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JAK WAŻNE SĄ PIERWSZE
LATA ŻYCIA I EDUKACJI

Budowanie
fundamentu

Na rodzicach, nauczycielach i innych
dorosłych tworzących środowisko
społeczne kilkuletniego dziecka
ciąży ogromna odpowiedzialność.
To oni bowiem mają wpływ
na rozwój funkcji jego mózgu.
Tym samym tworzą fundament,
na którym mały człowiek będzie
budował całe swoje przyszłe życie.
Wykład Marka Kaczmarzyka,
profesora Uniwersytetu Śląskiego,
biologa i neurodydaktyka, autora
podręczników i programów szkolnych

str. 6
FOT. PL.FREEPIK.COM

2
Logopedia – warto wiedzieć
Danuta
Słowik,
redaktor
naczelna
W najnowszym numerze „Kuriera
Nauczycielskiego” polecam relację
z ciekawej konferencji pt. Neurobiologia wczesnego dzieciństwa. Marek
Kaczmarzyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego, biolog i neurodydaktyk, opowiedział o wczesnych etapach rozwoju mózgu i o znaczeniu
pierwszych lat życia dziecka dla jego
dalszego rozwoju.
„A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem”
– śpiewał Czesław Niemen w swoim przeboju Dziwny jest ten świat.
W artykule Słowa, których nigdy nie
powinniście mówić swoim dzieciom
Aneta Boritzka wylicza katalog zdań,
które mogą nasze pociechy nie tylko
zranić, ale też zostawić trwały ślad
na ich drodze do dojrzałości.
Jak uczyć, aby zaciekawić? Swoim
doświadczeniem dzieli się na łamach
„Kuriera” Alicja Długajczyk, doktor
nauk o Ziemi, nauczyciel geografii
i fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Mysłowicach,
wykładowca Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach.
Z kolei fachowcy od bezpieczeństwa w sieci internetowej alarmują,
że szkoły coraz częściej stają się
celem ataków hakerów. Zagrożenie to nie zmniejszy się po ustaniu
edukacji online. Jak więc zapewnić
sobie cyberbezpieczeństwo?
W naszym raporcie eksperci z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
– na podstawie wyników badań – rekomendują, jak wspomagać uczniów
i nauczycieli po roku pandemii.
Przybliżamy propozycje zmian
w Karcie Nauczyciela, sygnowanych przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki. Najwięcej emocji budzi
oczywiście system wynagradzania
w oświacie. Jak propozycje MEiN
są oceniane przez nauczycielskie
związki zawodowe?
W „Kurierze Nauczycielskim”
warto zajrzeć do stałych rubryk.
W cyklu o kształtowaniu charakteru Piotr T. Nowakowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego
i wykładowca ISP w Tychach, pisze
o roztropności społecznej. W cyklu
o asertywności tym razem o reagowaniu na krytykę typu „ty zawsze
– ty nigdy”, czyli na nieuprawnione
uogólnienia. W rubryce „Mądrości
z przeszłości” przypominamy sylwetkę i koncepcję wychowawczą
kolejnego znanego pedagoga –
Kazimierza Lisieckiego. W rubryce
„Czubek języka” piszemy o zgubnych skutkach przejęzyczeń.

STYMULACJA ROZWOJU MOWY
CZĘSTO SŁYSZY SIĘ O TYM, JAKIE CZYNNIKI POWODUJĄ ZABURZENIA MOWY U MAŁEGO DZIECKA, CO MU SZKODZI I CZEGO NIE
WOLNO. WARTO JEDNAK SKUPIĆ SIĘ RÓWNIEŻ NA POZYTYWNYCH DZIAŁANIACH, KTÓRE PEŁNIĄ WAŻNĄ FUNKCJĘ W ROZWOJU
MÓWIENIA I KOMUNIKACJI MALUCHA. TAK NAPRAWDĘ WYSTARCZĄ PROSTE, CODZIENNE CZYNNOŚCI, DZIĘKI KTÓRYM DZIECKO BĘDZIE
ODPOWIEDNIO STYMULOWANE OD NAJMŁODSZYCH LAT. MAŁE, ŚWIADOME KROKI MOGĄ UCHRONIĆ PRZED PRZYSZŁYMI WADAMI
WYMOWY ORAZ PROBLEMAMI W ROZWOJU MOWY.
Sposoby karmienia
Jeśli tylko to możliwe, warto po
urodzeniu wybrać naturalną metodę
karmienia piersią. Dla dziecka jest to
najlepszy trening mięśni artykulacyjnych (w tym języka, żuchwy, warg)
od pierwszych chwil życia i świetna
inwestycja w prawidłowy rozwój aparatu mowy. Kolejnym etapem jest
wprowadzanie pokarmów mających
różną konsystencję, a nie tylko podawanie papek czy zup. Jedzenie i próbowanie kawałków owoców i warzyw
to doskonałe ćwiczenie gryzienia,
połykania i żucia, a więc stymulacja
całego aparatu mowy.
Obserwacja oddychania
Trzeba zwrócić uwagę, w jaki sposób dziecko oddycha podczas zabawy i snu. Prawidłowe oddychanie
odbywa się tylko nosem, nie ustami.
Jeśli w trakcie snu maluch ma otwarte
usta, może to świadczyć o problemie
zdrowotnym. Należy wówczas udać
się do laryngologa, gdyż taki sposób

oddychania może zaburzyć rozwój
mowy.
Kąpiel słowna
Tak zwana „kąpiel słowna” to nic
innego, jak stymulacja językowa od
pierwszych dni życia, polegająca na
jak najczęstszym mówieniu do dziecka. Może to być zwykłe opowiadanie,
co się w danej chwili wykonuje, opisywanie przedmiotów w pomieszczeniu, nazywanie czynności, emocji.
Ważne jest powolne i wyraźne mówienie do małego dziecka poprawną
polszczyzną, bez zdrobnień, by miało
od najwcześniejszych lat jak najlepsze
wzorce językowe.
Dialog
Gdy tylko dziecko zaczyna naśladować nasze mówienie, powtarzać
dźwięki, należy zachęcać je do ekspresji słownej, bawić się wyrazami
dźwiękonaśladowczymi, udawać odgłosy zwierząt. W takich momentach,
jeśli dziecko używa smoczka, lepiej go

SŁOWO MIESIĄCA
To nowy projekt Agencji
Muzycznej Polskiego
Radia, mający na celu
popularyzowanie najwybitniejszych
dzieł literackich w wersji audiobooków.
W każdy poniedziałek publikowane są
nowe tytuły, czytane przez najlepszych
polskich aktorów.
(źródło: polskieradio.pl)

Radiobook

Liczba miesiąca
W tym roku przypada 230. rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 maja
– pierwszej w Europie i drugiej
na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych)
spisanej konstytucji.
(źródło: MEiN)
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Formami zabawy stymulującymi rozwój mowy są m.in.: teatrzyki, pacynki,
odgrywanie scenek, wspólne śpiewanie i recytowanie wierszyków FOT. PEZIBEAR/PIXABAY

odstawić, żeby przypadkiem malucha
nie „zatkać” i nie uciszyć w ten sposób. Ważne, by podczas jego mówienia nie przerywać mu i nie wyręczać
w rozmowie, wręcz przeciwnie – słuchać i zadawać dodatkowe pytania,
by dać mu szansę na dłuższy dialog.
Zachęcać, by opowiadało, co się działo w ciągu dnia, co przeżyło w przedszkolu. Dobrze z czasem wprowadzać
i powtarzać trudne wyrazy, by maluch
osłuchiwał się z nimi, przyswajał je
i w końcu również używał w swoich
wypowiedziach. Bardzo ważny jest
także kontakt wzrokowy z dzieckiem
już od pierwszych jego dźwięków – to
nauczy je koncentrowania wzroku na
rozmówcy.
Co ważne, takie proste pogawędki z dzieckiem, nawet na wczesnym
etapie, mogą dać sygnał rodzicom
i nauczycielom, czy maluch dobrze
się rozwija. Warto upewniać się, czy
dziecko reaguje na swoje imię, czy rozumie pytania i polecenia, które są do
niego kierowane, a także czy słyszy
szepty. W ten sposób można kontrolować rozwój słuchu i rozumienia
mowy. Jeśli coś w reakcjach dziecka
nas zaniepokoi, trzeba skonsultować się z lekarzem, który pokieruje
w razie potrzeby do odpowiedniego
specjalisty.
Codzienne zabawy
Czytanie książek to najlepsza forma
zabawy z dzieckiem, która stymuluje rozwój mowy. Można zacząć od
książek jedynie obrazkowych i opisywać to, co się znajduje na rysunkach.

