realizowano, np. zajęcia prowadziły osoby bez
kwalifikacji. Dyrektorzy tłumaczyli
ten fakt trudnościami kadrowymi
i brakiem środków na prowadzenie
nowych rodzajów zajęć.
Poinformować właściwie
Przepisy dotyczące możliwości
zorganizowania dodatkowych zajęć

PRAWIE WSZYSTKIE SKONTROLOWANE SZKOŁY,
Z WYJĄTKIEM JEDNEJ, WPROWADZIŁY NOWĄ FORMĘ
POMOCY W POSTACI ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI
KSZTAŁCENIA DLA UCZNIÓW WYKAZUJĄCYCH TRUDNOŚCI
W FUNKCJONOWANIU SZKOLNYM. KONTROLA POKAZAŁA,
ŻE NIE ZAWSZE TEN PROCES ODBYWAŁ SIĘ PRAWIDŁOWO
I NIE ZAWSZE PRZYNOSIŁ SPODZIEWANE EFEKTY.
dziły nową formę pomocy w postaci
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów wykazujących trudności w funkcjonowaniu szkolnym.
Kontrola pokazała, że nie zawsze ten
proces odbywał się prawidłowo i nie
zawsze przynosił spodziewane efekty. Dyrektorzy nierzadko zmniejszali
wsparcie dla uczniów z powodu obniżonego finansowania przez organy
prowadzące szkoły.
Wykorzystać możliwości
Nową formą organizacji kształcenia
uczniów z niepełnosprawnościami są
zajęcia indywidualne. Z jednej strony
stwarzają one warunki do kształcenia,
z drugiej zaś – pozwalają na utrzymywanie kontaktu z rówieśnikami.
Jednak możliwość ta nie została odpowiednio wykorzystana w większości
szkół. Zajęcia takie zorganizowano
prawidłowo zaledwie w trzech placówkach (spośród 20 prowadzących
kształcenie specjalne). W 12 szkołach
nie zapewniono dużej grupie uczniów
wsparcia określonego w orzeczeniach
o potrzebie kształcenia specjalnego,

kompetencji emocjonalno-społecznych lub likwidacji deficytów
językowych. W ośmiu szkołach nie
udzielano uczniom też innej pomocy,
która wynikała z orzeczeń lub opinii
wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Niekiedy

dla uczniów objętych nauczaniem
domowym nie znalazły szerokiego
zastosowania, gdyż rodzice nie byli
zainteresowani taką formą wsparcia.
Kuratorzy oświaty prowadzili szeroką akcję informacyjno-edukacyjną
przygotowującą szkoły i rodziców

do zmian w przepisach oświatowych związanych z indywidualizacją
kształcenia i monitorowali ich wdrażanie. Mimo to w niektórych szkołach
objętych kontrolą nie zadbano o właściwe poinformowanie społeczności
szkolnej o zmianach i nie zapewniono
prawidłowego nadzoru nad ich wprowadzeniem.
Pokazało to także badanie ankietowe, zrealizowane na potrzeby kontroli wśród 1400 rodziców i przeszło
600 nauczycieli, z którego wynikało,
że tylko 28 proc. ankietowanych nauczycieli było dobrze lub bardzo dobrze
poinformowanych o wprowadzanych
zmianach, a ponad połowa rodziców
(55 proc.) oceniła akcję informacyjną
prowadzoną przez szkoły jako przeciętną, słabą lub złą. Tylko około 15 proc.
badanych nauczycieli pozytywnie lub
zdecydowanie pozytywnie oceniło
zmiany wprowadzone w przepisach
oświatowych po 1 września 2017 roku.
Ten brak informacji szczególnie odbił się na złej ocenie bezwzględnego
zakazu organizacji indywidualnego
nauczania w szkole.
(ptn)
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli,
Indywidualizacja kształcenia po
wprowadzeniu zmian w przepisach
oświatowych, LKI. 430.001.2020,
Warszawa 2020.

