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Polub nas, czytaj więcej

Planowałaś(eś) studia podyplomowe, żeby rozwinąć
swoje kompetencje zawodowe, ale koronawirus
pokrzyżował twoje zamiary? Zastanawiasz się,
czy zapisać się na zajęcia online i czy są one równie
wartościowe jak studia stacjonarne?
str. 4

Studiowanie
z praktykami
i pasjonatami

Paweł Janas, założyciel żłobka i przedszkola SportArt w Tychach,
absolwent studiów podyplomowych w ISP, ze współpracownicami
FOT. ARCHIWUM P. JANASA
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O tym warto wiedzieć
Danuta
Słowik,
redaktor
naczelna
Oddajemy w Państwa ręce drugi
tegoroczny numer „Kuriera Nauczycielskiego”. O czym w nim piszemy?
Grzegorz Mandrysz, pedagog praktyk, przedstawia kilka metod działania,
które są nieodzowne dla skutecznego
motywowania uczniów.
W tym wydaniu kontynuujemy
temat profilaktyki logopedycznej,
opisując kolejne czynniki, które wpływają na prawidłowy lub nieprawidłowy rozwój mowy u małych dzieci.
Omawiamy raport Najwyższej
Izby Kontroli dotyczący przygotowania szkół na wypadek wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych
zagrożeń.
Ciekawe są wyniki badania „Zdalne
nauczanie a adaptacja do warunków
społecznych podczas epidemii koronawirusa” przeprowadzonego
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju.
Wynika z nich m.in., że edukacja
prowadzona online negatywnie
przekłada się na relacje osobiste
wielu nauczycieli.
Na razie jednak lekcje zdalne prowadzić trzeba. Jak to robić ciekawie,
pisze praktyk Dorota Gawron. Dowiedzą się Państwo, jak wprowadzić
metodę testu zderzeniowego, wykorzystując nowoczesne technologie
interaktywne.
W cyklu „O kształtowaniu charakteru” prof. Piotr T. Nowakowski pisze
o kolejnej cesze cnoty roztropności,
którą jest rozsądne patrzenie w przyszłość. W tym numerze rozpoczynamy też publikację artykułów o mechanizmach werbowania do sekt. Ich
autorem również jest prof. Nowakowski będący jednym z krajowych
ekspertów w tej dziedzinie.
W rubryce „Mądrości z przeszłości”
przypominamy sylwetkę i koncepcję
wychowawczą szwajcarskiego pedagoga Johanna Heinricha Pestalozziego. W ramach „Kilku słów o asertywności” tym razem poruszamy temat
asertywnego wyrażania krytyki. Jak
w sytuacji konfliktu wyrazić własne
zdanie w taki sposób, aby nie urazić
rozmówcy, a zarazem konstruktywnie rozwiązać problem?
W Kurierze Ekologicznym piszemy o segregacji odpadów. To konieczność ze względu na ochronę
środowiska naturalnego i... naszych
portfeli. Zagospodarowanie śmieci,
których wytwarzamy coraz więcej,
coraz więcej kosztuje. Warto więc już
u najmłodszych budować odpowiednie postawy proekologiczne. Rola
szkoły jest tu nie do przecenienia.
Publikujemy przykładowy scenariusz
lekcji o segregacji odpadów. Może się
Państwu przyda.

Wczesna profilaktyka
rozwoju mowy cz. 2
W ARTYKULE W POPRZEDNIM WYDANIU „KURIERA
NAUCZYCIELSKIEGO” (NR 1/2021) ZOSTAŁY OPISANE CZYNNIKI, KTÓRE
WPŁYWAJĄ NA PRAWIDŁOWY LUB NIEPRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY
U MAŁYCH DZIECI. ZOSTAŁY TAM WSPOMNIANE TAKIE UMIEJĘTNOŚCI
JAK: JEDZENIE, PICIE CZY UŻYWANIE SMOCZKA. ISTNIEJĄ JESZCZE
INNE CZYNNIKI, NA KTÓRE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, A SĄ TO: SSANIE
PALCA, WĘDZIDEŁKO JĘZYKA ORAZ ZABAWY I ZABAWKI. JAKĄ ROLĘ
ODGRYWAJĄ WE WCZESNYM ROZWOJU MOWY U DZIECI?
Ssanie palca
Ssanie palca, podobnie jak używanie smoczka, wpływa na nieprawidłowe ułożenie języka oraz wady
zgryzu. Zęby mogą zostać mocno
wykrzywione poprzez palec włożony
do buzi, powstają takie anomalie
jak: zgryz krzyżowy, otwarty, tyłozgryz, stłoczenia, rotacje zębów oraz
skrzywienia łuków zębowych. Ssanie
palca wpływa także na duże wysklepienie podniebienia twardego,
zwanego podniebieniem gotyckim.
W wyniku tego zaburzona budowa
i nieprawidłowe funkcjonowanie buzi
daje wady wymowy. Dlatego rolą rodziców oraz nauczycieli przedszkolnych jest obserwowanie zachowań
dziecka i reagowanie w porę, by
oduczyć tego szkodliwego nawyku.

Jeśli dziecko ma bardzo silną potrzebę uspokojenia poprzez ssanie
palców, lepiej podać wtedy smoczek,
pamiętając jednak o bezpiecznych
zasadach użytkowania.
Wędzidełko języka
Na szczęście wśród rodziców
i nauczycieli jest coraz większa
świadomość, jak ważną funkcję
w mowie dziecka pełni wędzidełko
języka. Jest to błona zbudowana
z tkanki łącznej i znajduje się tuż
pod językiem. Często u noworodków
występuje anatomiczna wada, czyli
zbyt krótkie (przyrośnięte, skrócone) wędzidełko. Język ma przez to
ograniczoną możliwość ruchu i nawet przy próbach odpowiedniego
mówienia jest to niemożliwe przez

SŁOWO MIESIĄCA
Program edukacyjno-ekologiczny
skierowany do
szkół ponadpodstawowych, organizowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa konkursy – dla szkół
i dla uczniów.
(dane MEiN)

EKOczynni

Liczba miesiąca
Tylu nauczycieli zgłosiło się na
szczepienia przeciw COVID-19,
w tym prawie 63 tys. pracujących
na uczelniach.

545 tys.
(dane MEiN)

Ssanie palca, podobnie jak używanie smoczka, wpływa na nieprawidłowe
ułożenie języka oraz wady zgryzu FOT. PL.FREEPIK.COM

tę anatomiczną blokadę. Wówczas
język rekompensuje sobie to ograniczenie i stwarza „ruch zastępczy”,
który jest niefizjologiczny, wadliwy
i nieprawidłowy.
Ruch ten powstaje już w pierwszych chwilach życia podczas ssania piersi, picia z butelki, połykania.
W ten sposób utrwalają się wzorce
ruchowe, na bazie których w późniejszym rozwoju tworzy się artykulacja
głosek oraz wymowa. Dlatego wędzidełko najlepiej przyciąć jak najszybciej, nawet w pierwszych dniach
życia, aby uniknąć problemów z karmieniem i wymową w przyszłości.
Zabawy i zabawki
Zabawy z dzieckiem oraz zabawki
są nieodłącznym elementem dzieciństwa. Odpowiednio dobrane
mogą wpływać na stymulację rozwoju mowy, ale mogą również go
zakłócać lub nawet opóźniać. Z tego
względu gadżety elektroniczne dla
maluszków są niewskazane. Grające, świecące i migające zabawki
mają negatywny wpływ na młody
i wrażliwy mózg dziecka. Niedojrzałe
jeszcze zmysły nie potrafią sobie
poradzić z tyloma bodźcami, które
na wczesnym etapie nie pomagają
w rozwoju, a wręcz przeszkadzają.
Jakie zatem zabawki pomagają w rozwoju dziecka i w rozwoju
mowy? Są to klocki, układanki, sortery, a przede wszystkim książki.
Czytanie dziecku od pierwszych dni
życia jest ogromną inwestycją w jego

przyszłą mowę. Należy pokazywać
obrazki, opisywać i nazywać to, co się
na nich znajduje. Potem trzeba prosić,
by dziecko pokazywało, co się na nich
znajduje, opisywało, co widzi. Podczas czytania i zabawy z maluchem
rodzice i nauczyciele powinni wypowiadać wiele wyrazów dźwiękonaśladowczych (np. odgłosy zwierząt,
jadących samochodów) i zachęcać, by
dziecko je powtarzało. W kolejnych
latach życia niezwykle rozwijające
w zakresie mowy są zabawy pacynkami, kukiełkami, w sklep, teatrzyk.
Sfera logopedyczna dziecka jest
bardzo ważna od pierwszych chwil
życia, dlatego warto mieć podstawową wiedzę na jej temat. Dzięki
temu można nie tylko uniknąć pewnych problemów na początku życia
maluszka, ale przede wszystkim
wpłynąć na jego kreatywny i owocny rozwój. A tego przecież pragną
wszyscy rodzice oraz nauczyciele.
Katarzyna BRZEZIŃSKA
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Ranking „Perspektyw”

Najlepsze licea i technika
JAK WYNIKA Z RANKINGU LICEÓW I TECHNIKÓW PERSPEKTYWY 2021, NAJLEPSZYM LICEUM W POLSCE JEST XIV LO
IM. STANISŁAWA STASZICA W WARSZAWIE, A NAJLEPSZYM TECHNIKUM – TECHNIKUM MECHATRONICZNE NR 1 W ZESPOLE
SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PRYM WIODĄ II LO IM. ADAMA
MICKIEWICZA W KATOWICACH I TECHNIKUM NR 4 (W ZS NR 6) W JASTRZĘBIU-ZDROJU.
Miesięcznik „Perspektywy” przygotował ranking już po raz dwudziesty trzeci. Jak podaje, przeanalizowano dane z 2186 liceów
ogólnokształcących i 1743 techników. Pracom przewodniczyła dr hab.
Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie.
Pod uwagę były brane sukcesy
szkoły w olimpiadach, wyniki matury
z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. W przypadku techników
uwzględniono też wyniki egzaminów
zawodowych.
LICEA
Wśród liceów na pierwszym miejscu w Polsce znalazło się XIV LO
im. Stanisława Staszica w Warszawie, a na miejscu drugim – Uniwersyteckie LO w Toruniu (rok temu
„Staszic” był drugi, a toruńskie LO
pierwsze). Na trzeciej pozycji uplasowało się XIII LO w Szczecinie
(w zeszłym roku było piąte).
Kolejne miejsca zajęły: czwarte – V
LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, piąte – LO nr XIV im. Polonii
Belgijskiej we Wrocławiu, szóste –
XXVII LO im. Tadeusza Czackiego
w Warszawie, siódme – III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, ósme