Potem wprowadzić historyjki, aż do
dłuższych bajek i opowieści. Czytanie
rozwija mowę, wyobraźnię, buduje
słownictwo, tworzy więź z opiekunem
i zapewnia dziecku bliskość. Same zalety! Innymi formami zabawy stymulującymi rozwój mowy są: teatrzyki,
pacynki, odgrywanie scenek, wspólne
śpiewanie i recytowanie wierszyków.
Na koniec warto pamiętać, że
dziecko dopiero uczy się języka
i mowy, dlatego nie należy nagminnie
poprawiać błędów językowych, gdyż
może to zniechęcić malucha do dalszych prób. Warto również pamiętać,
że prawidłowa wymowa dopiero się
kształtuje, dlatego czterolatki mają
prawo powiedzieć „stlasna zaba”
zamiast „straszna żaba”. Te proste
zasady wprowadzone od pierwszych
dni życia z pewnością zaowocują już
po kilku latach elokwentnymi i błyskotliwymi wypowiedziami malucha.
Katarzyna BRZEZIŃSKA
Źródło: Józef Porayski-Pomsta,
O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, 2015
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Odrobić lekcję z cyberbezpieczeństwa

Szkoły atakowane przez hakerów
NAUCZANIE ZDALNE ZWIĘKSZYŁO RYZYKO ATAKU HAKERÓW NA SZKOŁY. TO ZAGROŻENIE NIE ZNIKNIE WRAZ Z POWROTEM UCZNIÓW DO KLAS. PLACÓWKI OŚWIATOWE
JUŻ WCZEŚNIEJ BYŁY NA SZCZYCIE LISTY ATAKÓW HAKERSKICH. ZAGROŻENIEM ZYSKUJĄCYM NA ZNACZENIU SĄ ATAKI TYPU RANSOMWARE, KTÓRYCH LICZBA W DRUGIM
PÓŁROCZU 2020 ROKU WZROSŁA AŻ SIEDMIOKROTNIE.
Mimo instalacji dodatkowych
zabezpieczeń czy wielostopniowej autoryzacji użytkowników nie
wolno zapominać o czujności, bo
o skuteczności hakerów decydują
najczęściej błędy ludzkie. Pomocą
dla szkół mogą być samorządy, które
zapewnią dostęp do dodatkowego
oprogramowania i łączy.
Z analiz Fortinet, firmy specjalizującej się w zabezpieczeniach cybernetycznych wynika, że liczba ataków
typu ransomware (oprogramowanie,
które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczyt
zapisanych w nim danych, a następnie
żąda od ofiary okupu za przywrócenie
stanu pierwotnego) wzrosła w drugim
półroczu 2020 roku aż siedmiokrotnie! Warto więc zadać sobie pytanie,
czy odrobiliśmy pandemiczną lekcję
z cyberbezpieczeństwa.
To nie był łatwy rok dla szkół
– Oprócz problemów czysto organizacyjnych, wynikających ze specyfiki
nauki na odległość, musiały z większą
uwagą podchodzić do kwestii cyberbezpieczeństwa, ponieważ gwałtownie zwiększyła się liczba urządzeń łączących się ze szkolnymi systemami
i bazami danych za pośrednictwem
nie zawsze odpowiednio zabezpieczonych łączy – zwraca uwagę Sławomir
Wojtacki, prezes firmy teleinformatycznej Sprint SA.
Kwestiami, na które sektor edukacji musi być szczególnie wyczulony,
niezależnie od tego, czy dalej będziemy prowadzić nauczanie zdalnie, czy

uczniowie wrócą do ław szkolnych, są
ataki na szkolne strony internetowe,
urządzenia IoT (np. routery wi-fi czy
sieciowe drukarki), próby phishingu
(wyłudzenia danych logowania lub
danych karty kredytowej) oraz zainfekowania komputerów i smartfonów wspomnianym już ransomware, a także oprogramowaniem
typu malware (stworzone z myślą
o uszkodzeniu lub kradzieży danych).
Jak hakerzy atakują szkoły?
Dlaczego wymienione wyżej typy
ataków są tak groźne i trzeba na nie
zwracać uwagę? Przede wszystkim
są to obecnie najczęściej spotykane
rodzaje działań przestępców, a złamanie zabezpieczeń nawet jednego
urządzenia może pociągnąć za sobą
strumień złośliwego oprogramowania zalewający wszystkich użytkowników korzystających ze wspólnych
łączy czy narzędzi internetowych.
Dlatego właśnie hakerzy chętnie
atakują urządzenia IoT, systemy do
zarządzania stronami internetowymi
(co może dać im też dostęp do mediów społecznościowych szkoły),
ponieważ dostają za jednym zamachem dostęp do dużej liczby danych,
w tym osobowych, oraz narzędzia do
dalszego rozprzestrzeniania szkodliwych aplikacji wśród uczniów i nauczycieli. Szczególnie tych aplikacji,
które służą do wyłudzenia danych
osobowych i do logowania do systemów bankowości internetowej (phishing) oraz zablokowania urządzeń
w zamian za okup (ransomware).

– Zdaję sobie sprawę, że cyberbezpieczeństwo to zagadnienie
złożone i nie każda szkoła posiada
odpowiednie zasoby. Ważną pomoc
mogą więc zapewnić samorządy,
którym podlegają. Mogą przekazać
dostęp do posiadanych przez siebie
licencji na najważniejsze oprogramowanie, udostępnić bezpieczne łącza,
ale przede wszystkim służyć radą,
jak postępować i chronić infrastrukturę IT oraz użytkowników – dodaje
Sławomir Wojtacki ze Sprint SA.
Jak szkoły mogą się bronić?
Przede wszystkim powinny postawić na dodatkowe zabezpieczenia
i bardziej rygorystyczne procedury.
Do najskuteczniejszych należą między innymi:
– segmentacja sieci – oddzielenie
niektórych aplikacji mających dostęp do
Internetu od najbardziej wrażliwych baz
danych, czyli np. ograniczenie dostępu
do rejestru uczniów (który zawiera dane
osobowe), tak żeby zawartych w nim
informacji nie mógł odczytać program
do prowadzenia lekcji online;
– wielostopniowa autoryzacja
użytkowników;
– dodatkowe zabezpieczenia aplikacji webowych (WAF), chroniące
przed phishingiem i atakami DdoS
(uniemożliwienie działania systemu
poprzez zajęcie wszystkich wolnych
zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów);
– dodatkowe wtyczki bezpieczeństwa do przeglądarek, minimalizujące ryzyko malware;

Instytucje oświatowe były najczęściej atakowane przez hakerów FOT. PL.FREEPIK.COM

– ścisła kontrola uprawnień przydzielanych użytkownikom, tzw. Zero
Trust Access (ZTA), co jest szczególnie istotne w przypadku zarządzania
stronami internetowymi i kontami
w mediach społecznościowych.
Edukacja w zakresie
cyberbezpieczeństwa
Eksperci radzą, aby szkoły pamiętały o edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Niestety nadal
najsłabszym ogniwem wszystkich,
nawet najbardziej zaawansowanych
zabezpieczeń jesteśmy my, użytkownicy.
Nadal największy wpływ na to,
czy hakerom uda się nas skutecznie
zaatakować, czy nie, ma nasza czujność. Niestety wciąż zdarza nam się
klikać nieuważnie w przesyłane linki, łączyć się z niezabezpieczonymi,

nieznanymi otwartymi sieciami wi-fi
lub otwierać podejrzane załączniki
do otrzymywanych wiadomości. –
Nasza czujność jest najlepszą bronią
w walce z hakerami i powinni o tym
pamiętać zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i zarządcy szkół – przypomina Sławomir Wojtacki.
Warto też pamiętać, że nawet
przed pandemią sektor edukacji był
na celowniku przestępców. Według
raportu Radware sprzed roku (raport: Eliminating Security Blind Spots
in an Age of Technological Change)
instytucje oświatowe były najczęściej atakowane przez hakerów. To
tam dochodziło do największej liczby
ataków dziennie (na kolejnych miejscach były handel detaliczny i usługi
finansowe).
Oprac.: JJ
źródło: Sprint SA
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Słowa, których nigdy nie po
mówić swoim dzieciom
SŁOWA, KTÓRE NA DŁUGO MOGĄ ZAPAŚĆ W PAMIĘĆ. SŁOWA USŁYSZANE W DZIECIŃSTWIE, KTÓRE JUŻ WTEDY MOGĄ NA NAS
WPŁYWAĆ PRZEZ DŁUGIE LATA. POZNAJCIE SŁOWA, KTÓRYCH NIGDY NIE POWINNIŚCIE MÓWIĆ SWOIM DZIECIOM.
Nie tak to się robi. Daj, pokażę ci
Słowa, które odbierają wiarę we
własne siły. Ja tego nie potrafię, jestem zbyt mały. Tylko dorośli wiedzą,
jak to się robi. Muszę z tym poczekać.

je oskarżyć. Okazać się jednak może,
że niesłusznie je oceniasz.
Nie mogłeś zrobić tak jak X?
Nie mogłeś się bardziej postarać?