Wzrasta liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to zróżnicowana grupa pod względem możliwości
uczenia się oraz przyczyn występujących trudności. W tej grupie wyróżnia się zarówno dzieci wybitnie
zdolne, jak i dzieci z problemami
w uczeniu się. Uczniowie pozbawieni wsparcia są zagrożeni marginalizacją, a nawet wykluczeniem.
Przede wszystkim jednak zagraża
im ograniczenie aktywności i utrata
posiadanego potencjału rozwojowego. Powoduje to konieczność
zindywidualizowania oddziaływań

pedagogicznych w stosunku do tej
kategorii uczniów oraz potrzebę
udzielania im właściwego wsparcia.
Gdy system szkolny dostosuje się
do ich możliwości, możliwe będzie
efektywne uczenie się i lepsze ich
funkcjonowanie.
W polskich szkołach jest coraz
więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W roku
szkolnym 2018/2019 poradnie
psychologiczno-pedagogiczne
wydały 123,5 tys. opinii w sprawie dostosowania wymagań wynikających z programu naucza-

nia do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych ucznia oraz opinii
o specyficznych trudnościach
w uczeniu się, tj. o 13,7 tys. więcej
niż w roku poprzednim. W latach
szkolnych 2016/2017–2018/2019
corocznie wydawano też więcej
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (średnio o około 15 tys.). Ponadto przybywało
uczniów z niepełnosprawnościami (wzrost ze 193,9 tys. w roku
szkolnym 2016/2017 do 215,3 tys.
w 2018/2019), w tym kształconych
w szkołach ogólnodostępnych.
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Zdrowy osąd, czyli

o prawidłowym rozumowaniu
w kwestiach praktycznych
ROLĄ DOTĄD OMÓWIONYCH SKŁADNIKÓW ROZTROPNOŚCI BYŁO WZBOGACENIE I UGRUNTOWANIE NASZEGO
DOŚWIADCZENIA Z RÓWNOCZESNYM PRZYSPOSOBIENIEM DO OWOCNEGO ZEŃ CZERPANIA. KOLEJNY SKŁADNIK
ODNOSI SIĘ JUŻ BARDZIEJ DO ROZSĄDKU MAJĄCEGO ZA ZADANIE KAŻDORAZOWO ROZSTRZYGAĆ, JAKIEGO ŚRODKA
UŻYĆ W OKREŚLONEJ SYTUACJI. MOWA TU O ZDROWYM OSĄDZIE (ŁAC. RATIO), POLEGAJĄCYM NA UMIEJĘTNOŚCI
ZASTOSOWANIA LOGIKI DO PRAKTYCZNEGO DZIAŁANIA.

fot. pl.freepik.com

O mądrym
sędzim

Pewnego zimowego przedpołudnia do sądu przyprowadzono staruszka trzęsącego się
z zimna. Przyłapano go na kradzieży chleba w miejscowym
sklepie. Zmusił go do tego głód.
Mądry i sumienny sędzia
musiał się i w tym wypadku
kierować powszechnie obowiązującym prawem, które nie
zna wyjątku. Dlatego skazał
staruszka na karę 10 dolarów.
Zaraz jednak sięgnął do portfela i zapłacił za oskarżonego.
Następnie zwrócił się do obecnych na sali i ukarał każdego
grzywną w wysokości 50 centów. Decyzję swą umotywował
tym, iż wszyscy obywatele
ponoszą winę za to, że ktoś
w ich mieście musi kraść, aby
nie umrzeć z głodu. Należność
wyegzekwował natychmiast
woźny. Oskarżony nie chciał
wierzyć własnym oczom,
gdy strażnik sprawiedliwości
wręczał mu pokaźną sumę
pieniędzy.
(na podst. Kazimierz Wójtowicz,
Przypiski, Wrocław 1993, s. 19)