– II Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. P. Jasienicy STO
w Warszawie, dziewiąte – LO nr 3 im.
Adama Mickiewicza we Wrocławiu.
Pierwszą dziesiątkę zamyka V LO
im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Warszawie.
W województwie śląskim na
pierwszym miejscu jest III LO
im. Adama Mickiewicza w Katowicach (ma 19. miejsce w Polsce). Na
dwóch kolejnych pozycjach znalazły
się dwie szkoły z Bielska-Białej
– V LO (drugie na Śląsku, 21. w Polsce) i LO Katolickiego Towarzystwa
Kulturalnego (trzecie na Śląsku, 55.
w Polsce).
Kolejne miejsca w województwie
śląskim zajęły: czwarte – II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku, piąte
– VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Katowicach, szóste – I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej,
siódme – LO Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, ósme – IV LO
z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Stanisława Staszica w Sosnowcu;
dziewiąte – I LO Dwujęzyczne im.
Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, dziesiąte – Uniwersyteckie I LO
im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

TECHNIKA
Ogólnopolski ranking techników otwiera – już trzeci rok z rzędu – Technikum Mechatroniczne
nr 1 w Zespole Szkół Licealnych
i Technicznych nr 1 w Warszawie.
Na drugiej pozycji uplasowało się
Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym
Sączu, które w 2020 roku również
miało drugie miejsce. Na trzecim
miejscu znalazło się Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana
Pawła II w Kleszczowie (w 2020 na
czwartym miejscu).
Kolejne miejsca w kraju przypadły:
czwarte – Technikum Elektronicznemu nr 7 im. WP w Bydgoszczy,
piąte – Technikum Elektronicznemu im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie, szóste – Technikum Łączności
nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej
w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, siódme – Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu, ósme – Technikum Organizacji
i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie,
dziewiąte – Technikum nr 4 (ZS nr 6)
w Jastrzębiu-Zdroju. Dziesiątkę zamyka Technikum Łączności (ZSŁ im.
M. Kopernika) w Poznaniu.
Jeśli chodzi o śląskie technika,
w czołówce wojewódzkiej są: na
pierwszym miejscu – Technikum
nr 4 (ZS nr 6) w Jastrzębiu-Zdroju

Zdjęcie ilustracyjne ŹRÓDŁO: WOKANDAPIX/PIXABAY

(w ogólnopolskim rankingu na dziewiątej pozycji), na drugim miejscu
– Technikum nr 17 (ŚTZN) w Katowicach (17. w Polsce), a na trzecim –
Technikum nr 1 (ZST-I) w Gliwicach
(28. w Polsce).
Kolejne miejsca w województwie
śląskim zajęły: czwarte – Technikum
– Szkoła Organizacji i Zarządzania
w Cieszynie, piąte – Technikum nr 4
(ZSE im. M. Kaleckiego) w Bielsku-Białej, szóste – Technikum nr 1
(BSP) w Bielsku-Białej, siódme –

Technikum nr 1 (ZS im. W. Szybińskiego) w Cieszynie, ósme – Technikum nr 5 (CKZiU) w Jaworznie,
dziewiąte – Technikum nr 2 (ZSO-T)
w Lublińcu, dziesiąte – Technikum
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
(ZSEEiM) w Bielsku-Białej.
Pełne wyniki rankingu pod adresami:
https://2021.licea.perspektywy.pl,
https://2021.technika.perspektywy.pl.
oprac. (r), J
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MOŻESZ STUDIOWAĆ BEZ OBAW
PLANOWAŁAŚ(EŚ) STUDIA PODYPLOMOWE, ŻEBY ROZWINĄĆ SWOJE KOMPETENCJE ZAWODOWE, ALE KORONAWIRUS
POKRZYŻOWAŁ TWOJE ZAMIARY? ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA ONLINE I CZY SĄ ONE RÓWNIE
WARTOŚCIOWE JAK STUDIA STACJONARNE? SŁUCHACZE INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TYCHACH NIE MAJĄ
TAKICH WĄTPLIWOŚCI. ZAJĘCIA W ISP ODBYWAJĄ SIĘ BOWIEM NA PLATFORMACH WEBINAROWYCH, DZIĘKI KTÓRYM SŁUCHACZE
MOGĄ KOMUNIKOWAĆ SIĘ NA ŻYWO Z WYKŁADOWCAMI I INNYMI STUDENTAMI. MAJĄ TEŻ DOSTĘP DO WYKŁADOWCÓW PO
ZAJĘCIACH. NATOMIAST PO ZNIESIENIU RESTRYKCJI OGÓLNOKRAJOWYCH MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA ZAJĘĆ W TRYBIE
STACJONARNYM. W ISP PANDEMIA NIE ZAMROZIŁA STUDIÓW DLA KILKU TYSIĘCY OSÓB, ALE STAŁA SIĘ IMPULSEM
DO NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ. PONIŻEJ PUBLIKUJEMY ROZMOWY Z ABSOLWENTAMI ISP.

Zajęcia z praktykami Nie ma sukcesu
i pasjonatami
bez misji
„KURIER NAUCZYCIELSKI” ROZMAWIA Z ALEKSANDRĄ
SZELIGĄ, NAUCZYCIELKĄ GEOGRAFII W TECHNIKUM
NR 2 W TYCHACH, ABSOLWENTKĄ INSTYTUTU STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH W TYCHACH.
– Dlaczego zdecyw pomieszczeniach
dowała się pani na
o duż ym pogłosie
(np. w klasie).
studia podyplomowe?
– Takie zajęcia,
– Uczę geografii, ale
a potem praca to duże
w szkole, w której prawyzwanie.
cuję, klasy pięcioletnie– Tak. Dlatego rozgo technikum nie mają
poczynałam te studia
zajęć z tego przedmiotu
z pewnymi obawami.
w zakresie rozszerzo– Jakie to były obanym. To oznacza, że
wy?
– Obawy były zwiąbrakowałoby mi godzin do pełnego etatu.
zane z tym, że po raz
Postanowiłam więc
pierwszy spotkam się
rozwinąć swoje kompez pedagogiką spetencje zawodowe. W ISP
cjalną w tak szerokim
wybrałam specjalność
zakresie. Po prostu
surdopedagogika.
myślałam, że zajęcia
– Geograf i terapia
będą nudne, że będzie
osób niedosłyszą- Aleksandra Szeliga, nauczycielka
wkuwanie teorii...
geografii w Technikum nr 2 w Tychach
cych?
– A tymczasem?
FOT. ARCHIWUM A. SZELIGI
– A dlaczego nie?
– W ISP, na moim
kierunku zajęcia proM ia ł a m p o d wój n ą
motywację, aby zetknąć się z pedago- wadzili praktycy, a jednocześnie pasjonaci
giką specjalną. Po pierwsze, chciałam swojej pracy. Zajęcia były bardzo ciekawe.
poprawić swoją sytuację na rynku pra- Same konkrety bez nadmiernej nadbudowy
cy, a po drugie, w szkołach przybywa teoretycznej. Z przyjemnością wspominam
uczniów z dysfunkcjami słuchu. Poza tym zajęcia z Ewą Stanowską, surdopedagow mojej rodzinie z niedosłuchem boryka giem i logopedą z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym; z dr Agnieszką
się kilka osób.
– Jakie możliwości zawodowe otwarły Padewską, oligofrenopedagogiem, surdosię przed panią po studiach ukończonych pedagogiem i trenerem z doświadczeniem
w ISP?
w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
– Mogę prowadzić w swojej macierzystej edukacyjnych; z dr Zuzanną Fizią, lekaszkole indywidualne zajęcia rewalidacyjne rzem, specjalistą rehabilitacji medycznej
z uczniami z niedosłuchem (posługującymi czy Markiem Wójcikiem, nauczycielem jęsię aparatami słuchowymi) i z uczniami zyka migowego.
z niedosłuchem centralnym.
– Rozpoczynała pani studia w trybie
stacjonarnym, jeszcze przed pandemią,
– Czym jest niedosłuch centralny?
– Jest to zaburzenie pracy zmysłu słu- a kończyła już w trybie online.
chu wynikające z nieprawidłowości na
– Tak, ale nie odczułam z tego powodu
poziomie ośrodkowego układu nerwo- obniżenia jakości zajęć. ISP szybko przystowego (przy prawidłowej budowie i pracy sował się do nowej sytuacji. Zajęcia na oduszu). Dysfunkcja ta uniemożliwia peł- ległość były dla mnie ciekawym doświadne zrozumienie zasłyszanego dźwięku. czeniem, ponieważ byłam po obu stronach
Osoba taka ma szczególne trudności ze barykady. Sama uczyłam się online w ISP,
zrozumieniem złożonych komunikatów a jednocześnie nauczałam w ten sposób
czy rozumieniem mowy w hałasie lub moich uczniów.

„KURIER NAUCZYCIELSKI” ROZMAWIA Z PAWŁEM
JANASEM, ZAŁOŻYCIELEM ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA
ARTYSTYCZNO-SPORTOWEGO SPORTART W TYCHACH,
ABSOLWENTEM INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W TYCHACH.
– Jaką specjalność studiował pan w Instytucie Studiów Podyplomowych?
– Ukończyłem dwie: pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna
oraz edukacja elementarna – wychowanie
przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.
Jeśli chodzi o tę drugą specjalność, to wykorzystałem możliwość odbycia tych studiów
na podyplomówce, bo począwszy od roku
akademickiego 2019/2020 zajęcia z tego
zakresu można odbywać jedynie na jednolitych studiach magisterskich. Te wybory
były naturalną konsekwencją mojej zawodowej ścieżki. Jestem bowiem absolwentem
m.in. pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie
Śląskim i założycielem żłobka i przedszkola
SportArt w Tychach.
– Co dały panu studia w ISP?
– Dzięki nim w naszych placówkach
prowadzę zajęcia rewalidacyjne z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz terapię pedagogiczną z podopiecznymi sprawiającymi trudności wychowawcze.
Przybywa dzieci wymagających takiej troski.
Niestety, coraz mniej czasu poświęcamy
swoim pociechom w domach. Tempo życia
czy rodzaj wykonywanej pracy nie sprzyjają
temu. Wtedy za bardzo w życie najmłodszych wkraczają smartfony i komputery...