Co się z tobą dzieje?
Co jest z tobą nie tak?
Dziecko samo zastanawia się, jak
ma odpowiedzieć na te pytania, bo
nie wie, dlaczego zostały zadane.
Widocznie dorosły miał jakiś powód,
by je zadać. Dziecko, które wierzy
w dobre intencje dorosłego i czuje się
przy nim bezpiecznie, słysząc takie
słowa, zadaje sobie w głowie pytania: „Co jest ze mną nie tak? Jestem
jakiś gorszy od innych? Czy rodzic
mnie jeszcze akceptuje? Jestem złą
osobą? Być może nie jestem wystarczająco dobry?”. Te słowa mogą zapaść w pamięć na długie lata.
Natychmiast się uspokój
Dziecko, szczególnie to małe, nie
ma jeszcze dobrze rozwiniętego
układu nerwowego. Nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami. Nie
zna sposobu na to, jak mogłoby się
uspokoić. Przeważnie w trudnych dla
siebie chwilach szuka fizycznego kontaktu z rodzicem przez przytulenie,
pogłaskanie. Gdyby potrafiło samo
zapanować nad emocjami, zapewne
by to zrobiło.
Nie mam pieniędzy,
nie kupimy tego
Jeśli masz stresujące kłopoty finansowe, nie wciągaj w to swojego
dziecka. Ono i tak w żaden sposób nie
pomoże rozwiązać tych problemów.
Nie ma żadnego wpływu na twoją
sytuację finansową. Nie musi więc
wszystkiego na ten temat wiedzieć.
Można wytłumaczyć dziecku: „Nie
teraz, może później”, „Wrócimy do
tego tematu”, „Wiem, że jest to dla
ciebie ważne, na pewno o tym będę
pamiętać”. W różny sposób można
dać komunikat, że teraz przechodzimy gorszy okres. Oczywiście nie
powinno się to powtarzać bezustannie, bo mogłoby wzbudzić u dziecka
niepokój.
Ty NIGDY się nie zmienisz!
Ty ZAWSZE już taki będziesz!
Czy ty, jako dorosły, lubisz być sortowany w kategorie: „ty nigdy” – „ty
zawsze”? Słowa te mają negatywny
wydźwięk. Słysząc „Ty nigdy się nie
zmienisz”, zaczynasz w to wierzyć, bo
chociaż starałbyś się bardzo, to zmiana, jakiej będziemy chcieli dokonać,
i tak nie zostanie zauważona. Jeśli
mówisz do swojego dziecka: „Ty nigdy
się nie zmienisz”, tak naprawdę dajesz mu przyzwolenie na to, żeby się
nie zmieniło. Jeżeli rodzic tak twierdzi,

To, co dzieci usłyszą od nas, może zaważyć na całym ich życiu PL.FREEPIK.COM

to widocznie jest to prawda. „Jestem
jaki jestem i taki już zostanę”.
Możesz być kimkolwiek zechcesz!
Każdy rodzic pragnie tego, aby
dziecko podążało swoją ścieżką,
spełniało swoje marzenia i osiągnęło swoje ambitne cele. Chcemy
wspierać pociechę w tej podróży do
realizacji zamierzeń. Słowa: „Możesz
być kimkolwiek zechcesz!” są bardzo motywujące, inspirujące, miłe,
bo wypowiedziane przez rodziców,
którzy wierzą w swoje dziecko. Ale
niestety ich wydźwięk bywa również negatywny. Zbyt ambitne cele
mogą bowiem być szkodliwe. Dzieci,
aby osiągnąć upragniony cel, mogą
zacząć zachowywać się wręcz nieetycznie, by do niego dojść i udowodnić rodzicom, że nie pomylili się
względem nich.
Poczucie wartości dziecka znacznie spadnie, jeżeli nie osiągnie tego,
czego pragnęło. Bo przecież tak dużo
pracowało, tak wiele czasu spędzało nad książkami, włożyło w to tyle
wysiłku, a jednak nie jest tym, kim
chciało być. „Rodzice z pewnością
czują się zawiedzeni tym, że nie udało
mi się dojść, dokąd chciałem. Zawsze
mówili, że mogę być tym, kim zechcę,
a mnie się nie udało”.
Oprócz wysiłku, talentu, zaangażowania potrzeba czasem jeszcze
szczęścia. Jak to ujął laureat Nagrody
Nobla Daniel Kahneman: „Sukces =
talent + szczęście. Wielki sukces = trochę więcej talentu + dużo szczęścia”.
Zostaw mnie w spokoju
Czasami dziecko potrafi tak wyprowadzić z równowagi, że na-

prawdę nie masz już ochoty toczyć
dalszych dyskusji, nie masz ochoty
zbliżyć się do dziecka, gdy chce cię
przytulić. Tak, nie jesteś sama – wiele
matek tak ma. Każdy człowiek ma
granice swojej wytrzymałości. Nie
rób sobie z tego powodu wyrzutów,
że jesteś złą matką. Musisz jednak
zmienić słowa, które przekazujesz
dziecku.
„Zostaw mnie w spokoju” brzmi
odrzucająco; dziecko obawia się, czy
jest jeszcze kochane, czy nasze uczucia zmieniły się względem niego. Nie
rozumie, że to jest chwila, moment,
po którym dojdziemy z powrotem do
ładu ze swoimi emocjami. Dla dziecka ten czas wydaje się wiecznością.
Obawia się braku akceptacji, boi się,
że nie naprawi naszej relacji. Obawia się, że bliskość, która łączyła go
z rodzicem, już nie powróci do stanu
poprzedniego.

Takimi słowami możesz sprawić,
że dziecko będzie czuło strach, by
wypowiedzieć własne zdanie, by
wyrazić, co myśli, czuje. Postanowi „pójść za większością” pomimo
tego, że będzie to sprzeczne z jego
myśleniem. Młody człowiek wybierze tę drogę, bo „on jest przecież
głupi”. Zdecyduje się pójść ścieżką
większości, bo ta droga jest bezpieczniejsza. Gdy będzie podążał
za większością, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że popełni błąd.
Ale jest również mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie realizował
swoje marzenia. Może nawet nie
mieć własnych marzeń.
Słyszysz, co do ciebie mówię?

Tego chyba nie trzeba wyjaśniać,
opisywać w żaden sposób. Jak można
powiedzieć tak do osoby, którą tak
naprawdę kochamy? Czy na pewno
chcemy zaburzać dziecku jego poczucie bezpieczeństwa? Czy na pewno
chcemy zmusić dziecko do pożądanego zachowania, wypowiadając do
niego tak mocne słowa?

Oczywiście, że dziecko cię słyszy. Zadaj sobie pytanie: dlaczego
nie chce cię usłyszeć? Dlaczego cię
ignoruje w tym momencie, gdy wypowiadasz do niego te słowa? Być
może nie zrozumiało wcześniejszego polecenia. Być może zbyt mało
czasu spędzałeś z nim w ciągu dnia
i chce pokazać ci, jak to jest być lekceważonym. Tym sposobem zwraca
na siebie większą uwagę, być może
tego właśnie potrzebuje. Może być
również tak, że zadajesz to pytanie
podniesionym głosem. Dziecko ze
strachu boi się udzielić odpowiedzi.

Jesteś taki głupi

Widzisz co zrobiłeś?

Jeśli potrafisz takie słowa powiedzieć do swojego dziecka, to wiedz,
że ty jesteś jeszcze głupszy. Dziecko
na bazie słów, jakie wypowiadamy do
niego już od narodzin, buduje swój
przyszły świat, buduje swój system
wartości.

Tak, dziecko słyszy i widzi. Natomiast czy ono to zrobiło specjalnie?
Czy to było jego zamiarem? Tego nie
wiesz. Stało się to, co się stało. Nie
znasz prawdziwego zamiaru dziecka.
Możesz podejrzewać, że coś zrobiło
specjalnie, z premedytacją; możesz

Nie kocham cię!