zmianie, a wnet i nasze rozumowanie
winno pójść inną drogą i sprawić,
że powiemy »nie«, gdzie przedtem
mówiliśmy »tak«” – tłumaczy o. Jacek
Woroniecki (1878–1949). Nie dotyczy
to jednak sytuacji, które wiązałyby
się z zakwestionowaniem niepodważalnych wartości moralnych, jak
np. wartości ludzkiego bytu.
Czasem spotykamy osobników
określanych mianem doktrynerów,
którzy nie potrafią dostrzec subtelności różnorodnych uwarunkowań życia. W imię dogmatycznych
przekonań skłonni są oni nawet się
pozabijać, czego dowiodła niejedna
rewolucja, z francuską i bolszewicką
na czele. „U nas czymś podobnym
jest częste żądanie absolutnej bezkompromisowości, tak jakby to miało być ideałem nie umieć wychodzić
z konfliktów życiowych, zamiast aby
umieć je rozwiązywać i znajdywać
drogi pogodzenia sprzecznych dążności” – dodaje Woroniecki.
Niedobrze dla faktów
„Jeśli teoria nie zgadza się z faktami, tym gorzej dla faktów” – przekonywał niemiecki filozof Georg
W.F. Hegel (1770–1831). Rażącym
błędem doktrynerów jest przykrawanie rzeczywistości do własnych
poglądów, przez co ich umysł gotów
jest nawet zaprzeczyć doświadczeniu zmysłów, byle tylko potwierdzić
słuszność przyjętych z góry założeń. Jak w opowiadaniu o współczesnym człowieku, który pewnego
razu zabłądził na pustyni. Z nieba
lał się żar, nagrzany piasek wrzynał
się boleśnie w skórę, a sił ubywało
z każdym krokiem. Nagle w oddali
dostrzegł on oazę. „Ach, to fatamorgana, zwodniczy miraż. Nie nabiorę
się na to” – pomyślał. Z upływem
czasu zjawisko się jednak nasilało:
palmy rysowały się coraz wyraźniej,
również woda nabierała konkretu.
„To głód i pragnienie tak omamiły
moją wyobraźnię” – tłumaczył sobie
przekornie. „Takie fantazje są czymś
naturalnym w moim położeniu.
O, teraz nawet słyszę szum źródełka,
ale to niemożliwe, to halucynacja”.
Niedługo potem przechodzili tamtędy dwaj Beduini. – Nie mogę tego
pojąć – odezwał się jeden z nich. – Jak
ten nieszczęśnik mógł umrzeć, mając
praktycznie daktyle w ustach i źródło
na wyciągnięcie ręki? – zastanawiał

się. – To był prawdziwie współczesny
człowiek – odparł drugi.
Roztropne planowanie
„Nie tnij materii, zanim nie zmierzysz
jej łokciem” – powiadali starożytni
Persowie, ucząc nas tym samym, że
trzeźwa ocena to podstawa roztropnego planowania, czy to dotyczy planu
dnia, wydatków, inwestycji, strategii
biznesowej, czy też własnej przyszłości. W tym względzie ludzie wciąż dzielą się na roztropnych i nieroztropnych.
Biblia daje nam przykłady tych, którzy
wznoszą swój dom na skale, i tych,
którzy stawiają go lekkomyślnie na
piasku (por. Mt 7,24–29), tych, którzy
zanim rozpoczną budowę lub wyruszą
na wojnę, skalkulują własne możliwości, oraz tych, którzy – z lenistwa
czy ograniczonych horyzontów myślowych – zaniechają jakichkolwiek
wyliczeń (por. Łk 14, 28–32).
Ludzki osąd bywa trafny, przemyślany, głęboki, czasem wręcz
krytyczny, ostry lub surowy. Z drugiej strony może być on powierzchowny, uproszczony, pochopny,
fałszywy bądź po prostu błędny.
Historia ludzkości daje nam wiele
przykładów decyzji brzemiennych
w skutkach, jak chociażby idée fixe
Adolfa Hitlera (1889–1945) w postaci
ataku na Związek Radziecki. Głuchy
na ostrzeżenia sztabowców i niepomny na bolesne doświadczenia Bonapartego (1769–1821) z kampanii
rosyjskiej, rozpoczął wiosną 1941
roku samobójczy, jak się później okazało, marsz Wehrmachtu na Wschód.
Równie dotkliwe były decyzje podjęte przez Hiszpanów w trakcie wojny
z Anglią pod koniec XVI wieku. Otóż
król Filip II (1527–1598) stworzył potężną flotę, którą dowodził jeden z jego
najlepszych generałów, książę Alonso
Pérez de Guzmán el Bueno y Zúñiga
(1550–1615). Ten jednak kierował się
swym dotychczasowym doświadczeniem wojsk lądowych. Chcąc znaleźć się
na tyłach wroga, co dałoby mu dogodną pozycję strategiczną, postanowił
opłynąć Wyspy Brytyjskie od północy.
Manewr ten byłby uzasadniony w przypadku kawalerii czy piechoty, jednak dla
Wielkiej Armady zakończył się tragicznie. Zdradliwe wody Atlantyku zatopiły
większość okrętów, co doprowadziło
do przegranej Hiszpanów, a synom
Albionu dało początek dominacji na
morzach i oceanach.