Paweł Janas z Joanną Zadylak, dyrektor
żłobka (z lewej) i Iwoną Porembską, dyrektor
przedszkola FOT. ARCHIWUM P. JANASA

Paweł Janas, założyciel żłobka i przedszkola
SportArt w Tychach z śp. Henrykiem Jerzym
Chmielewskim „Papciem Chmielem”, który ma
zostać patronem tyskiej placówki
FOT. ARCHIWUM P. JANASA

– Jak pan wspomina zajęcia w tyskiej
podyplomówce?
– Na pewno wyważone były proporcje między teorią i praktyką. Wiedzę przekazują tam
nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również
czynni terapeuci i specjaliści. Dlatego w ISP
kompetencje zawodowe rozwijali również
moi pracownicy – wychowawcy przedszkolni.
– W Tychach wasza placówka dynamicznie się rozwija.
– SportArt to obecnie trzy żłobki i osiem
punktów przedszkolnych. Mamy pod opieką
ok. 700 dzieci. Współpracujemy blisko z rodzicami i oni to doceniają. Obecnie staramy
się o nadanie naszemu przedszkolu imienia zmarłego niedawno Henryka Jerzego
Chmielewskiego – Papcia Chmiela, autora
komiksów o Tytusie, Romku i A’Tomku. Pan
Henryk był przyjacielem SportArtu.
– Odnieśliście sukces.
– Nie ma sukcesu wychowawczego i finansowego bez pasji i misji w działaniu. Cieszę
się, że do łączenia pracy z pasją przyczyniła się także wiedza uzyskana przeze mnie
i moich współpracowników w ISP.
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WSPÓŁCZESNA SZKOŁA STARA SIĘ
KONKUROWAĆ ZE ŚWIATEM MEDIÓW
SPOŁECZNOŚCIOWYCH, WIRTUALNĄ
RZECZYWISTOŚCIĄ I INNYMI
INTERAKTYWNYMI WYNALAZKAMI
WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. ZMIANA
NASTAWIENIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W SŁUŻBIE
EDUKACJI SPRAWIA, ŻE NAUCZYCIELE
ZYSKUJĄ NOWE MOŻLIWOŚCI.
Przygotowanie ciekawej, wciągającej lekcji wymaga od nauczyciela ogromnego nakładu pracy. Bez
względu na to, czy stawia on swoje
pierwsze kroki w zawodzie, czy jest
doświadczonym pedagogiem.
Zebranie potrzebnych materiałów,
wyselekcjonowanie tych najbardziej
wartościowych, przygotowanie ćwiczeń pochłania masę energii. Do
tego dochodzi jeszcze konieczność
przyciągnięcia uwagi uczniów i ich
problemy z koncentracją.
Niestety bardzo często zaangażowanie nauczyciela w proces nauczania nie przekłada się na poziom
wiedzy uczniów. Ciężka praca i niskie
wyniki uczniów podkopują poczucie
wartości pedagogów, a stąd już tylko
krok do spadku motywacji i wypalenia zawodowego.
Sposobem wyjścia z tego błędnego koła jest zastosowanie nowych
metod nauczania, które w połączeniu z nowoczesnymi technologiami
dają zaskakujące wyniki.
W przygotowanym artykule chciałabym zachęcić nauczycieli do poznania i wdrożenia metody testu
zderzeniowego z wykorzystaniem
edukacyjnych aplikacji internetowych. Wdrożenie przedstawionego
schematu postępowania skróci czas
przeznaczony na przygotowanie do
lekcji oraz umożliwi ocenę stopnia
opanowania wiedzy.
Nic nie jest szczególnie trudne do
zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na
etapy. (Henry Ford)

Osoby wykorzystujące tę metodę
są w stanie wydobyć z pamięci przyswojone informacje przez o wiele
dłuższy czas niż w przypadku uczenia się za pomocą kolejnego powtarzania tekstu.
Przyswajanie informacji
za pomocą metody testu
zderzeniowego
W prowadzonych przez naukowców badaniach (2006 – eksperyment
przeprowadzony przez Jeffreya
Karpickego i Henry’ego Roedigera)
uczestników podzielono na dwie
grupy. Każda z nich przyswajała
nową partię materiału w dwóch siedmiominutowych sesjach. Sesja druga
następowała po krótkiej przerwie.
Grupa pierwsza w sesji pierwszej
i drugiej czytała tekst. Grupa druga
za pierwszym razem czytała tekst,
a w trakcie sesji drugiej rozwiązywała krótki sprawdzian.
Naukowcy zbadali poziom wiedzy
uczestników eksperymentu po pięciu minutach, po dwóch dniach i po
tygodniu. Wyniki były zaskakujące.
Osoby z grupy drugiej w trakcie testów po dwóch dniach i po tygodniu
potrafiły podać dużo więcej informacji niż osoby z grupy pierwszej.
Jak wdrożyć metodę testu
zderzeniowego na lekcjach?
Przyswajanie nowej wiedzy można
podzielić na dwie lub więcej kilku-
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Metoda testu zderzeniowego

minutowych sesji nauki. W trakcie
sesji pierwszej uczniowie powinni
zapoznać się z nowym materiałem
poprzez wybraną przez nauczyciela
metodę. Przykłady, które mogą być
wykorzystane na pierwszym etapie
wdrażania metody:
– praca z tekstem,
– wysłuchanie wykładu nauczyciela,
– obejrzenie fragmentu filmu.
W dalszej części lekcji, po krótkiej przerwie nauczyciel powinien
umożliwić uczniom sprawdzenie
zdobytej wiedzy prostymi testami
o małą stawkę. Te krótkie sposoby
sprawdzenia mogą mieć formę:
– zadania polegającego na utworzeniu mapy skojarzeń z podanym
przez nauczyciela słowem kluczowym,
– pytania otwartego, na które
trzeba udzielić krótkiej odpowiedzi,
– testu.
W trakcie kolejnych sesji powtórkowych, które powinny zostać zaplanowane przez nauczyciela na następne
tygodnie, uczniowie sprawdzają, ile
pamiętają. Wysiłek umysłowy zwią-

zany z próbą przypomnienia sobie
poprawnej odpowiedzi sprawi, że
informacja, która została zdobyta
w ten sposób, utrwali się na długo.
Aplikacje online, dzięki którym
wdrożysz metodę testu
zderzeniowego
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody testu zderzeniowego
przy użyciu tradycyjnych narzędzi
jest pracochłonne. Z pomocą przychodzą aplikacje internetowe, diametralnie skracające czas przygotowania i oceny zadań, które chcemy
wykorzystać do sesji powtórkowych
realizowanych według wytycznych
tej metody.
Stworzone raz ćwiczenia można
wykorzystywać wielokrotnie bez
konieczności powielania. Interaktywne zadania są automatycznie
sprawdzane, a nauczyciel ma dostęp
do szczegółowych statystyk.
Za pomocą funkcji aplikacji internetowych dla edukacji udostępnianych z poziomu darmowych kont
można przygotować różne typy
zadań.

Zanim przystąpimy do opisu
metody testu zderzeniowego, zaznaczmy, że metoda ta uzyskała najwyższą ocenę spośród wszystkich
badanych sposobów zapamiętywania informacji (Dunlosky et al., 2013
– badanie przeprowadzone przez
grupę psychologów zajmujących się
procesami skutecznego zdobywania
wiedzy).
Metodę testu zderzeniowego
przetestowano na przedszkolakach,
dzieciach w wieku szkolnym, dorosłych, a także na osobach starszych
cierpiących na chorobę Alzheimera.
Uczniowie pracujący tą metodą
potrafili z dużo lepszą skutecznością
przywołać tezy z czytanego artykułu
w porównaniu z uczniami, którzy
przyswajali tę wiedzę poprzez kilkukrotne czytanie tekstu.

ŹRÓDŁO: DOROTA GAWRON, EDUDG.PL

Metoda testu zderzeniowego
a badania naukowe

Wdrażając metodę testu zderzeniowego, wykorzystaj programy do
tworzenia mapy myśli:
– coggle.it,
– canva.com,
– mindmup.com.
Przydatne okażą się również
aplikacje pozwalające tworzyć interaktywne karty pracy, takie jak:
– wizer.me,
– liveworksheets.com,
– wordwall.net.
Przetestowanie opanowanej
wiedzy za pomocą krótkich quizów
umożliwią programy:
– quizizz.com,
– learningapps.org,
– quizlet.com.
Wykorzystanie metody testu zderzeniowego wspieranej przez nowoczesne technologie na lekcji wpływa
na podniesienie wyników uczniów, co
udowodniły badania naukowe przytoczone w tym artykule.
Bieżące sprawdzanie poziomu wiedzy
prostymi testami o małą stawkę ma
jeszcze jedną ważną zaletę: mobilizuje
do pracy uczniów, którzy mają problemy
z koncentracją. Nauczyciel po wykonaniu ćwiczenia otrzymuje informację
zwrotną, na której najbardziej mu zależy
– poznaje poziom przyswojonej wiedzy.
Dodatkowym plusem wykorzystania aplikacji internetowych jest to, że
nakład pracy potrzebny do sprawdzenia wszystkich uczestników lekcji jest
znacznie krótszy, niż ma to miejsce
w przypadku metod tradycyjnych.
Wykorzystanie nowoczesnych
metod i narzędzi pracy pomaga nauczycielom i uczniom osiągać lepsze
wyniki, przy niższym nakładzie pracy.
Czas przeznaczony na naukę obsługi
nowych programów zwraca się nauczycielom z nawiązką.
Przytoczone w tekście eksperymenty i opisy metody testu zderzeniowego zostały opracowane na
podstawie książki Radosława Kotarskiego Włam się do mózgu wydawnictwo Altenberg, Warszawa 2017.
Dorota GAWRON
nauczyciel przedmiotów informatycznych
zawodowych, koordynator projektów
unijnych, autorka bloga edudg.eu

6
Ogólnopolskie wyniki badań

Nauczanie
online
przekłada się
na relacje
osobiste
nauczycieli

Zdalne kształcenie uwypukliło wady polskiej edukacji: nacisk na przekazywanie wiedzy i jej sprawdzanie, a nie na rozwój
kompetencji FOT. KRZYSZTOF MYSTKOWSKI/KFP