„Zosia już umie tabliczkę mnożenia, a jest młodsza od ciebie. Nie
jest ci wstyd?”, „Ania już dawno zna
się na zegarku, a ty kiedy w końcu się nauczysz?”, „Marcin dostał
piątkę, czemu tobie tak słabo poszło?”, „Rafał potrafi to zrobić, ty
nie umiesz?”.
Teraz zadaj sobie pytanie: Czy ty
lubisz być porównywany? „Zosia ma
trzy kierunki ukończone, a ty tylko
podstawówkę?”, „Ania zna cztery języki, a ty ani jednego?”, „Marcin jest
prezesem w firmie X, a ty nie awansowałeś?”, „Rafał zarabia 5000 zł na
rękę, a ty tylko 2000 zł?”.
Jak się z tym czujesz? Zapewne
tak samo jak dziecko. Starasz się ze
wszystkich sił, ale zawsze znajdzie
się ktoś lepszy do porównania. Czy
warto więc porównywać swoje dzieci
do innych?
Doprowadzasz mnie do szału
Dziecko nie doprowadza cię do szału. To ty pozwalasz na to, by dać się
wyprowadzić z równowagi. Dziecko
nie zna twoich granic wytrzymałości.
Nie zna, ale każdego dnia próbuje
i sprawdza. Czy na pewno to dziecko
doprowadziło cię do szału, czy też tak
jak w przypadku COVID-19 obecne
były „choroby współistniejące” (tutaj:
zmęczenie, zła wiadomość, kłótnia
z partnerem, stresująca sytuacja finansowa)?
Mam cię dość
Mocne słowa! Z pewnością nie
chciałbyś ich usłyszeć od nikogo.
Nie zadawaj więc tego bólu osobie,
na której ci zależy, bo możesz tego
naprawdę żałować. Jeśli chcesz wypowiedzieć te słowa do dziecka, lepiej
ugryź się w język tak mocno, żeby nic
już nie powiedzieć.
Nie płacz, bo nie masz o co!
To, że dla ciebie coś nie jest wielką
sprawą, nie znaczy, że dziecko myśli
tak samo. Według ciebie problemem
może nie jest to, że dziecko coś chciało. Natomiast ono płacze – bo właśnie
coś chciało.
Ty również masz swoje osobiste
potrzeby, czasem płaczesz, że coś
nie idzie po twojej myśli. Chcesz się
wygadać z tego bólu bliskiej osobie,
a ta nie wykazuje empatii, bo uważa,
że płaczesz z powodu błahostki. Jak
się wtedy czujesz?
Jeśli dziecko płacze, to widocznie
ma jakiś powód. Na spokojnie o tym
porozmawiajcie. Przykładowo: „Rozumiem, że chciałbyś to mieć, ale
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owinniście
Aneta BORITZKA
www.odrudej.pl
odrudej@gmail.com
Z zawodu pedagog, coach. Swoją wiedzą, doświadczeniem dzieli się na blogu odrudej.pl. Tematy, które
porusza, to: rodzina, relacje, rozwój, kariera zawodowa,
finanse i zdrowie.
O sobie pisze: „Jestem kobietą po trzydziestce, matką
mojego kochanego synka i żoną fantastycznego mężczyzny. Kieruję się przekonaniem, że każdy ma możliwość
kształtowania swojego życia i decydowania o jego jakości
– każdy ma szansę w pełni wykorzystać posiadane zasoby
i osiągnąć nawet najbardziej ambitne cele. Możesz próbować zmienić każdy obszar swojego
życia, jeśli tylko tego chcesz. Zainspirowana do działania poprzez motto jednego z autorów:
»Małe kroki, które robisz, są lepsze niż duże, które tylko planujesz«”.

w tym miesiącu już kupiliśmy jeden
samochodzik. Pozwól, że zapiszemy
to na listę rzeczy, które chcemy kupić.
Być może dostaniesz to na urodziny. Chcesz zrobić taką listę swoich
marzeń?”.
Ważne jest, aby pozwolić dzieciom
płakać, okazywać swoje emocje i frustracje. Muszą wiedzieć, że w życiu
doświadczamy różnych emocji.
Wszystko zrobiłam dla ciebie, a ty
teraz tak mi się odwdzięczasz?
Jeśli zrobiłeś coś z miłości, nie
oczekuj czegoś w zamian. Nie wymuszaj w ten sposób pożądanego
zachowania u dziecka. To jest szantaż emocjonalny! Wolałeś opiekować
się dzieckiem, niż pójść do pracy?
Wydałeś każdy grosz na dodatkowe zajęcia, by dziecko miało wiele
zainteresowań? To był wówczas
twój wybór. Natomiast nie oczekuj,
że dziecko będzie przez to „zawsze
na twoje zawołanie”. Nie szantażuj
w ten sposób dziecka, nie wzbudzaj
w nim wyrzutów sumienia!
Czy muszę wszystko powtarzać
ci tysiąc razy?
Jeśli zauważasz, że to pytanie zadajesz bardzo często swojemu dziecku, być może powinieneś opracować
inną strategię komunikacji. Być może
powinieneś w inny sposób zadawać
pytania, inaczej formułować zdania.
Może stosujesz zbyt długie zdania
i dziecko nie jest w stanie wszystkiego zapamiętać? Zastanów się, czy ty
tutaj nie popełniasz błędu. Czasem
niewiele wystarczy zmienić, by wystąpiły zadowalające efekty.
Jesteś już taki duży,
czego się boisz?
Ty, choć jesteś już dorosły, nie
odczuwasz strachu? Każde dziecko,
niezależnie od wieku, też ma prawo
się czegoś bać. Trzeba jednak znaleźć drogę, by ten strach zamienić
w odwagę. Czasem jest to długi proces. Czasem ten strach już z nami
zostanie. Ja do dziś boję się większych pająków i węży. Nie wstydzę
się o tym mówić, bo każdy się czegoś
boi, nawet w dorosłym życiu. Jeśli nie
da się czegoś wypracować, trzeba to
zaakceptować.
Przestań zachowywać się jak
dziecko, przecież już jesteś duży!
Nie oczekuj, że twoje dziecko będzie zachowywało się jak dorosły.
Dziecko jest przecież dzieckiem.
Nie lekceważ, nie zawstydzaj takimi słowami, spróbuj usłyszeć, co

chce nam przekazać przez swoje
zachowanie.
Czasami zachowujemy się bardzo nieracjonalnie, nieporadnie
w obliczu strachu, słabości. Nie
tylko dziecko tak ma. My, dorośli,
również. Może nie potrafimy się do
tego przyznać, ale mamy potrzebę,
by ktoś się nami zaopiekował i powiedział nam, że wszystko będzie
dobrze, „jestem z tobą, nie bój się”.
Czy zauważasz, że choć sytuacja
się nie zmieniła, czujesz wsparcie
i jest z tym lepiej? Czujesz się bezpieczniej?
Lepiej to zrób, bo inaczej…
Groźba w niczym nie pomoże. Co
najwyżej zbudujesz sobie mur zamiast mostu do dziecka. Wytłumacz
na spokojnie dziecku, dlaczego jest
ważne, żeby to zrobiło. Przedstaw
korzyści, jakie z tego będzie miało,
pokaż mu, dlaczego to zachowanie
jest właściwe.
Pewnie zajmie ci to o wiele więcej czasu niż wypowiedzenie słów
„Lepiej to zrób…”, natomiast jest
większe prawdopodobieństwo,
że dziecko się do tego zastosuje,
ponieważ już będzie świadome,
dlaczego winno w ten sposób postąpić.
Jeśli to zrobisz,
nie masz wstępu do domu!
Nigdy nie mów tak do dziecka.
Jeszcze możesz pożałować tego,
że wyjdzie i nigdy nie wróci. Nie
wolno stosować żadnych gróźb
wobec dziecka czy osoby dorosłej.
Zwłaszcza że sam dobrze wiesz,
że są to tylko puste słowa, których
i tak byś nie zrealizował. Po co więc
zastraszać osobę, którą kochasz?
Mówiłam ci, że tak będzie,
trzeba było słuchać
Możemy mówić, ostrzegać. Dziecko jest ciekawe i też chce sprawdzić,
spróbować. Dziecko, tak jak my,
dorośli, najlepiej uczy się na swoich błędach. Pomimo że próbujesz
ostrzegać, bo sam popełniłeś kiedyś
ten błąd, młody człowiek musi doświadczyć tego na własnej skórze.
Czy ty zawsze słuchałeś swoich rodziców, gdy cię ostrzegali?
Niektórzy rodzice myślą, że tylko
fizycznie mogą sprawić dziecku ból.
Słowo nieraz może zadać więcej
bólu niż czyn. W natłoku codziennych obowiązków, stresów i braku
czasu zdarza się każdemu popełniać błędy. Ważne jednak, aby umieć
je zauważać i eliminować.

Dramat Czarnobyla, kanibalizm w Korei Północnej, obrzezanie
dziewczynek w Afryce…

Jak uczyć,
żeby zaciekawić
O TYM, JAK ZACIEKAWIĆ UCZNIA SWOJĄ E-LEKCJĄ, MÓWI ALICJA
DŁUGAJCZYK, DOKTOR NAUK O ZIEMI, NAUCZYCIEL GEOGRAFII
I FIZYKI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. T. KOŚCIUSZKI
W MYSŁOWICACH, WYKŁADOWCA INSTYTUTU STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH W TYCHACH.
– Trudno teraz mówić, że uczę
w szkole. Wiadomo… pandemia.
Przez ostatni rok nauczam ze
swojego gabinetu. Jesteśmy
już zmęczeni tą sytuacją – i my,
nauczyciele, i młodzież, z którą
pracujemy.
– Jak pomimo to zainteresować uczniów swoim przedmiotem? Żeby zechcieli słuchać i byli
aktywni? Wszystko zależy od
tego, w jaki sposób – my, nauczyciele – podchodzimy do przekazywania wiedzy i do partnerów,
którymi są nasi uczniowie.
– Siedząc przed komputerem
na lekcji online, uznałam, że
trzeba odejść od typowego nauczania z podręcznikiem.
– Prawie nikt z nas nie lubił
fizyki czy chemii, a już fizyka
jądrowa czy chemia jądrowa to
był i jest temat tabu. Mnie jednak
udało się zachęcić uczniów do
zgłębienia tej dziedziny wiedzy.
26 kwietnia tego roku minęła
35. rocznica katastrofy w Czarnobylu. Wykorzystałam ten fakt,
który do dziś budzi emocje, grozę
i owiany jest tajemnicą. I co się
okazało? Fizyka i chemia jądrowa
okazały się dla uczniów całkiem
przyjazne. Wszyscy wzięli udział
w tworzeniu projektu o katastrofie i jej następstwach. Co ciekawe, uczniowie na tyle zainteresowali się tym tematem, że
oglądali polecony przeze mnie
serial Czarnobyl. Niektórzy siedzieli przed telewizorem całymi
rodzinami.
– Omawialiśmy też z uczniami temat Korei Północnej, chociaż w podstawie programowej
nie ma ani pół zdania na temat
tego azjatyckiego kraju. Mamy
XXI wiek. Rozszczepiamy atomy,
wylatujemy w kosmos, a w komunistycznej Korei Północnej
– w dramatycznych okolicznościach – praktykowany jest
kanibalizm. Ludzie zamknięci
w obozach pracy, totalnie zagłodzeni, jedzą ciała swoich
zmarłych dzieci. Temat jest
szokujący, ale spowodował, że
młodzież chciała dowiedzieć się
więcej o geografii oraz historii
tego regionu świata i uczniowie
sami poszukiwali informacji.
– Dyskutowaliśmy też
o współczesnych problemach