fot. pl.freepik.com

Na przekór doktrynerstwu
Zdrowy osąd bazuje na prawach
logiki, które mają powszechny charakter, co oznacza, że można je wykorzystać do wszystkich bez wyjątku
procesów myślenia, niezależnie od
tego, jakiej dziedziny dotyczą. Prawa te jednak są ogólne, tymczasem
proza życia każe nam mierzyć się ze
zmiennymi i nieprzewidywalnymi
wyzwaniami codzienności. Wychodzi
temu naprzeciw rozumowanie praktyczne, od którego wymagamy pewnej dozy elastyczności. „Wystarcza,
że jedna drobna okoliczność ulegnie

„Nie tnij materii, zanim nie zmierzysz jej łokciem” – powiadali starożytni Persowie, ucząc nas
tym samym, że trzeźwa ocena to podstawa roztropnego planowania, czy to dotyczy planu dnia,
wydatków, inwestycji, strategii biznesowej, czy też własnej przyszłości
Ołowiane zasady postępowania
Niemiecki teoretyk wychowania
Georg Kerschensteiner (1854–
1932) stwierdził, że wdrożenie do
logicznego wnioskowania wymaga
nie tylko starannego wykształcenia, lecz także „wydobycia człowieka z własnych kajdan myślenia,
które nakładają mu pośpiech, namiętność, pociąg serca, egoizm,
a w które nazbyt łatwo okuwają
go zaszczepione we wczesnej młodości przesądy, równie jak później
nabyte poglądy partyjne”. Ograniczenia takie utrudniają zrozumienie wpływu niezliczonych szczegółów życia na ocenę danej sytuacji
oraz przyjęcie faktu, iż nie należy
pryncypialnie okopywać się na zawczasu upatrzonych pozycjach.
Taka bowiem postawa przywołuje
na myśl powiastkę o życzliwych
ludziach ostrzegających naiwnego
miłośnika przyrody przed zbliżającym się lwem, na co ten odrzekł:
„A co mnie to obchodzi? Przecież
ja łapię motyle!”.

Doświadczenie pokazuje, że powszechne zasady teoretyczne należy
implementować różnorako. „Ogólne
i proste w swym oderwaniu od konkretnych warunków życia, winny one
potem do nich być dopasowywane,
a że te warunki są niezliczone w swych
odmianach, przeto i to dopasowywanie winno się odbywać na rozmaite
sposoby” – tłumaczy Woroniecki, przywołując przy tym interesującą myśl
Arystotelesa (384 p.n.e.–322 p.n.e.),
który na łamach Etyki nikomachejskiej,
dziele najpełniej wyrażającym poglądy
etyczne stworzonego przezeń systemu filozoficznego, zauważył, że zasady naszego postępowania nie mają
być sztywne, lecz ołowiane, tak jak
miara, którą robotnicy z wyspy Lesbos mierzyli głazy, aby wypukłości
jednych dopasowywać następnie do
wklęsłości drugich.
Piotr T. NOWAKOWSKI
pedagog i publicysta,
doktor habilitowany nauk społecznych,
profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego
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KURIEREkologiczny
PRESTIŻOWE NAGRODY WFOŚiGW W KATOWICACH