BADANIE PT. „ZDALNE NAUCZANIE A ADAPTACJA DO WARUNKÓW SPOŁECZNYCH PODCZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA”
PRZEPROWADZONO MIĘDZY 12 MAJA A 12 CZERWCA UBIEGŁEGO ROKU W 34 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
I PONADPODSTAWOWYCH W CAŁYM KRAJU. NA PYTANIA O DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z NAUKĄ ONLINE ODPOWIEDZIAŁO
1284 UCZNIÓW, 979 RODZICÓW I 671 NAUCZYCIELI. RAPORT Z BADAŃ PRZYGOTOWALI SOCJOLODZY I PSYCHOLOGOWIE
Z KILKU OŚRODKÓW BADAWCZYCH W POLSCE.
– Wydaje się, że nie zdaliśmy
tego przypadkowego egzaminu. Ze
wszystkich grup respondentów chyba
najlepiej zdali ten test uczniowie. Po
raz pierwszy nauczyciele byli zmuszeni wejść w ich świat cyfrowy. Tej często
„odwróconej edukacji” towarzyszyła
z jednej strony naturalna ciekawość,
z drugiej zaś niepewność. Z raportu
wynika również, że na skutek nauczania zdalnego ucierpiały przede
wszystkim relacje i stan psychiczny
badanych – komentuje dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg.
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI
Obszar dobrostanu:
• Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele twierdzą, że ich
aktualne samopoczucie psychiczne oraz fizyczne jest gorsze w porównaniu z czasem
sprzed pandemii.
• Około 20 proc. badanych
uczniów twierdzi, że ich zdrowie psychiczne i fizyczne
poprawiło się w porównaniu
z czasem sprzed pandemii.
• Czas spędzony przed ekranem
i w Internecie w okresie zdalnego nauczania zasadniczo
wzrósł w grupie badanych
uczniów i nauczycieli. Dotyczy
to również weekendów.
• Wśród uczniów, rodziców
oraz nauczycieli widoczne są
wyraźne symptomy nadużywania mediów cyfrowych:
przemęczenie, przeładowanie informacjami, niechęć
do korzystania z komputera
i Internetu oraz rozdrażnienie
z powodu ciągłego używania

technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Obszar technologii i kompetencji
cyfrowych:
• Prawie 60 proc. rodziców ocenia co najmniej dobrze przygotowanie nauczycieli i szkół do
prowadzenia zdalnej edukacji.
• 45 proc. nauczycieli czuje się
przygotowanych w stopniu
małym i umiarkowanym do
prowadzenia zajęć w sposób
zdalny.
• Nauczyciele najczęściej pracują metodami podającymi (wyświetlanie filmu, prezentacji,
publikowanie treści), zdecydowanie rzadziej korzystają
z metod aktywizujących (quizy,
dzielenie na grupy i wspólna
praca online).
• Połowa badanych uczniów
ocenia lekcje prowadzone
zdalnie jako mniej atrakcyjne
niż przed pandemią.
Obszar relacji:
• Ponad połowa uczniów uważa, że ich relacje rówieśnicze
w klasie przed pandemią były
lepsze.
• Co piąty uczeń ma poczucie, że
relacje z wychowawcą/wychowawczynią były lepsze przed
pandemią.
• Nauczyciele często wskazują
w pytaniach otwartych, że tęsknią za bezpośrednimi relacjami offline z uczniami.
• Edukacja zdalna negatywnie
przekłada się na relacje osobiste/domowe wielu nauczycieli.
– Zdalne kształcenie uwypukliło
wady polskiej edukacji: nacisk na przekazywanie wiedzy i jej sprawdzanie,

a nie na rozwój kompetencji – mówi
dr hab. Grzegorz Ptaszek, psycholog
z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
– Mamy wiele ciekawych narzędzi,
które to umożliwiają: możemy wspólnie wykonywać projekty albo w tym

ZE WSZYSTKICH GRUP
RESPONDENTÓW
CHYBA NAJLEPIEJ
ZDALI TEN TEST
UCZNIOWIE.
PO RAZ PIERWSZY
NAUCZYCIELE
BYLI ZMUSZENI
WEJŚĆ W ICH ŚWIAT
CYFROWY. TEJ CZĘSTO
„ODWRÓCONEJ
EDUKACJI”
TOWARZYSZYŁA
Z JEDNEJ STRONY
NATURALNA
CIEKAWOŚĆ, Z DRUGIEJ
ZAŚ NIEPEWNOŚĆ.

samym czasie wyszukiwać materiały
i poddawać je wspólnej ocenie, tylko
wymaga to innej metodyki pracy. Jeśli kształcenie na odległość ma być
efektywne i dobrze oceniane przez
uczniów, rodziców i samych nauczycieli, potrzebne jest długofalowe
myślenie o edukacji i włączenie w nią
narzędzi cyfrowych. Bez względu na
to, czy nauka prowadzona jest stacjonarnie, czy zdalnie, powinna być
skoncentrowana na uczniu, rozwijać
umiejętności, dawać mu wsparcie,
przygotowywać do życia – dodaje
dr G. Ptaszek.
Na pytania zawarte w kwestionariuszu badawczym odpowiadali:
• uczniowie klas 6–8 szkoły podstawowej oraz wszystkich klas
szkół ponadpodstawowych
(liceów, techników, liceów zawodowych) z wyjątkiem klas
maturalnych;
• rodzice/opiekunowie wyżej
wymienionych uczniów, przy
czym kwestionariusz badania
był wypełniany tylko przez
jednego rodzica/opiekuna
z gospodarstwa domowego;
w przypadku kiedy do szkoły biorącej udział w badaniu
uczęszczało więcej niż jedno
dziecko/podopieczny, rodzic/
opiekun odpowiadał na pytania
w odniesieniu do najstarszego
dziecka/podopiecznego;
• nauczyciele wszystkich przedmiotów w badanych grupach
uczniów (klas 6–8 szkoły
podstawowej oraz wszystkich,
oprócz maturalnych, klas szkół
ponadpodstawowych).
Raport ze szczegółowymi wynikami badania „Zdalne nauczanie a ada-

ptacja do warunków społecznych
podczas epidemii koronawirusa”
został zamieszczony w książce Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?,
a także udostępniony bezpłatnie
i przekazany podmiotom związanym
z kształtowaniem oświaty w Polsce.
Książkę wraz z licznymi rekomendacjami związanymi z przygotowaniem nauczycieli, rodziców
i uczniów do wdrażania rozwiązań
edukacji cyfrowej oraz zdalnego
nauczania można pobrać pod adresem: https://zdalnenauczanie.
org/wp-content/uploads/2020/10/
edukacja-zdalna.pdf.
Organizatorami projektu badawczego „Zdalne nauczanie a adaptacja
do warunków społecznych w czasie
epidemii koronawirusa” są: Polskie
Towarzystwo Edukacji Medialnej,
Fundacja Dbam o Mój Zasięg i Fundacja Orange. Badaniu patronują:
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Wydział Humanistyczny Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W skład zespołu badawczego
weszli: dr hab. Grzegorz Ptaszek,
prof. AGH – prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej
i kierownik badania, dr hab. Jacek
Pyżalski – prof. UAM, dr Maciej Dębski z Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego i prezes
Fundacji Dbam o Mój Zasięg, dr Grzegorz Stunża z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
i Magdalena Bigaj z Fundacji Dbam
o Mój Zasięg.
(WP), źródło: Portal Miasta Gdańska
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O motywacji i motywowaniu
PRZYJMIJMY, ŻE MOTYWACJA TO SIŁA SKŁANIAJĄCA DO DZIAŁANIA.
I (TRADYCYJNIE) PYTANIA NA POCZĄTEK. JAKIE SWOJE ZASOBY WIDZISZ,
KTÓRE W TWOIM ODCZUCIU POMAGAJĄ CI SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ
TWOICH UCZNIÓW DO PODEJMOWANIA (POŻYTECZNYCH) DZIAŁAŃ?
A JAKIE ZASOBY, KTÓRE MYŚLISZ, ŻE MOGŁYBY CI W TYM POMÓC,
CHCIAŁABYŚ MIEĆ, ALE ICH NIE MASZ?
Oto kilka elementów, które wydają
mi się ważne, a nawet może nieodzowne dla skutecznego motywowania ludzi, w tym uczennic i uczniów.
MOTYWOWANIE TO ZAPRASZANIE
DO WSPÓLNEGO USTALANIA CELU
SMART to najpopularniejszy model
służący do weryfikowania tego, czy
cel jest dobrze sformułowany. W tym
modelu jednym z kryteriów dobrze
sformułowanego celu jest to, czy cel
jest „zgodny ze mną, odpowiedni
dla mnie (w subiektywnym odczuciu
osoby, która formułuje cel)”.
Trudno nie dostrzec, że w szkole cele
nieraz są ludziom narzucane. I dobrze,
jeżeli te wskazywane przez szkołę cele
są jakoś dla młodego człowieka interesujące.
Motywowanie do czegoś, co człowieka interesuje, ma duże szanse na
powodzenie.
Pytanie, jakie się pojawia: a co, jeśli
one (cele) nie są dla ucznia interesujące?
Jesteś wtedy w sytuacji motywowania ucznia do czegoś, co nie jest
„zgodne z nim”.

Taka metafora i pytanie: czy (na
tyle, na ile zależy to od ciebie) jesteś
nauczycielem, który
„stara się być kapitanem na statku swoich uczniów, czy też uczysz
się, jak być latarnią, dzięki której
statek znajdzie swoją drogę?”.
A więc które podejście jest ci bliższe?
Jakie szanse dostrzegasz w jednym
i drugim wariancie?
Jakie w każdej z tych opcji widzisz
ograniczenia?
MOTYWOWANIE TO INSPIROWANIE
DO DOSTRZEGANIA SENSU
Inny aspekt motywowania zilustruję
takim cytatem:
„Jeśli chcesz zbudować statek,
nie gromadź ludzi, by zbierali drewno – ale wzbudź w nich tęsknotę za
niekończącym się morzem” (Antoine
de Saint-Exupéry).
Jestem zmotywowany do osiągania
celu – jeśli widzę w nim sens. Angażuję
się, jeśli cel jest dla mnie sensowny.
Tym bardziej się angażuję, im cel jest
dla mnie bardziej sensowny.
Co wpływa na „sensowność” celu?

Dla mnie: Saint-Exupéry ujął tę kwestię znakomicie.
Pokazanie celu jako czegoś atrakcyjnego – czy wtedy nie jesteśmy
blisko istoty procesu nauczania
i uczenia się?
A więc co na twoich lekcjach jest
wzbudzaniem tęsknoty za niekończącym się horyzontem? A co zbieraniem
drewna?
Czego na twoich lekcjach jest więcej
– skłaniania do zbierania drewna czy
wzbudzania tęsknoty za nieskończonym morzem?
Czego możesz robić więcej, by tęsknotę za morzem wzbudzać jeszcze
bardziej?
MOTYWOWANIE TO
DOSTRZEŻENIE POTRZEB
To, do czego często, jak sądzę,
staramy się jako nauczyciele skłonić
młodych ludzi, zawiera się w poniższej
sentencji:
„Zrób dzisiaj coś, za co podziękujesz sobie w przyszłości”.
Z kolei – jak uczy obserwacja – jeżeli
ludzie mają potrzebę życia „tu i teraz”, to ta potrzeba intensywniej, niż

Motywowanie do czegoś, co ucznia interesuje, ma duże szanse na powodzenie
FOT. PL.FREEPIK.COM

na innych etapach życia, zaznacza się
w dzieciństwie i młodości.
A więc chęć życia dniem dzisiejszym
versus postawa wyrażona poniższym
cytatem:
„Nie rezygnuj z celu tylko dlatego,
że osiągnięcie go wymaga czasu.
Czas i tak upłynie” (osoby, którym
przypisuje się autorstwo tych słów,
to H. Jackson Brown, Earl Nightingale).
Trudno przekonywać człowieka
do wzięcia pod uwagę tego cytatu,
gdy cel, z którego ma „nie rezygnować”, jest dla niego czymś tylko
zewnętrznym.
Jak dużo swojej energii poświęcasz
na przekonywanie uczniów, że za uczenie się dzisiaj tego, co im proponujesz

na swoich lekcjach, „podziękują sobie
w przyszłości”?
Pożegnam się pytaniem, tym razem
nie takim, które odwołuje się do przyszłości jak dwie ostatnie sentencje, lecz
zachęca do sięgnięcia do przeszłości:
„Co uczennica, którą byłaś, pomyślałaby o nauczycielce, którą się
stałaś?”.
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