Dr Alicja Długajczyk FOT. KADR FILMU/ISP TYCHY

– PRAWIE NIKT Z NAS NIE
LUBIŁ FIZYKI CZY CHEMII,
A JUŻ FIZYKA JĄDROWA
CZY CHEMIA JĄDROWA TO
BYŁ I JEST TEMAT TABU.
MNIE JEDNAK UDAŁO SIĘ
ZACHĘCIĆ UCZNIÓW DO
ZGŁĘBIENIA TEJ DZIEDZINY
WIEDZY. 26 KWIETNIA
TEGO ROKU MINĘŁA
35. ROCZNICA KATASTROFY
W CZARNOBYLU.
Afryki. Powszechnie znane są
te z brakiem wody, pożywienia
i dostępu do opieki medycznej.
Rzadziej mówi się natomiast
o zjawisku rytualnego obrzezania dziewczynek. Problem
omawialiśmy z wykorzystaniem
filmu Kwiat pustyni, opartego na

autobiografii somalijskiej modelki Waris Dirie.
– Jeżeli tylko nauczyciel zechce wzbudzić u uczniów pasję
do swojego przedmiotu, to da się
to zrobić, nawet na e-lekcjach
w czasach pandemii.

(JJ)
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Jak ważne są pierwsze lata życia i edukacji

Budowanie fundamentu
NA RODZICACH, NAUCZYCIELACH I INNYCH DOROSŁYCH TWORZĄCYCH ŚRODOWISKO SPOŁECZNE KILKULETNIEGO DZIECKA
CIĄŻY OGROMNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. TO ONI BOWIEM MAJĄ WPŁYW NA ROZWÓJ FUNKCJI JEGO MÓZGU. TWORZĄ WIĘC
FUNDAMENT, NA KTÓRYM MAŁY CZŁOWIEK BĘDZIE BUDOWAŁ CAŁE SWOJE PRZYSZŁE ŻYCIE. 20 MAJA BR. ODBYŁA SIĘ
KONFERENCJA ONLINE PT. „NEUROBIOLOGIA WCZESNEGO DZIECIŃSTWA, CZYLI DLACZEGO TAK ISTOTNE SĄ PIERWSZE LATA
EDUKACJI?”. ZORGANIZOWAŁO JĄ MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY W TYCHACH. WYKŁAD WYGŁOSIŁ MAREK KACZMARZYK –
PROFESOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, BIOLOG, NEURODYDAKTYK, NAUCZYCIEL I WYKŁADOWCA.
Nasze duże mózgi są wyjątkowe
na poziomie złożoności i tego, co
potrafią. Trzeba jednak pamiętać, że
rozmiar ludzkiego mózgu jest z jednej strony jego zaletą, a z drugiej
strony wadą.
Mózg w fazie organizacji
Jeśli chodzi o wielkość mózgu
w relacji do wielkości ciała, ludzie
nie mają sobie równych. Ludzki
mózg jest trzykrotnie większy niż
np. u spokrewnionych z nami szympansów karłowatych. Nasze mózgi
również rosną dosyć szybko. Objętość mózgu 6–7-letniego dziecka
wynosi 90 proc. objętości mózgu
dojrzałej osoby. Tak ogromny organ
daje nam przewagę nad innymi gatunkami. Posiadamy świadomość,
umiejętność planowania, racjonalnego myślenia czy zauważania
ciągów przyczynowo-skutkowych.
Jakie są więc wady dużego rozmiaru ludzkiego mózgu? Należymy do
ssaków, a ssak musi się urodzić. Ten
moment jest krytyczny. Gdybyśmy
chcieli poczekać w łonie matek do
chwili, kiedy nasz mózg osiągnąłby
stopień złożoności charakterystyczny dla momentu okołourodzeniowego np. szympansów, to ludzka ciąża
musiałaby trwać 21 miesięcy. Wtedy
jednak mózg byłby już zbyt duży,
żeby mógł się bezpiecznie urodzić.
Zabilibyśmy naszą matkę. Dlatego
przychodzimy na świat, kiedy mózg
jest w trakcie tworzenia się. Dopiero
organizuje swoją sieć możliwości.
Przeciętnie do około 5. roku życia
struktura kory mózgowej znajduje
się w stanie embrionalnym.
Organizowanie się ludzkiego mózgu w początkach życia odbywa się
w bardzo specyficznych warunkach.
Inne gatunki ssaków cytoarchitekturę mózgu budują na bazie pewnego
genetycznego programu i pod osłoną ciała matki. Natomiast ludzkie
dziecko znajduje się od początku pod
bardzo dużym wpływem środowiska
zewnętrznego – społecznego, wychowawczego, ale też fizycznego.
„Nasza wioska”
W pierwszych latach życia dziecku
potrzebne są zasadniczo dwie cechy
środowiska, w którym się rozwija –
bezpieczeństwo i wyzwania.
Poczucie bezpieczeństwa jest
fundamentalne. W pewnym sensie
jesteśmy podobni do kangurów,
których młode rodzą się w stanie
embrionalnym i muszą korzystać
z toreb lęgowych swoich matek, żeby
tam bezpiecznie dojrzeć. Jednak nasze „torby lęgowe” nie są zbudowane
ze skóry, ale z uczuć, jakimi rodzice
darzą swoje dzieci. Miłość i troska
są niezbędne naszym mózgom,
żeby mogły dojrzewać w poczuciu

pełnego bezpieczeństwa. Reakcje
pewnych części mózgu (podwzgórze, układ limbiczny) u dziecka są
niezwykle wrażliwe na stres. Mogą
się wtedy silnie zmieniać i tworzyć
modele funkcjonalnie, które w przyszłości nie będą mu dobrze służyć.
Żeby nasze mózgi mogły się
prawidłowo rozwijać – poza bezpieczeństwem – potrzebują także
wyzwań, problemów, których rozwiązanie wymaga wyjścia poza strefę pełnego bezpieczeństwa. Rodzice nie są najlepszym z możliwych
źródeł takich zadań. Przydają się
w tej roli inni, przychylni rozwojowi
dziecka dorośli. W czasach pierwotnych grup zbieraczy i łowców byli to
pozostali dorośli tworzący grupę,
czyli sąsiedzi. To dlatego mówi się,
że do wychowania potrzebna jest
cała wioska. W dzisiejszym świecie,
o zupełnie odmiennej konstrukcji,
szukamy takich dorosłych, tworząc
grupę własnych znajomych, których
zapraszamy do swoich domów. Rolę
taką mogą też odegrać nauczyciele
i wychowawcy.
Na rodzicach i na dorosłych z „naszej wioski” spoczywa duża odpowiedzialność. To, w jaki sposób opisujemy i wyjaśniamy dzieciom świat na
początkowym etapie ich rozwoju, będzie miało bardzo silny wpływ na jego
rozumienie w przyszłości. Powstające
na tym etapie życia reprezentacje
informacji stanowią rusztowanie,
na którym później człowiek buduje
siebie. Ponieważ zmiany neuroplastyczne są nieodwracalne (co oczywiście nie oznacza, że nie można ich
w przyszłości modyfikować), mamy
na tym etapie do czynienia ze znaczną odpowiedzialnością dorosłych.
Rola języka
Język jest wyjątkową cechą ludzi,
która przyczyniła się do powstania i rozwoju naszych kultur. Jest
to jednak cecha, która towarzyszy
nam od niedawna. Jeszcze młodsze
są pismo i czytanie. Nasze mózgi
nie wytworzyły jednak w krótkim
czasie nowych struktur, które służą do nowych zadań. Kompetencje
w zakresie języka są „składane” z już
istniejących, starych części mózgu,
które pierwotnie służyły innym celom. To bardzo złożony i delikatny
proces zachodzący pod wpływem
środowiska społecznego, a konkretnie pod wpływem obecności
w środowisku przekazu językowego.
Mózg dziecka, słysząc mowę, ulega reorganizacji. Stare segmenty
łączą się w nowy, unikalny dla ludzi
sposób, co ostatecznie powoduje
kompetencje w zakresie mowy oraz,
co ciekawe, także definiuje sprawność czytania w bardziej odległej
przyszłości. Sprawność w zakresie

pieczne interpretowanie zachowań
ludzi, którzy znajdą się w przyszłości w otoczeniu dziecka, i zdecydują
o odpowiednich na nie reakcjach.