CIEKAWSZE LEKCJE W 308 SZKOŁACH

Pierwsze „Zielone czeki” WFOŚiGW
w Katowicach przyznał w 1994 roku.
Od tego czasu łączna wysokość
przyznanych nagród wyniosła ponad 2,5 mln zł.
W ostatniej, 27. edycji (za rok 2020)
statuetki wręczono w trzech z pięciu
kategorii: Ekologiczna osobowość
roku, Inwestycja proekologiczna
roku oraz Programy i akcje na rzecz
ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Tym razem nie przyznano nagród głównych w kategoriach
Ekogmina roku i Walka ze smogiem
i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku.
– W 27. edycji wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w regulaminie,
mamy nowe kategorie, nowe logo
konkursu i statuetkę. Uznaliśmy, że
nie tylko osoby fizyczne wyróżniają
się w działaniach na rzecz ochrony
środowiska. Stąd „Zielone czeki”
także dla gmin, przedsiębiorstw
i organizacji pozarządowych – mówi
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW
w Katowicach.
Ekologiczną osobowością roku
został – nominowany przez Uniwersytet Śląski – Dariusz Tlałka z Kęt, który otrzymał „Zielony
czek” na 10 tys. zł. Jako „naukowiec
nieprofesjonalny”, ale pasjonat
przyrody wydał liczne publikacje
w dziedzinie pterydologii (nauki
o paprotnikach). Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego zainteresowania
zaowocowały m.in. odkryciami
nowych stanowisk gatunków, podaniem pierwszych notowań wystąpienia gatunków w Polsce, znalezieniem i udokumentowaniem
nowego taksonu paproci.
Wyróżnienia otrzymali Anna Tropper z Potępy – za głębokie zaangażowanie w ekologię i edukację
ekologiczną dzieci i dorosłych oraz
Daniel Kiełpiński z Katowic – za
opracowywanie autorskich programów warsztatowo-edukacyjnych
mających na celu poszanowanie
energii w trosce o środowisko.

fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW Katowice

Z OKAZJI DNIA ZIEMI WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KATOWICACH OD 27 LAT PRZYZNAJE „ZIELONE CZEKI”. TO NAJWAŻNIEJSZE DOROCZNE LAURY
WFOŚiGW WRĘCZANE OSOBOM I INSTYTUCJOM ZAANGAŻOWANYM W DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE.
LAUREACI CZĘSTO DOCENIANI SĄ ZA EDUKACJĘ DOTYCZĄCĄ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
I PROMOWANIE WŚRÓD UCZNIÓW ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ.

Laureaci nagród „Zielone czeki 2020”
W kategorii Inwestycja proekologiczna roku nagrodzono kompleksową termomodernizację katowickiego schroniska dla bezdomnych
zwierząt. Sumę 20 tys. zł otrzymało miasto Katowice. Wyróżnione
zostało miasto Kalety za projekt
„Utworzenie kaletańskiej pasieki
edukacyjnej”.
„Zielony czek” o wartości 20 tys. zł
otrzymało Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie (z siedzibą w Domu Kulejących
Aniołów w Piasku) w kategorii
Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Stowarzyszenie działa
w zakresie edukacji ekologicznej,
promując zdrowy i ekologiczny tryb
życia i dbałość o środowisko naturalne. Zorganizowało akcję zbierania
puszek i plastików, prowadzi ekoogród warzywny, wykonuje nasadzenia drzew i krzewów, prowadzi
odzysk wody deszczowej i stworzyło
również ogród sensoryczny. W ekologiczne działania zaangażowani
są również podopieczni z wielodysfunkcyjną niepełnosprawnością in-