Jak werbują sekty cz. 1

Od rzemyczka do koziczka
„SKĄD POMYSŁ, BY ODEJŚĆ DO SEKTY?” – ZADAJĄ SOBIE PYTANIE RODZICE, KTÓRYCH DZIECI PODĄŻYŁY TĄ DROGĄ. „DLACZEGO MOJE
DZIECKO CHCE TAM BYĆ? DLACZEGO NIE WRACA DO ZWYKŁEGO ŻYCIA?” NA PRZESTRZENI LAT USIŁOWAŁEM UZYSKAĆ ODPOWIEDŹ
NA TEGO TYPU PYTANIA, ZBIERAJĄC OBSZERNY MATERIAŁ DOTYCZĄCY MECHANIZMÓW WERBUNKU DO SEKT. W NINIEJSZYM
CYKLU OGRANICZĘ SIĘ DO PREZENTACJI WYBRANYCH ASPEKTÓW TEGO ZAGADNIENIA: KLUCZOWĄ KWESTIĄ BĘDZIE OPIS OWYCH
MECHANIZMÓW, RZECZĄ WTÓRNĄ ZAŚ – NAZWY OKREŚLONYCH GRUP KULTOWYCH.
Za sektę uznaje się „każdą grupę,
która posiadając silnie rozwiniętą
strukturę władzy, jednocześnie
charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych
i realizowanych oraz ukrywaniem
norm w sposób istotny regulujących
życie członków, która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady
współżycia społecznego, a jej wpływ
na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter
destrukcyjny” (Międzyresortowy
Zespół ds. Nowych Ruchów Religijnych, Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością
sekt w Polsce, Warszawa 2000).
Dozowanie informacji
Osoby rekrutujące do sekt dobrze
wiedzą, że nie sposób dokonać zmiany myślenia człowieka za jednym
zamachem. Stąd generalną strategią
stosowaną przez werbowników jest

stopniowe wprowadzanie w grupę,
czyli zaczynanie od małych kroków,
by skończyć na dużych. W literaturze
psychologii wpływu społecznego
sposób ten określa się jako technikę
stopy w drzwiach lub „od rzemyczka
do koziczka” (por. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1994,
s. 77). Z pewnością żaden członek
sekty nie powie przy pierwszym spotkaniu: „Dzień dobry, jestem z sekty
i mam cichy zamiar pana zwerbować”. Nie powie też wielu innych rzeczy, ściśle selekcjonując informacje
i skrzętnie skrywając intencje, co
sprawi, że potencjalny adept będzie
ciągle niedoinformowany. Będzie mu
mówić w zasadzie tyle, ile „powinien”
wiedzieć. Praktykę tę określa się jako
dozowanie informacji.
Życzliwość
Jeden z moich rozmówców, Rafał z
Krakowa, wspomina, że na pierwszym

spotkaniu w Kościele zjednoczeniowym uzyskał niewiele informacji.
Potem dowiadywał się coraz więcej.
Nie chciano mu powiedzieć wszystkich
rzeczy naraz. Gdy przykładowo podczas jednego ze spotkań zadał pytanie
o stosunek ruchu zjednoczeniowego
do Trójcy Świętej, uzyskał odpowiedź:
„To jest temat na dłuższy wykład. Zapraszamy cię na wykład na temat Trójcy Świętej” (P.T. Nowakowski, Sposoby
pozyskiwania nowych członków przez
sekty, praca magisterska, Katowice
1998, s. 72).
Warunkiem skuteczności pracy
werbunkowej jest okazywanie pozytywnego stosunku do pozyskiwanej osoby, otaczanie jej troską
i zainteresowaniem. Potwierdzają
to byli członkowie sekt.
Wszyscy uśmiechnięci
Marek, ekswyznawca Misji Czaitanii, wspomina o bardzo silnym

poczuciu wspólnoty: „Wszyscy oczywiście uśmiechnięci, każdy starał
się jakoś pomóc, każdy zachęcał
do wielu różnych takich, można
powiedzieć, pozytywnych rzeczy”.
Dla Rafała z Krakowa uderzający
i jednocześnie pociągający był fakt,
że mógł z członkami Kościoła zjednoczeniowego podyskutować na
wszystkie tematy: „Zawsze chcieli
rozmawiać, szczególnie o Bogu. Ja
wtedy byłem młody i poszukujący,
i oni jakoś otwierali się na te moje
poszukiwania”.
Podobnie uważa Renata z Krakowa, była moonistka, której zdaniem wszystko, o cokolwiek można było poprosić, było spełnione,
zawsze znajdowano dla niej czas
(P.T. Nowakowski, dz. cyt., s. 46).
Taka postawa jest czymś sympatycznym i ujmującym. Bywa jednak,
że prawdziwa intencja jest mniej

FOT. PIOTR T. NOWAKOWSKI

godna podziwu, dzięki tej metodzie
bowiem osoba rekrutująca wydobywa osobiste informacje na temat
adepta, by ocenić, czy będzie on dla
grupy cennym nabytkiem. Gdy potencjalny kandydat zostanie uznany
za wartego „inwestowania”, będzie
nadal obdarzany hojną troską aż
do momentu, gdy zobowiąże się
przyłączyć do grupy (por. J.C. Ross,
M.D. Langone, Cults: what parents
should know, New York 1988, s. 24).
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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Parę słów o asertywności (7)

Poziome kreseczki Asertywne wyrażanie krytyki
NAWET ŚREDNIO ROZGARNIĘTY UŻYTKOWNIK EDYTORA
TEKSTÓW ODRÓŻNIA KROPKĘ OD PRZECINKA I DWUKROPEK
OD ŚREDNIKA. TRUDNOŚĆ POJAWIA SIĘ JEDNAK W SYTUACJI,
GDY STAJEMY PRZED PERSPEKTYWĄ POSŁUŻENIA SIĘ ZNAKAMI
TYPOGRAFICZNYMI W POSTACI KRESECZEK.

Wpierw kupiłem słownik
polsko-angielski,
a później – angielsko-polski
Nader często wówczas efekt końcowy przypomina kłębowisko pojazdów na skrzyżowaniu w Addis Abebie
albo krzątaninę klientów na targu
dywanów w Marrakeszu. Nieistotne,
czy kreska jest długa, czy krótka, czy
przyklejona do sąsiedniego wyrazu,
czy wyemancypowana. Grunt, że
trzyma poziom! Tymczasem chcąc
sprawnie posługiwać się polszczyzną
na piśmie, pewnych znaków nie możemy ze sobą mylić. Kreseczki różnią
się długością, ale i zasadami użycia.
Wyróżniamy generalnie łącznik
i myślnik. Łącznik jest krótki (-),
myślnik zaś – dłuższy. Ten drugi to
obecnie częściej półpauza (–) aniżeli
rozpowszechniona niegdyś pauza
(—). Półpauza jest znakiem stosunkowo nowym w polskiej typografii.
Została zapożyczona z typografii anglosaskiej, odkąd na świecie zaczął
się upowszechniać cyfrowy skład
tekstu. Zauważmy, że sam Word
zamienia łącznik właśnie na półpauzę (a nie pauzę), o ile otoczymy
go spacjami z obu stron i na koniec
wciśniemy Enter.
I tu przechodzimy do drugiej kwestii.
Łącznik, jako znak wewnątrzwyrazowy, pozbawiony jest towarzystwa spacji. Jak sama nazwa wskazuje, służy on

do łączenia. Jeśli uświadomimy sobie
ten fakt, unikniemy zdecydowanej
większości błędów. Natomiast myślnik, jako znak międzywyrazowy, jest
oddzielony spacjami od sąsiadujących
słów. W zasadzie nigdy nie powinien
ich dotykać (choć i tu znajdziemy odstępstwa od reguły).
Łącznik zawierają złożenia stanowiące określoną całość, np. nazwiska dwuczłonowe (Maria Curie-Skłodowska), wyrazy złożone o członach
równorzędnych znaczeniowo (Bielsko-Biała, czarno-biały), połączenia
wyrazów z liczbami (np. 20-lecie,
4-krotny), łączenia końcówek fleksyjnych ze skrótowcami (np. SMS-y)
czy oznaczenia cyfrowe niebędące liczbami (np. kod pocztowy lub
identyfikatory ISBN i ISSN). Myślnik
z kolei występuje w przypadku elipsy
orzeczenia albo pominięcia wyrazu,
jak w zdaniu: „Zjem sernik, ty zaś
– szarlotkę” (kreseczka zastępuje
tu opuszczone słowo „zjesz”). Ów
znak przestankowy stosujemy też
na oznaczenie wtrącenia, dopowiedzenia lub pauzy retorycznej.
Nie trzeba dodawać, że to materiał
konieczny do przyswojenia. Inaczej
każdy polonista postawi na nas…
kreskę.
(tp)

W SYTUACJI KONFLIKTU NIE LADA SZTUKĄ JEST WYRAŻENIE WŁASNEGO ZDANIA W TAKI SPOSÓB,
ABY NIE URAZIĆ ROZMÓWCY, A ZARAZEM KONSTRUKTYWNIE ROZWIĄZAĆ PROBLEM.
Nic nie wnoszą słowa krytyki
ujęte w formie uogólnień: „źle
zrobiłeś”, „nie potrafisz”, „jesteś
nieodpowiedzialny”, „nigdy nie robisz nic dobrze”. Gdy są dodatkowo
podane w niemiły sposób, mogą
definitywnie pogrzebać możliwość
porozumienia. Żeby być dobrze
zrozumianym: nie chodzi o to, aby
ukrywać swe niezadowolenie, lecz
aby okazać je właściwie.
Z pomocą przychodzi tutaj
umiejętność asertywnego wyrażania krytyki, służąca wywarciu
konstruktywnego wpływu na inne
osoby poprzez – sformułowane
wprost – szczere i uczciwe komunikaty. Celem asertywnej krytyki
nie jest udowodnienie winy bądź
ukaranie, lecz przekazanie informacji, która poskutkuje przemianą
czyjegoś postępowania z nieefektywnego lub błędnego na efektywne lub prawidłowe.
Użyteczny okazuje się w tym
przypadku model asertywnego
wyrażania krytyki, określany jako
zasada FUO, co stanowi skrót od
trzech konstytuujących go słów,
a mianowicie:
1) Fakty – opis zdarzeń, zachowań i sytuacji, które wywołały
w nas negatywne emocje.
2) Ustosunkowanie – wyrażenie
swych negatywnych uczuć i opinii.
3) Oczekiwania – sformułowanie
prośby bądź polecenia w celu zawarcia porozumienia z krytykowaną osobą, pociągającego za sobą
zmiany w zachowaniu poddanemu
krytyce.
Oto, jak może wyglądać zastosowanie zasady FUO w sytuacji,
gdy stoimy przed koniecznością
przeprowadzenia rozmowy z podwładnym regularnie spóźniającym
się do pracy.