(unikanie i ucieczka), a tym, co warto
robić często (nagrody, motywacja).
Oba systemy są neurobiologicznie
rozdzielne, jednak to, który z nich
będzie miał funkcjonalną przewagę
w ocenie przyszłych życiowych sytuacji, zależy w znacznym stopniu
od pierwszych doświadczeń dziecka.
Ocena jest bodźcem, który wywołuje określone reakcje mózgu,
a jej jakość oraz forma będą miały
wpływ na odbiór podobnych bodźców w przyszłości. Skrajność ocen,
ich pozorna jednoznaczność z punktu widzenia dorosłego może być dla
dziecka ograniczeniem w rozumieniu samego procesu i jego społecznego kontekstu. Hierarchię wartości,
skłonność do porównań, skupienie
na sobie lub na twierdzeniach innych
na swój temat to także konsekwencje opisywanych już wcześniej procesów neuroplastycznych. I podobnie
jak w przypadku skalowania reakcji
emocjonalnych, nasze zachowania
muszą być w tym obszarze równie
przemyślane i ostrożne.

Ruch a procesy poznawcze

Geny czy środowisko

Aktywność fizyczna pobudza
w naszych mózgach nie tylko obszary bezpośrednio odpowiedzialne
za ruch, ale także te, które odpowiadają za procesy kojarzeniowe,
uwagę oraz rozwiązania eksperckie.
Z drugiej strony w ostatnich latach
odkryto, że części mózgowia od zawsze kojarzone przez naukowców
z ruchem i równowagą, takie jak
móżdżek, uczestniczą w wyższych
procesach kognitywnych, takich jak
planowanie i podejmowanie decyzji.
Okazało się także, że uprawianie
sportu, wbrew obiegowej opinii na
przykład na temat klas sportowych,
zdecydowanie poprawia możliwości
intelektualne. Szczególnie jednak
ciekawy jest silny związek wczesnego rozwoju motoryki małej
(precyzji ruchów dłoni) z przetwarzaniem znaczeń oraz operacjami
na symbolach. Intensywne zajęcia
manualne, szczególnie (choć nie wyłącznie) w pierwszych latach życia
powodują równoległy wzrost potencjału poznawczego, co ma wpływ
na możliwości kognitywne później.

Pytanie o źródła ludzkich kompetencji jest często sprowadzane do
prób ustalenia, czy odpowiadają za
nie środowisko społeczne czy genetyczne dziedzictwo.
Podłoże genetyczne traktujemy
dzisiaj jak rodzaj bardzo skomplikowanego przepisu kulinarnego, który
realizowany jest w unikalnych warunkach środowiska. W ostatecznym
efekcie tyleż jest jakości przepisu,
co kompetencji kucharza, rodzaju
sprzętów, jakie ma do dyspozycji,
i oczywiście jakości składników.
Badania ostatnich lat wykazują, że
za różnice, które występują pomiędzy ludźmi, w połowie odpowiadają geny, w połowie zaś środowisko.
Jedyne, o czym można bezpiecznie
myśleć w tym kontekście, to świadomość, że zarówno nasz wpływ,
jak i wpływ tego, co wrodzone, jest
ograniczony. Oznacza to, że błędem
jest zarówno stawianie na rozwój
arbitralnie wybranych kompetencji
z pominięciem skłonności, talentów
i preferencji wychowanka, jak i określenie z góry granic jego możliwości.
Konferencja online zorganizowana została przez Miejskie
Centrum Oświaty pod honorowym
patronatem wiceprezydenta Tychów Macieja Gramatyki. Partner
organizacyjny i mertoryczny: EduAkcja.
Oprac. (JJ)

Prof. Marek Kaczmarzyk podczas wykładu FOT. EduAkcja

mowy zależy także od jakości tego,
co dziecko słyszy na tym wczesnym
etapie. Wielu specjalistów postuluje, żeby język, jakim mówimy do
dziecka, był odpowiednio złożony
i bogaty, nawet jeśli mamy dowody na to, że nie wszystko jest na
tym etapie dla dziecka zrozumiałe.
Proces organizacji struktur mózgu,
o którym mowa wyżej, jest bowiem
w znacznym stopniu niezależny od
świadomych odczuć dziecka. Ostatnie badania z użyciem rezonansu
magnetycznego wskazują, że zachodzi on nawet w czasie snu.
Mechanizmy lustrzane
Nasza gatunkowa przeszłość
jest w zasadzie historią współpracy
i wzajemnego zrozumienia. Wbrew
obiegowym opiniom to nie konkurencja, konflikty i starcia rozwijały
ludzkie mózgi, ale zdolność do wymiany informacji i współodczuwania.
Odkryte w ostatnich dekadach
XX wieku mechanizmy lustrzane są
szczególnie silnie rozwinięte właśnie u ludzi. Zapewniają one zrozumienie intencji i emocji innych już
dzięki samej obserwacji. Nie musimy
mówić bliskim, że jesteśmy szczęśliwi albo rozczarowani, wystarczy
im jedno spojrzenie na naszą minę.
Mechanizmy lustrzane powodują,
że gdy widzimy czyjeś zachowanie,
nasze własne mózgi zaczynają zachowywać się tak, jakbyśmy to my
sami zachowywali się w ten sposób.
Czyjaś radość wywołuje pobudzenie
związane z radością, a obserwowany
wstręt pobudza nasze struktury odpowiedzialne za odczuwanie wstrętu
i bólu.
W pierwszych latach życia dzieci
skalują swoje reakcje emocjonalne
na różne wydarzenia, obserwując
reakcje dorosłych. Adekwatne do
sytuacji reakcje zapewniają bez-

Ocenianie
Ocena kojarzy nam się najczęściej
z wartościowaniem kompetencji lub
z informacją o postępach w jakimś
zakresie. Rzecz w tym, że umiejętność oceny siebie na tle innych jest
jedną z podstawowych kompetencji
zapewniających optymalizowanie
swojej pozycji w grupie. Jak każdej
kompetencji, uczymy się jej i uczymy
się rozumieć jej znaczenie.
Nasze mózgi szukają równowagi
pomiędzy tym, co niebezpieczne

na podstawie wykładu prof. Marka
Kaczmarzyka wygłoszonego podczas
konferencji online pt. „Neurobiologia
wczesnego dzieciństwa, czyli dlaczego
tak istotne są pierwsze lata edukacji?”
oraz materiałów pokonferencyjnych
przygotowanych przez EduAkcja
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Wyjść poza siebie,
czyli o roztropności społecznej
ZADANIEM OSOBISTEJ ROZTROPNOŚCI, O KTÓREJ DOTĄD BYŁA MOWA,
JEST USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA WŁASNĄ OSOBĄ. TO ZROZUMIAŁE,
BO KAŻDY Z NAS JEST W PIERWSZYM RZĘDZIE ODPOWIEDZIALNY
ZA SAMEGO SIEBIE. JEDNAK ROZTROPNOŚĆ WYCHODZI RÓWNIEŻ POZA
ŻYCIE JEDNOSTKOWE, ROZCIĄGAJĄC SIĘ NA RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNĄ,
W RAMACH KTÓREJ WYRÓŻNIĆ MOŻEMY CAŁĄ PALETĘ GATUNKÓW
ROZTROPNOŚCI ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM ZADAŃ W KONKRETNYCH
OBSZARACH ŻYCIA ZBIOROWEGO.
Prócz interesu osobistego ważne
miejsce zajmuje dobro społeczności, w której żyjemy. Chodzi o dobro
wspólne (łac. bonum commune), rozumiane jako troska o interes ogółu
i pomyślność wszystkich, a nie tylko
wybranych. Tym bardziej że od dobra
całej wspólnoty jest wysoce uzależnione osiągnięcie celu osobistego
poszczególnych jej członków. To
miał na myśli ks. Piotr Skarga (1536–
1612), który w Kazaniach sejmowych
przyrównał wspólnotę narodową
do okrętu: „Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi tłomoczki
i skrzynki swoje opatruje i na nich
leży, a do obrony okrętu nie idzie,
i mniema, że się sam miłuje, a on
się sam gubi. Bo gdy okręt obrony
nie ma, i on ze wszytkim, co zebrał,
utonąć musi”. Dziś mówimy w takiej
sytuacji: jechać na jednym wózku.

jest ocena sytuacji, podjęcie decyzji
i wykonanie jej. To nam uzmysławia, jak bardzo roztropność może
być ważna w życiu społecznym,
w którym od pojedynczych wyborów zależy niekiedy pomyślność
ogółu, jak cenną właściwością jest
sztuka rządzenia i jakim dobrodziejstwem bywa dla podwładnych
roztropny przełożony. „Rzadcy są
ludzie, którzy mają z przyrodzenia
pewien zmysł władczy, a i ci winni
go ująć w karby roztropności, aby
się im nie wypaczył w despotyzm
i tyranię. Inni, którzy go nie posiadają
w swoim usposobieniu, mają zawsze
możność nabrać w pewnej mierze
umiejętności rządzenia i są do tego
obowiązani, jeśli okoliczności życia
postawią ich na czele jakiejś grupy
społecznej, choćby rodziny” – pisze
o. Jacek Woroniecki (1878–1949).