telektualną, dla których jest to także
forma zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych.
W tej kategorii, w związku z tym, że
nie wyłoniono laureatów w kategorii
Ekogmina roku oraz Walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza
gmina roku, kapituła zaproponowała
przyznanie jeszcze jednej nagrody.
Suma 20 tys. zł trafiła do Fundacji
na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Fundacja ta od ponad 20 lat
realizuje liczne programy edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.
Prowadzi profesjonalny monitoring
zdrowotny narażenia dzieci na kontakt z ołowiem. W ubiegłym roku
działania fundacji objęły około 1350
najmłodszych.
Za wdrażanie nowych standardów
eksploatacji flot pojazdów, mających
na celu zmianę nawyków techniki
jazdy kierowców w oparciu o zasady ecodrivingu, wyróżnione zostało
Stowarzyszenie ECODRIVE z Bielska-Białej.
Honorowy patronat nad konkursem „Zielone czeki” objął minister
klimatu i środowiska Michał Kurtyka.
(J)

Ekologiczne
pracownie
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH OGŁOSIŁ SIÓDMĄ JUŻ
EDYCJĘ KONKURSÓW „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT” ORAZ
„ZIELONA PRACOWNIA”. ADRESOWANE SĄ ONE DO SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ORAZ ICH ORGANÓW PROWADZĄCYCH. NA TEGOROCZNE
EDYCJE KONKURSÓW WFOŚiGW PRZEZNACZY 2,5 MLN ZŁ.
Celem konkursów jest nagrodzenie najlepszych projektów dotyczących utworzenia pracowni na
potrzeby nauk przyrodniczych,
biologicznych, ekologicznych,
geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych
w klasach 4–8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich.
Następnie zaś dofinansowanie ich
wyposażenia.
Z dotacji można sfinansować
m.in. prace remontowe i koszty
modernizacji pracowni (oświetlenie, instalacje). Zakup pomocy
dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą, biologiczną, ekologiczną,
geograficzną i chemiczno-fizyczną; zakup sprzętu audio-wideo,
komputerowego, fotograficznego,
urządzeń wielofunkcyjnych, mebli
(stołów, krzeseł, tablic, szaf, gablot ekspozycyjnych) czy stojaków
na mapy (plansze).
– Pomysł, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka,
kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy
dydaktycznych, wyposażenia
i sprzętu – to główne elementy,
które oceniamy przy wyborze
„Zielonych pracowni” – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW
w Katowicach.
Konkurs jest dwustopniowy.
Najpierw szkoły zgłaszają swoje
projekty „Zielonych pracowni”,
a następnie organy prowadzące placówki oświatowe (gminy
i powiaty) starają się o pieniądze
na realizację zakwalifikowanych
projektów. Termin zgłaszania
projektów pracowni upływa
31 stycznia 2021 roku. Natomiast wnioski o ich dofinanso-

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

fot. WFOŚiGW Katowice

„Zielone czeki”

„Zielona pracownia” powstała m.in. w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie
wanie organy prowadzące składają do 31 marca 2021 roku.
Maksymalna wysokość nagrody
za projekt nie może przekroczyć
20 proc. kosztu jego całkowitego
wdrożenia i stanowić kwoty wyższej niż 10 tys. zł. Natomiast dofinansowanie wybranych projektów wynosi do 80 proc. kosztów
kwalifikowanych z zastrzeżeniem,
że maksymalna kwota dotacji nie
może przekroczyć 40 tys. zł. Pozostałe 20 proc. kosztów kwalifikowanych powinno zostać
pokryte ze środków własnych
organu prowadzącego lub pieniędzy pochodzących z nagrody
finansowej przyznanej szkole za
projekt „Zielonej pracowni”.
W poprzedniej edycji konkursów (2020 r.) wpłynęły wnioski
ze 104 szkół. WFOŚiGW przyznał
dotacje 58 placówkom w wysokości ponad 1,7 mln zł. Oba konkursy
zostały zainaugurowane w 2015
roku. Od tego czasu w śląskich
szkołach powstało 308 „Zielonych pracowni”, na których utworzenie WFOŚiGW wydał ponad
10,2 mln zł.
(J)
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