Celem asertywnej krytyki nie jest udowodnienie winy bądź ukaranie, lecz
przekazanie informacji, która poskutkuje przemianą czyjegoś postępowania
z nieefektywnego lub błędnego na efektywne lub prawidłowe FOT.PL.FREEPIK.COM

Pierwszy krok to przedstawienie faktów: „W zeszłym tygodniu
spóźniłeś się dwukrotnie. Wczoraj
przyszedłeś kwadrans po czasie”.
Należy dokładnie opisać, co dana
osoba zrobiła, używając przy tym
konkretnego i neutralnego języka
oraz wystrzegając się uogólnień
i złośliwości.
Drugi krok to wyrażenie własnego stosunku do sprawy: „Musieliśmy czekać. Miało to wpływ
na opóźnienie rozpoczęcia zadań.
Czułem się poirytowany”. Nie chodzi tu o ocenianie i pouczanie drugiej osoby, lecz o przedstawienie
swych uczuć i reakcji na opisane
wcześniej fakty.
Trzecia część to wyrażenie
oczekiwań: „Spodziewam się,
że jutro przybędziesz o czasie.
Widzimy się punkt ósma”. Na
tym etapie ważne jest precyzyjne określenie, czego się od rozmówcy oczekuje, aby nie miał on

wątpliwości, na co się wspólnie
umawiamy.
Rozwinięciem powyższej jest
zasada FUKO, która zawiera
dodatkowy element, jakim jest
konsekwencja. O konsekwencjach zaistniałej sytuacji wspominamy w trzeciej kolejności,
zanim przejdziemy do wyrażenia oczekiwań. W przypadku
spóźnialskiego pracownika, po
zakomunikowaniu własnego
stosunku do zaistniałej sytuacji,
możemy powiedzieć: „W związku z twoim spóźnieniem pewien
ważny kontrahent musiał czekać
i opuścił naszą firmę, wyrażając
otwarcie swe niezadowolenie”.
Chodzi więc o czytelne wskazanie następstw niesubordynacji pracownika. Zabieg o tyle
istotny, że pracownik może nie
w pełni zdawać sobie sprawę ze
skutków własnych działań.
Andrzej DOSTATNI

Mądrości z przeszłości

O radościach życia rodzinnego
„RADOŚCI ŻYCIA RODZINNEGO SĄ NAJPIĘKNIEJSZE NA ŚWIECIE, A RADOŚĆ, JAKIEJ RODZICE
DOŚWIADCZAJĄ NA WIDOK SWYCH DZIECI, JEST NAJŚWIĘTSZA” – PISAŁ JOHANN HEINRICH PESTALOZZI.
PRZY CZYM AKCENTOWAŁ ON W TYM WZGLĘDZIE ROLĘ OSOBISTEGO PRZYKŁADU: „TO, JAK BARDZO
MOJE SERCE PRZYWIĄZANE JEST DO MOICH DZIECI, JAK ICH RADOŚĆ STAJE SIĘ MOJĄ RADOŚCIĄ, MUSZĄ
ONE ODNAJDOWAĆ OD RANA DO WIECZORA NA MOJEJ TWARZY I W MOICH SŁOWACH”.

Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827)

Urodzony w 1746 roku w Zurychu,
stał się Pestalozzi twórcą pierwszej
teorii nauczania początkowego
w swym kraju. Po przedwczesnej
śmierci ojca wychowaniem młodego
Szwajcara i jego rodzeństwa zajęła
się głównie służąca, która – jak się potem okazało – miała na Pestalozziego
duży wpływ, wykształciwszy u niego
wrażliwość społeczną na los innych.
Po uzyskaniu niższego wykształcenia młody Johann rozpoczął

wowe zasady wychowania, akcentując, iż głównym celem działań oświatowych jest rozwój i wykształcenie
wewnętrznej siły natury ludzkiej.
Twierdził on ponadto, że na podłożu
wychowawczym, jakim jest rodzina, winno się rozwijać prawdziwe
człowieczeństwo. Dla Pestalozziego
życie i tkwiące w nim momenty uczuciowe stwarzały naturalne, a przez
to najlepsze warunki wychowania.
(ad)

w 1761 roku studia w Collegium
Carolinum w Zurychu, wpierw na wydziale teologii, później zaś – prawa.
W tym czasie wstąpił on do helweckiego Związku Patriotów, propagując
antyfeudalną ideologię społeczną
Jeana-Jacques’a Rousseau, wskutek
czego został aresztowany i osadzony w więzieniu.
Pracę pedagogiczną rozpoczął dość przypadkowo. Otóż po
opuszczeniu więzienia postanowił

poświęcić się rolnictwu i założył gospodarstwo w kantonie Argowia. Poprzez zwiększenie wydajności ziemi
planował pomóc chłopom wyrwać
się z nędzy. Jednak brak kwalifikacji
i zaradności Pestalozziego, a także usytuowanie gospodarstwa na
nieużytkach sprawiły, że nie był on
w stanie wydajnie gospodarować
i znalazł się na skraju bankructwa.
Aby ratować przedsięwzięcie,
sprowadził ubogie i bezdomne dzie-

ci, organizując zakład rolniczo-wychowawczy. Praca podopiecznych
miała nie tylko pokryć koszty ich
utrzymania, ale i przynieść zyski. Pestalozzi zajął się także ich wychowaniem. Ostatecznie pomysł skończył
się fiaskiem, a zakład zamknięto.
Mimo tej porażki doświadczenia
pedagogiczne Szwajcara znalazły
wkrótce wyraz w rozprawie Wieczory
pustelnika (1780), na kartach której
postanowił on sformułować podsta-
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Co z bezpieczeństwem
w szkołach?
W SZKOLE MOŻE WYSTĄPIĆ
WIELE RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ:
OD ZNALEZIENIA
NIEBEZPIECZNEGO
PRZEDMIOTU, POPRZEZ
GROŹNIE ZACHOWUJĄCEGO
SIĘ UCZNIA LUB RODZICA AŻ
DO PODŁOŻENIA ŁADUNKU
WYBUCHOWEGO CZY ATAKU
TERRORYSTYCZNEGO.
SKONTROLOWANE
PRZEZ NIK PLACÓWKI
NIE BYŁY ODPOWIEDNIO
PRZYGOTOWANE NA
ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE.
W PONAD 90 PROC.
PRZYPADKÓW PROCEDURY
POSTĘPOWANIA
OBARCZONE BYŁY
NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI.
Chodzi zwłaszcza o niedostosowanie procedur do realiów danej
szkoły, nieuwzględnienie potrzeb
niepełnosprawnych w czasie ewakuacji, brak odpowiednich urządzeń
alarmowych, brak zróżnicowania sygnałów dla określenia typu zagrożenia i tym samym różnego sposobu
reagowania. Poziom znajomości
zasad postępowania w sytuacji
kryzysowej u pracowników szkół
był niski. Organy prowadzące nie
angażowały się we wprowadzanie
procedur bezpieczeństwa w podległych im placówkach.
Zapewnienie bezpieczeństwa
w szkole należy do najważniejszych
obowiązków dyrektorów i pracowników. Odpowiedzialne za ten obszar
są też organy prowadzące szkoły
oraz minister właściwy w zakresie
oświaty i wychowania.
Każdy incydent czy zagrożenie
wymaga błyskawicznej reakcji, stąd
personel placówki winien mieć opanowane procedury postępowania.
W chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej nie ma czasu na ustalanie
strategii działania i określanie ról
poszczególnych osób. Reakcja musi
być adekwatna do rodzaju zagrożenia, a procedury mają uwzględniać
czynności dotyczące nie tylko reagowania na zdarzenie, lecz także
postępowania po nim (opieka nad
uczestnikami zdarzenia, zbieranie
i przekazywanie informacji o zdarzeniu, ocena sytuacji i konkluzja). Procedury muszą być systematycznie
ćwiczone przez pracowników szkół.
Aby ocenić przygotowanie placówek
oświatowych na zagrożenia, NIK skontrolowała Ministerstwo Edukacji Narodowej, 14 organów prowadzących
szkoły (dziewięć miast, jedną gminę

Stan zabezpieczeń
przed zagrożeniami
Zastrzeżenia NIK budził stan
zabezpieczeń przed zagrożeniami. Tylko w pięciu szkołach nie
stwierdzono odstępstw od stanu
określonego w przepisach. Na
ogół odstępstwa dotyczyły:
• przebiegu i oznakowania dróg ewakuacyjnych
(przebieg niezgodny
z planem, kierunek
ewakuacji oznaczony
w sposób mało czytelny,
drożność drzwi ewakuacyjnych zablokowana
przez zamkniętą z zewnątrz kratę, nieoznakowanie docelowych
miejsc ewakuacji),
• planów ewakuacyjnych
(część planów ewakuacyjnych nie była wywieszona lub wisiała
w miejscu mało widocznym, brak planów ewakuacyjnych w jednym
z budynków szkoły),
• wyposażenia i umiejscowienia apteczek
(brak apteczek w części
pomieszczeń, przechowywanie w apteczkach
przeterminowanych
środków, brak instrukcji udzielania pierwszej
pomocy),
• zabezpieczenia terenu
wokół szkoły (brakujące
fragmenty ogrodzenia).