Roztropne rozstrzygnięcie
Roztropność osobista winna tym
bardziej uwzględniać wymagania życia społecznego, im większy wpływ
mamy na jego bieg. Przywołajmy tu
postać słynącego z mądrości króla Salomona (ok. 1000–931 przed
Chr.), o którym Biblia wspomina, iż
dokonał roztropnego rozstrzygnięcia
w sprawie o fałszywe macierzyństwo
(1 Krl 3, 16–28). Otóż dwie nierządnice
urodziły po niemowlęciu, a gdy jedno
z nich umarło, każda twierdziła, że jej
dziecko żyje. Władca nakazał rozciąć
dziecko na połowę, aby obie kobiety
otrzymały swą część. Pierwsza na to
przystała, druga zaś zaprotestowała, woląc oddać dziecko rywalce niż
pozwolić, by zginęło. Po tym król poznał, że to ona była faktyczną matką
i przekazał jej niemowlę. A potomnym
pozostawił związki frazeologiczne:
„salomonowy wyrok” i „salomonowa
mądrość”.
Ze względu na wąskie ramy artykułu ograniczymy się do zarysowania trzech gatunków roztropności
społecznej, tj. politycznej, wojskowej
i wychowawczej.
Roztropność polityczna
Roztropność rozumiana w kategoriach politycznych jest potrzebna tym, którzy stoją na czele danej społeczności i którzy mają nie
tylko nią rządzić, ale i działać na
rzecz jej dobra. Wiemy, że istotną
rolą roztropności w życiu osobistym

Z KOLEI
ROZTROPNOŚĆ
WYCHOWAWCZA,
PRÓCZ REALIZACJI
SPECYFICZNYCH
DLA SIEBIE CELÓW,
WIĄŻE SIĘ TAKŻE
Z KONIECZNOŚCIĄ
UCHWYCENIA PRZEZ
WYCHOWAWCĘ
PRAWDY OBECNEJ
W WYCHOWANKU,
INNYMI SŁOWY –
POZNANIA
GO I PRZYPISANIA
JEGO ZACHOWANIU
WŁAŚCIWEGO
ZNACZENIA.

W odniesieniu do społeczeństw
demokratycznych dominikanin
wskazuje na konieczność posiadania przez obywateli elementarnej
wiedzy o zasadach i mechanizmach
rządzących wspólnotą państwową,
z którymi winni oni uzgadniać osobiste dążenia i częstokroć je im podporządkowywać. „Na tym polega
wychowanie polityczne obywateli,
i biada społeczeństwom, które się
demokratyzują i rozszerzają prawa obywatelskie swych członków,
a w których nie wytworzyła się jeszcze w szerszych kołach tradycja roztropności społecznej i nie rządzi jego
obyczajami” – przestrzega.
Roztropność wojskowa
W przypadku roztropności wojskowej kluczowe są dwie kwestie.
Pierwsza wiąże się z samymi działaniami wojennymi, wymagając zachowania trzeźwości umysłu w warunkach nieustannych zmian na polu
walki i trudnych do przewidzenia posunięć przeciwnika. „Łatwo sobie
wyobrazić, w jakim stopniu wódz
winien być obdarzony zdolnością
szybkiego decydowania się, oględnością, zapobiegliwością i przytomnością umysłu, a przedtem jeszcze
jak starannie winien przygotować
swój własny plan operacyjny, ile mu
potrzeba własnego doświadczenia,
w jakim stopniu winien umieć korzystać i z cudzego” – pisze Woroniecki.
Druga kwestia to ciążąca na dowódcy odpowiedzialność za życie
powierzonych mu żołnierzy, ale i za
życie innych uczestników operacji
wojennych. Nieroztropne rozkazy mogą doprowadzić do rozlewu
krwi niewspółmiernego do sytuacji.
Za punkt odniesienia niech posłuży osoba gen. Stanisława Maczka
(1892–1994), którego podwładni
nie przegrali żadnej bitwy. „Był też
dowódcą, który niezwykle roztropnie
i rozsądnie szafował krwią żołnierską, jeśli można tak powiedzieć. On,
wykształcony humanista, absolwent
wydziału filozoficznego uniwersytetu we Lwowie, doskonale wiedział,
że wartość ludzkiego życia jest bardzo ważna i bezcenna” – mówił Jan
J. Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
podczas uroczystości nadania imienia Generała jednemu z zespołów
szkolnych w Łodzi.

Roztropność wychowawcy polega m.in. na dobrym poznaniu swoich uczniów
FOT. PL.FREEPIK.COM

Roztropność wychowawcza
Z kolei roztropność wychowawcza, prócz realizacji specyficznych dla siebie celów, wiąże
się także z koniecznością uchwycenia przez wychowawcę prawdy
obecnej w wychowanku, innymi
słowy – poznania go i przypisania jego zachowaniu właściwego
znaczenia. Bez tego nie sposób
orzec, jaką postawę wychowawczą
przyjąć w określonej sytuacji. Spojrzenie wychowawcy nie zawsze
jest obiektywne, prowadząc do
błędnych ocen, które wyrażają się
w nadmiarze (np. nieustanne wychwalanie dziecka, przypisywanie
mu nieistniejących zalet, bronienie
go bez względu na okoliczności)
lub niedostatku (np. każdorazowe
krytykowanie dziecka, gdy wykona
coś źle, niedocenianie jego realnych możliwości). Nad tym gatunkiem roztropności nie będziemy się
tu szerzej rozwodzić, gdyż wszystkie artykuły w ramach niniejszej

serii służą właśnie rozwijaniu tej
sprawności.
Suma roztropności
Każda profesja kieruje się właściwymi sobie zasadami. Wynikają one z jej cech szczególnych, ale
i z doświadczeń przekazywanych
uczniom przez mistrzów. Uczniowie
zasady te przyswajają, a następnie
je uzupełniają i wzbogacają własnym doświadczeniem. W rezultacie
odmienne względem siebie będą
znamiona roztropności zawodowej
dajmy na to kierowcy, rolnika, rzemieślnika, wojskowego, sędziego,
urzędnika, lekarza, duchownego czy
nauczyciela. Każda z tych profesji
w znacznym stopniu zależna jest
też od sumy osobistych roztropności
jej przedstawicieli, a zwłaszcza roztropności osób pełniących funkcje
kierownicze, bo jeśli ktoś nie umie
rządzić sobą, nigdy nie będzie dobrze zarządzać innymi.
Piotr T. Nowakowski