Czy dzieci w szkołach są bezpieczne? FOT. PL.FREEPIK.COM

i cztery powiaty), 11 szkół podstawowych i 10 ponadpodstawowych
z województw: pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego,
łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego
i podkarpackiego. Kontrolą objęte były
lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020.
Konieczność
regularnych ćwiczeń
We wszystkich 21 skontrolowanych szkołach wdrożono procedury
bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia zagrożenia. W 18 przypadkach były one wzorowane na opracowanym w Ministerstwie Edukacji
Narodowej poradniku Bezpieczna
szkoła. Tym niemniej w 19 placówkach procedury nie były przygotowane prawidłowo. W każdej ze szkół
(z jednym wyjątkiem) dyrektorzy
zapoznali pracowników i uczniów
z obowiązującymi procedurami
bezpieczeństwa, ale weryfikację tej
wiedzy przeprowadzono w 16 szkołach. Tylko w trzech zrealizowano
praktyczne ćwiczenia.
W siedmiu szkołach NIK sprawdziła praktyczne przygotowanie
personelu na sytuację kryzysową.
Wykonano eksperyment z udziałem powołanych przez Izbę specjalistów. W sześciu placówkach zasymulowano wtargnięcie do budynku
uzbrojonego napastnika, a w jednej
– incydent bombowy. Odbyło się to
bez wykorzystania pozoranta, bez
konieczności fizycznej ewakuacji
osób oraz bez faktycznego zawiadamiania służb. Ćwiczenie polegało na
przekazaniu dyrektorowi lub osobie
go zastępującej opisu wyjściowego
stanu faktycznego i obserwowaniu
przez kontrolera i specjalistę procesu
podejmowania decyzji oraz komuni-

kowania się dyrektora z pracownikami zaangażowanymi w zarządzanie
sytuacją kryzysową.
Tylko w trzech szkołach pracownicy uczestniczący w eksperymencie
wykazali się znajomością obowiązujących procedur na wypadek wtargnięcia uzbrojonego napastnika.
Postępowali zgodnie z określonymi w nich zasadami i podejmowali
decyzje adekwatne do rodzaju zagrożenia. W ocenie NIK przyczyną
części stwierdzonych nieprawidłowości był brak regularnych ćwiczeń,
które wpłynęłyby na wyrobienie
prawidłowych nawyków i wykrycie
słabych punktów procedur.
Reakcja na zagrożenie
W badanym okresie w skontrolowanych szkołach doszło ogółem do
198 incydentów związanych z zagrożeniem fizycznym. Wystąpiły
one w 18 placówkach. W ocenie NIK
dyrektorzy i pracownicy reagowali
prawidłowo. Najczęstszymi zagrożeniami wewnętrznymi były bójki
i posiadanie niebezpiecznych narzędzi (np. nóż, scyzoryk). W takich
sytuacjach właściwi pracownicy (dyrektor, psycholog, pedagog, wycho-

wawca) przeprowadzali rozmowę ze
sprawcami zagrożeń i wzywali ich
rodziców. W uzasadnionych przypadkach (np. powtarzających się
incydentów) zawiadamiano policję
i podejmowano współpracę z sądem
rodzinnym.
Najczęstszymi zaś zagrożeniami
zewnętrznymi były alarmy o podłożeniu bomby, groźby ataku chemicznego na szkołę i groźby dokonania
czynu karalnego wobec uczennic.
Wówczas szkoły postępowały zgodnie z procedurami bezpieczeństwa,
np. po otrzymaniu informacji o podłożeniu bomby podejmowały współpracę z policją.
Problemem było też wykorzystywanie systemu monitoringu
w celach wyłącznie dowodowych,
a nie interwencyjnych. Dotyczyło
to 10 placówek. Obrazu z kamer
nie analizowano w czasie rzeczywistym, przez co system monitoringu
nie mógł być użyty do zarządzania sytuacją kryzysową. Zwłaszcza
w przypadku wdarcia się do budynku
szkoły napastnika nie byłoby możliwe śledzenie jego przemieszczenia
się, a w sytuacji bójki – niezwłoczna
interwencja pracownika szkoły.

Bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe
W 2017 roku w Ministerstwie
Edukacji Narodowej przygotowano poradnik pt. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania
profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego
uczniów. Opisuje on działania profilaktyczne oraz procedury związane

z zapewnieniem bezpieczeństwa
fizycznego i cyfrowego, a także
zawiera zbiór dobrych praktyk
i wskazówek do wykorzystania
przy opracowywaniu procedur
postępowania przez dyrektorów
szkół. Dokument był aktualizowany
w latach 2019 i 2020.

Potrzeba wsparcia
Dyrektorzy nie mogli za bardzo
liczyć na wsparcie organów prowadzących (miast, gmin, powiatów).
Żaden z 14 skontrolowanych organów nie opracował standardów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa w szkołach ani nie uczestniczył w przygotowaniu procedur
postępowania. Tylko dwa organy
zweryfikowały wdrożenie procedur
reagowania na zagrożenia. Pięć organów zidentyfikowało zagrożenia,
przy czym tylko dwa skorzystały
z analiz specjalistów. Te zagrożenia
to niewystarczające zabezpieczenie
budynków szkół przed dostępem
osób trzecich, wymagający poprawy system monitoringu wizyjnego,
braki w zabezpieczeniu przeciwpożarowym.
Wspomniany brak wsparcia
przełożył się w szczególności na
niską jakość wdrażanych procedur. Jako główną przyczynę swej
biernej postawy organy prowadzące wskazywały na odpowiedzialność dyrektorów szkół za
zapewnienie w nich bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy
i nauki.
Na pozytywną ocenę Izby zasłużyło Ministerstwo Edukacji Narodowej, które oprócz przygotowania
poradnika Bezpieczna szkoła, koordynowało realizację zadań rządowego programu „Bezpieczna+”
(2015–2018), a później uczestniczyło w nowym programie „Razem
bezpieczniej” (2018–2020).
(ptn)
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli,
Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami
wewnętrznymi i zewnętrznymi,
LLO.430.004.2020, Warszawa 2020.
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Zdolność przewidywania, czyli
o wpływaniu na rzeczy przyszłe
ROZTROPNOŚĆ, JAK KAŻDA CNOTA, UOBECNIA SIĘ W TERAŹNIEJSZOŚCI, ALE JEST TAKŻE CNOTĄ PRZEWIDUJĄCĄ,
ANTYCYPUJĄCĄ. „CZŁOWIEK ROZTROPNY UWAŻA NIE TYLKO NA TO, CO NASTĘPUJE, ALE I NA TO, CO MOŻE
NASTĄPIĆ” – PISZE FRANCUSKI FILOZOF ANDRÉ COMTE-SPONVILLE (UR. 1952) W SWYM MAŁYM TRAKTACIE
O WIELKICH CNOTACH. KU PRZYSZŁOŚCI ZWRACAJĄ NAS OSTATNIE TRZY SKŁADNIKI ROZTROPNOŚCI. PIERWSZYM
Z NICH JEST UMIEJĘTNOŚĆ PRZEWIDYWANIA (ŁAC. PROVIDENTIA), KTÓRA DAJE POTENCJALNY WPŁYW NA TO,
CO NIESIE ZE SOBĄ NADCHODZĄCY CZAS.
Jutro zaczyna się dzisiaj
Wybieganie w przyszłość angażuje
naszą wiedzę i wyobraźnię, ujęte
w karby logiki. Wagę tej właściwości zwiększa fakt, że to właśnie od
opisującego ją terminu providentia
wywodzi się łacińska nazwa roztropności, czyli prudentia. Od czego
zależy prawidłowe odczytywanie
przyszłości? Przede wszystkim od
wyciągania prawidłowych wniosków
z przeszłych zdarzeń. Gdy sięgniemy pamięcią wstecz, dostrzeżemy
regularnie powtarzające się zależności, jak np. osobiste doświadczenie
reagowania na sytuacje stresowe.
Zdając sobie sprawę z napięć wywoływanych przez określone okoliczności, mogę odpowiednio przygotować się na to, co mnie czeka.
Z drugiej zaś strony niepożądane
jest bezmyślne tkwienie w utartych
schematach, o czym trzeźwo stwierdza Albert Einstein (1879–1955), iż
obłędem jest powtarzać na okrągło
tę samą czynność, oczekując każdorazowo innych rezultatów.
Prócz znajomości przeszłości,
przewidywanie przyszłości wymaga wnikliwego rozeznania w bieżącej sytuacji. Nie ma na pozór nic
prostszego od bycia realistą. Któż
z nas za takiego się nie uważa?
Tymczasem ludzkie działania obciąża niejednokrotnie nawyk myślenia życzeniowego (ang. wishful
thinking), po naszemu zwanego
chciejstwem, a oznaczającego branie za rzeczywistość mniemań istniejących tylko w sferze własnych
marzeń zamiast odwoływania się
do faktów i racjonalności. Wnikanie w przyszłość to umiejętność

trudna, ale i bardzo użyteczna.
Wprawdzie odczytanie nadchodzących zdarzeń nie zawsze jest
możliwe, to winna nam towarzyszyć świadomość nieuchronności
wypracowywania przyszłości już
w teraźniejszości. Wszak jutro zaczyna się dzisiaj.
Wiele kroków naprzód
Zdolność przewidywania przyszłości przywodzi na myśl grę w szachy, w której chodzi o coś więcej niż
o najzwyklejsze opanowanie ruchów
figur i pionków. Trzeba dla siebie
znaleźć jakiś „sposób gry”, jakąś
strategię wybiegającą wiele kroków naprzód. Sprawnie rozgrywać
konkretne sytuacje, ale i dostrzegać
ogólną perspektywę prowadzenia
potyczki. Ludzka codzienność rządzi
się podobnymi prawami, które należy przyswoić, a do tego konieczny
jest zarówno ogólny plan pokierowania własnym życiem, jak i zdolność
rozgrywania go w detalach.
W tym miejscu zatrzymajmy się
nad, symptomatycznym również dla
naszej egzystencji, momentem wyróżniającym profesjonalną rozgrywkę szachową. Jest nim nieodwracalność. Nie można po wykonaniu
błędnego posunięcia powiedzieć:
„Przepraszam, chciałem inaczej.
Cofam ruch”. Było, minęło. Czas na
zastanowienie się był wcześniej. Nie
można też po przegranej rozgrywce
oznajmić: „Nie zgadzam się. Gramy
od nowa”. Analogicznie w życiu nie
należy podejmować decyzji bez zastanowienia. Trzeba zdawać sobie
sprawę ze swych czynów i brać za
nie odpowiedzialność.

O dwóch górach i psie
Były dwie wysokie góry, a na szczycie każdej z nich stał zamek.
W dolinie biegał pies obwąchując ziemię. Chciał najwyraźniej zaspokoić
głód. Nagle w jednym zamku zatrąbiono na znak, iż pora zasiąść do
stołu. Pies pobiegł natychmiast na górę, aby przy tej okazji się najeść.
Lecz gdy był już w połowie drogi, przestano trąbić, a kolejny głos
trąbki rozległ się z drugiego zamku. Wówczas pies pomyślał: „Zanim
przybiegnę, skończą już jeść, a tam się dopiero teraz zaczyna”.
Zbiegł więc na dół i zaczął się wspinać na drugą górę. Wtedy jednak
tamta trąbka przestała trąbić, a odezwała się pierwsza. Pies ponownie
pobiegł w dół, następnie zaś pod górę. Tym sposobem biegał tam
i z powrotem aż wreszcie trąbki ucichły i w obu miejscach posiłek
zakończono.
(Hans Christian Andersen, O tobie mówi ta bajka)

Zdolność przewidywania i planowania chroni nas przed chaotycznością i dolegliwym bałaganem FOT. PL.FREEPIK.COM

Roztropne planowanie
Dbałość o rzeczy przyszłe wiąże
się z umiejętnością planowania.
„Nigdy nie jesteś równie daleko od
celu, jak wtedy, gdy nie wiesz, dokąd zmierzasz” – stwierdził francuski polityk Charles-Maurice de
Talleyrand-Périgord (1754–1838).
Pozornie łatwiej jest żyć bez planu.
Człowiek odnosi wtedy wrażenie,
że każdy dzień jest wypełniony
aktywnością po brzegi. Gdyby
jednak ścisnąć go niczym gąbkę,
to niewiele by zostało. Dopiero
przy planowaniu odnajdujemy
w naszej codzienności mnóstwo
bezowocnych spotkań, czczej
gadaniny, przelewania z pustego
w próżne. Jak w tej anegdocie,
kiedy to nauczyciel matematyki
zadaje uczniowi pytanie: skoro
posprzątanie mieszkania zajmuje
twojej mamie dwie godziny, to ile
godzin będzie potrzebowała, jeśli
przyjdzie ciocia, aby jej pomóc?
„Minimum cztery godziny” – odrzekł uczeń.
Kto nie ujmuje swych zamiarów
w pewnej perspektywie, zdziała
relatywnie niewiele. Każda praca
i przedsięwzięcie, mniejsze czy
większe, należy podejmować we-

dle planu, któremu przyświecałby
określony cel. Winien on być wciąż
obecny przed oczyma – w całości
i w poszczególnych jego ogniwach.
Taki plan uwzględni okoliczności
sprzyjające jego realizacji, ale
i takie, które mogą stanąć mu
na przeszkodzie. Chodzi też o to,
aby kierować przygotowaniami
z właściwym wyprzedzeniem
czasowym. Prognozować sytuacje, które mogą mieć miejsce za
tydzień, miesiąc, rok lub znacznie
później. Comte-Sponville nazywa
roztropność paradoksalną pamięcią o przyszłości. „Wiedzą to rodzice, pragnący zapewnić przyszłość
dzieciom – nie po to, żeby pisać ją
zamiast nich, ale żeby pozostawić
im prawo, a jeśli to możliwe, dać
im środki, aby ją pisały same” –
tłumaczy.
Oddziaływać na rzeczywistość
Zdolność przewidywania i planowania chroni nas przed chaotycznością i dolegliwym bałaganem. Taka
przypadkowość miewa oczywiście
swój urok, ale na dłuższą metę
utrudnia funkcjonowanie. Osobom
dobrze zorganizowanym żyje się
łatwiej i bardziej sprawnie realizują
one swe zamierzenia. Nie męczą

siebie i nie zamęczają innych. W planowaniu przyszłości nie wszystko
udaje się przewidzieć. „Rzeczywistość narzuca swoje prawo, swoje
przeszkody, swoje zakręty. Roztropność jest sztuką brania tego
pod uwagę” – pisze André Comte-Sponville. Życie niekiedy wręcz
zaskakuje. Nawet dobrze znana
nam osoba, wskutek swego irracjonalnego postępowania, może
stać się niespodzianką nie tylko dla
otoczenia, ale i dla samej siebie.
Problem nie dotyczy zresztą
tylko wymiaru osobistego. Anegdotyczne stało się już zaskoczenie
drogowców nadejściem zimy. Tu
kształtuje się również przestrzeń
dla umiejętności przewidywania,
która stwarza szansę rozwoju,
czasem jednak uniknięcia strat,
a przynajmniej ich ograniczenia.
Nie należy się przesadnie martwić
tym, że część naszych planów spali na panewce. Niepowodzenia są
niejako wpisane w naturę ludzkich
działań. Najważniejsze jest to, że
chcemy wpływać na rzeczywistość
i podejmujemy w tym celu wysiłek.
Piotr T. NOWAKOWSKI
pedagog i publicysta,
doktor habilitowany nauk społecznych,
profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego
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KURIEREkologiczny
Scenariusz lekcji dla uczniów klas 1–3

Dlaczego warto segregować odpady
WYTWARZAMY CORAZ WIĘCEJ ODPADÓW. CIERPI NA TYM NIE TYLKO ŚRODOWISKO NATURALNE, ODCZUWAMY TO TAKŻE W NASZYCH PORTFELACH. ROŚNIE BOWIEM KOSZT
ODBIORU, PRZETWARZANIA I UTYLIZOWANIA ŚMIECI. TAK WIĘC Z POWODÓW EKOLOGICZNYCH I EKONOMICZNYCH STOIMY PRZED KONIECZNOŚCIĄ SEGREGACJI ODPADÓW.
Ogromną rolę w popularyzacji wiedzy o segregacji śmieci i w kształtowaniu świadomości ekologicznej
odgrywa szkoła. Dlatego Ministerstwo Ochrony Środowiska wraz
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przygotowało kampanię „Piątka za
segregację”, skierowaną do najmłodszych uczniów. Dostępna jest ona na
platformie internetowej www.naszesmieci.mos.gov.pl. Jednym z jej
elementów jest scenariusz lekcji pt.
Dlaczego warto segregować śmieci.
Przypomnijmy, że od lipca 2017
roku wdrażany był Jednolity System
Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju. Od
tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje plus odpady zmieszane,
których nie da się odzyskać.
Pojemniki na papier oznakowane
są kolorem niebieskim, na metale
i tworzywa sztuczne kolorem żółtym, na szkło kolorem zielonym
(czasem też białym – jeśli osobno
zbiera się szkło bezbarwne), a na
odpady bio (trawa, liście, odpady
kuchenne) kolorem brązowym.

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest
jedna – należy oddzielać surowce
od odpadów, które nie nadają się
do powtórnego przetworzenia. Przy
segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych,
do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane
lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach, a także
zużyty sprzęt RTV i AGD.
W kampanii „Piątka za segregację”
przewodnim motywem są rysunkowe
postacie w barwach poszczególnych
frakcji odpadów: Wyszkłolony – zachęca do segregacji szkła, Papa Pier
– edukuje na temat segregacji papieru,
Plastika Metalika – tłumaczy, jak segregować tworzywa sztuczne i metale, El Bio – nawiązuje do segregacji
odpadów bio, a Zmieszko – wskazuje, jakie odpady powinny trafiać do
pojemników z napisem „Zmieszane”.
Na potrzeby kampanii przygotowano spoty filmowe, które w przystępny sposób przedstawiają różne
aspekty segregacji odpadów. Dostępne są na stronie naszesmieci.
mos.gov.pl i platformie YouTube.

Ambasadorzy kampanii „Piątka za segregację” GRAFIKA: NASZESMIECI.MOS.GOV.PL

Na stronie naszesmieci.mos.gov.pl,
w materiałach dla szkół, można pobrać scenariusz zajęć pt. Dlaczego
warto segregować śmieci. Lekcja
przeznaczona jest dla uczniów klas
1–3 szkół podstawowych. Scenariusz obejmuje zróżnicowane formy
pracy: rozmowę, „burzę mózgów”,
pokaz, doświadczenia, zadania indywidualne i grupowe.
Lekcja zaczyna się od pokazania
zebranym na dywanie dzieciom
butelki z tajemniczą zawartością.
Okazuje się, że jest to list do uczniów

napisany przez Ziemię. „Mam zmartwienie i liczę na Waszą pomoc. Bardzo martwię się o zaśmiecane przez
ludzi plaże, rzeki, jeziora, morza
i oceany. Przyroda jest zatruwana,
niszczona. Mieszkańcy miast i wsi
produkują olbrzymie ilości śmieci.
Niektórzy, chcąc się ich pozbyć, wywożą je do lasu albo palą w piecu”
– pisze na wstępie Ziemia.
Następnie odbywa się rozmowa na
temat listu, zakończona wnioskami,
w jaki sposób dzieci mogą pomóc
naszej planecie.

Nauczyciel rozkłada na dywanie
różnego rodzaju odpady. Dzieci
określają, co to za śmieci i skąd się
biorą. Wniosek: każdy z nas jest
producentem śmieci. Potem dzieci
sortują odpady, ucząc się, że posegregowane przestają być śmieciami,
a stają się wartościowymi surowcami. Można je ponownie wykorzystać
i przetworzyć (pojęcie recyklingu).
Na zakończenie omówiona zostaje
praca zespołowa. Liderzy grup prezentują wyniki wspólnej pracy, czyli
to, co znalazło się w pojemnikach.
Można również obejrzeć wybrany
film ze strony www.naszesmieci.pl
lub w miarę możliwości wybrać się
na wysypisko odpadów z instalacją
segregującą odpady.
Na lekcji uczniowie dowiadują się
różnych ciekawostek, np. że aby
uratować jedno drzewo, wystarczy
59 kg makulatury, a z 35 butelek PET
można wyprodukować bluzę polarową. Nauczyciel uświadamia także
dzieciom, jak długi jest czas rozkładu
wybranych odpadów opakowaniowych (butelka szklana – 4000 lat,
torba foliowa – 100 lat, kartonik po
soku – 150 lat).
(J)

Rozstrzygnięty konkurs WFOŚiGW w Katowicach

„Tak dla czystego powietrza”
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH
ROZSTRZYGNĄŁ KONKURS PLASTYCZNY „TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZA”. JURY PRZYZNAŁO
ŁĄCZNIE 25 NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W PIĘCIU KATEGORIACH WIEKOWYCH. NAGRODAMI BYŁY
M.IN. DRONY, HULAJNOGI I CZYTNIKI E-BOOKÓW.
– Jednym z priorytetowych działań
funduszu jest edukacja ekologiczna
wśród najmłodszych. Takie konkursy promują wśród dzieci i młodzieży
postawy proekologiczne, uświadamiają młodemu pokoleniu, jaka jest
rola i miejsce człowieka w środowisku,
kształtują odpowiedzialny stosunek
do świata, roślin i zwierząt, promują
życie w harmonii ze środowiskiem
naturalnym. Pokazują też, jak bar-

dzo szkodliwa dla naszego zdrowia
i życia jest niska emisja – tłumaczy
Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach.
Na konkurs wpłynęło łącznie
217 prac uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego.
– Tak olbrzymie zainteresowanie tym
konkursem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie prace są

przepiękne, więc trudno było wybrać
te najlepsze – mówi przewodnicząca
jury Aleksandra Kuszka, dyrektor Biura WFOŚiGW w Katowicach.
W kategorii wiekowej 6–7 lat najlepsza okazała się praca Joela Widery
z SP nr 24 w Zabrzu. W kategorii 8–9
lat zwyciężyła Julia Gaweł z Zespołu
Szkół nr 2 w Sosnowcu, w kategorii
10–11 lat Iga Badora z SP nr 52 w Częstochowie, w kategorii 12–13 lat Zofia

Na konkurs wpłynęło łącznie 217 prac plastycznych FOT. WFOŚIGW

Janik z Katolickiej SP w Czechowicach-Dziedzicach, w kategorii 14–15 lat
Anna Ksiądz z SP nr 17 w Katowicach.

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

Pełna lista laureatów na stronie:
www.wfosigw.katowice.pl, w sekcji
„Aktualności”.
(JJ)

12