O prawdziwej przyczynie
Do dyrektora szkoły przyprowadzono ucznia, który wobec jednego z nauczycieli używał wulgarnych słów i obraźliwych wyzwisk.
W rozmowie z chłopcem dyrektor zorientował się, że ten nie tylko
był bardzo roztrzęsiony, ale i żałował swego zachowania. Jakiś czas
później wyszło na jaw, że w tym feralnym dniu chłopiec otrzymał list
z zawiadomieniem o śmierci matki. Wywołało to u niego taki szok, że
przypuszczalnie nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, co mówił. Jego
zachowanie było bardziej wołaniem o współczucie niźli wyrazem złości.
Kiedy ludzie zachowują się w sposób, jakiego nie lubimy, kiedy są
niedorzeczni albo nawet nieznośni, z pewnością istnieje ku temu jakaś
przyczyna. Gdybyśmy mogli odkryć, co ich gnębi, porozmawiali z nimi
we właściwym duchu, zrozumielibyśmy wszystko. A wtedy nasza
postawa z pewnością uległaby zmianie.
(na podst. Alf Lohne, Jutro zaczyna się dzisiaj, Warszawa 1996, s. 79–80)
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Jak wspierać uczniów
po roku epidemii?
NA ZLECENIE MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI EKSPERCI Z INSTYTUTU PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ PRZYGOTOWALI
RAPORT ZATYTUŁOWANY „JAK WSPIERAĆ UCZNIÓW PO ROKU EPIDEMII?”. JEST TO MATERIAŁ OPARTY NA WYNIKACH BADAŃ
PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W OKRESIE OD KWIETNIA 2020 DO STYCZNIA 2021 ROKU.
CELEM RAPORTU BYŁO PRZEDSTAWIENIE REKOMENDACJI STANOWIĄCYCH POMOC DLA SYSTEMU EDUKACJI W OBLICZU
WYZWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEDŁUŻAJĄCEJ SIĘ EPIDEMII.
„Cechą sytuacji kryzysowej, takiej jak obecna epidemia, jest to,
że przychodzi nagle i zastaje nas
nieprzygotowanych. Decydenci
szczebla centralnego i lokalnego
postawieni są w sytuacji, w której
muszą bardzo szybko podejmować
decyzje, a jednocześnie brakuje wyników badań, na których można by
się oprzeć w diagnozowaniu dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Co
więcej, decydenci nie mogą bazować
na istniejącym systemie rozwiązań,
gdyż nie przystaje on do wymagań
sytuacji kryzysowej” – tłumaczą autorzy raportu, podkreślając, że jest
to niezwykle trudne i obciążające dla
osób ponoszących dużą odpowiedzialność z racji pełnionych funkcji
administracyjnych czy społecznych,
a jednocześnie nie będących w stanie uwzględnić w swych decyzjach
pełnego obrazu sytuacji i wszystkich możliwych konsekwencji tych
decyzji.
Na podstawie wyników badań
sformułowano zbiór 14 rekomendacji dla systemu edukacji, których
celem jest nie tylko zapobieganie
pogarszaniu się kondycji psychicznej uczniów, lecz także poprawa tej
kondycji. Przy czym uwzględniono
zaobserwowany w badaniach fakt,
że także sami rodzice i nauczyciele
zostali silnie dotknięci psychicznymi
następstwami epidemii, co znacząco
utrudnia dorosłym sprostanie wyzwaniom, przed jakimi zostali postawieni.
Rekomendacja 1: Objęcie troską
i wsparciem psychicznym nie tylko tych uczniów, którzy aktualnie
znajdują się w bardzo złej kondycji
emocjonalnej, ale i całej populacji
dzieci i młodzieży, co pozwoli zapobiec stałemu powiększaniu się
grupy uczniów wymagających pomocy specjalistycznej.
Rekomendacja 2: Wprowadzenie
rozwiązań systemowych ułatwiających jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału naturalnych zasobów
wsparcia, które są dostępne w najbliższym otoczeniu dzieci i młodzieży, a są nimi rodzice i rodzina,
nauczyciele i wychowawcy, pedagog
i psycholog szkolny, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, sprawdzone programy profilaktyczne i realizujące je podmioty.
Rekomendacja 3: Dostosowanie
wymagań związanych z realizacją
podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia,
wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów i niższej

efektywności nauczania zdalnego.
Rodzicom i nauczycielom stworzy
to lepsze warunki do wspierania
psychicznego dzieci i młodzieży,
a uczniom ułatwi korzystanie z tego
wsparcia.
Rekomendacja 4: Zlecenie szybkiej i sprawnej analizy obciążeń
nauczycieli, wychowawców i pedagogów, które związane są z dokumentacją i sprawozdawczością.
Chodzi o sprawdzenie, czy istnieje
możliwość choćby częściowego
zmniejszenia ilości czasu i energii
poświęcanej przez kadrę pedagogiczną szkół na tego typu zadania.
I ewentualne dokonanie zmian
w tym względzie.
Rekomendacja 5: Zapewnienie
równowagi między wymogami
reżimu sanitarnego a działaniami
chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia
COVID-19 nie stanowią jedynego zagrożenia podczas epidemii,
a w przypadku dzieci i młodzieży
nie są głównym zagrożeniem. Największe ryzyko dla uczniów wiąże
się z konsekwencjami psychicznymi i rozwojowymi.
Rekomendacja 6: Jak najszybszy powrót wszystkich uczniów do
nauczania stacjonarnego lub przynajmniej hybrydowego. Szczególnie wskazany jest powrót do szkół
uczniów klas maturalnych i klas
ósmych, którzy poddani są silniejszej presji i mają większe obawy
o przyszłość niż uczniowie z innych
roczników.

SFORMUŁOWANO
ZBIÓR
14 REKOMENDACJI,
KTÓRYCH CELEM
JEST NIE TYLKO
ZAPOBIEGANIE
POGARSZANIU SIĘ
KONDYCJI
PSYCHICZNEJ
UCZNIÓW.
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Rekomendacja 7: Wykorzystanie
potencjału zawartego w pracy wychowawczo-profilaktycznej wychowawców szkolnych i w lekcjach wychowawczych. Wsparcie psychiczne
ze strony wychowawców to działanie
o skali najbardziej masowej. W zanadrzu pozostają proste sposoby troski
o kondycję psychiczną uczniów: rozmowy, zainteresowanie ich przeżyciami, proste zabawy integracyjne,
wstępne rozpoznanie dotyczące
liczby uczniów o bardzo złej kondycji
psychicznej, którzy mogą wymagać
większej pomocy.
Rekomendacja 8: Zintensyfikowanie dwustronnej współpracy
nauczycieli i wychowawców z pedagogiem/psychologiem szkolnym
oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Rekomendacja 9: Szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych
programów profilaktycznych, które
pomogą zapobiec szkodliwym sposobom odreagowywania stresów
czasu epidemii, jak również „rozhamowaniu” po rozluźnieniu reżimu
sanitarnego, zakończeniu okresu
izolacji oraz powrotu dzieci i młodzieży do grup rówieśniczych.
Rekomendacja 10: W drugim semestrze roku szkolnego
2020/2021 i pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022
potrzebna jest intensyfikacja dzia-

łań mających na celu: a) podniesienie kondycji psychicznej uczniów,
b) zbudowanie dobrych relacji
i ponowną integrację klas, c) pomoc w adaptacji do rytmu nauki
stacjonarnej lub hybrydowej.
Rekomendacja 11: Podjęcie działań mających na celu troskę o dobre
wzajemne relacje między głównymi
podgrupami środowiska szkolnego:
uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Rekomendacja 12: W sytuacji
epidemii, nauczania zdalnego i hybrydowego oraz oczekiwanego powrotu do nauczania stacjonarnego
potrzebne jest zbieranie dobrych
praktyk dotyczących konkretnych
działań i sposobów wsparcia wychowawczego, profilaktycznego
i pomocowego oraz zorganizowanie
ich wymiany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.
Rekomendacja 13: Wprowadzając
rozwiązania systemowe umożliwiające realizację priorytetu związanego z wychowaniem, profilaktyką
i wsparciem psychicznym uczniów,
należy dopuścić elastyczną możliwość decydowania o konkretnych
formach i wariantach ich wdrażania
przez dyrektorów poszczególnych
szkół.
Rekomendacja 14: Opracowując
rozwiązania systemowe, nie można
zapomnieć o tych uczniach, których
czas epidemii skonfrontował z niety-

powymi, szczególnymi problemami
wynikającymi z ich sytuacji życiowej,
rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.
Jak piszą autorzy raportu, brak
działań profilaktycznych w okresie
przedłużającego się kryzysu wywołanego epidemią doprowadzi
rychło do znaczącego pogorszenia
się stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a na dłuższą metę
spowoduje także wzrost zachowań
problemowych.
– Koszty zdrowotne, rozwojowe,
społeczne i finansowe zaniechania wspierających działań wychowawczych i profilaktycznych będą
wielokrotnie większe niż koszty
przeprowadzenia tych działań –
tłumaczy dr Szymon Grzelak, prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Dodaje, że podczas epidemii
eksperci instytutu opracowali programy profilaktyczne, dostosowane do aktualnych potrzeb uczniów
i realiów edukacji zdalnej. Jesienią
2020 roku dwa takie programy,
tj. Nawigacja w kryzysie oraz Archipelag skarbów, zostały poddane
badaniom ewaluacyjnym i okazały
się mieć pozytywny wpływ na kondycję psychiczną uczniów.
(ptn)
Źródło: Sz. Grzelak, D. Żyro, Jak wspierać
uczniów po roku epidemii?, Instytut
Profilaktyki Zintegrowanej, Warszawa,
28 lutego 2021.
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Czubek języka

Parę słów o asertywności (10)

Przejęzyczenia Reagowanie na
„JEST BRĄZOWE, SIEDZI NA DRZEWIE I TO JEST TEN… NOOOO,
TEN… LAGUN!” – OPISAŁA NIETYPOWE STWORZENIE KOBIETA,
KTÓRA ZADZWONIŁA DO KRAKOWSKIEGO TOWARZYSTWA
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI Z PROŚBĄ O POMOC. SKARŻYŁA
SIĘ, ŻE INTRUZ ZAKŁÓCA SPOKÓJ MIESZKAŃCÓW OSIEDLA.
MYŚLAŁA, ŻE TO LEGWAN, TYLE ŻE PRZEKRĘCIŁA NAZWĘ.
FAKTYCZNIE JEDNAK BYŁ TO… CROISSANT, ROGALIK Z CIASTA
FRANCUSKIEGO.

W instrybutor nie strzel,
człowieku!
W tej sytuacji prawdziwie zagrożony mógł się poczuć krakowski
obwarzanek, bo „lagun” z miejsca
zyskał światowy rozgłos. Między
innymi BBC opublikowało artykuł
pt. Tajemnicza drzewna bestia okazała się croissantem. Do tematu odniósł
się też na Twitterze słynny pisarz
Stephen King: „Croissant przybył na
naszą planetę, pożądając ziemskich
kobiet!”. Pozostaje tajemnicą, jakim
to sposobem rogalik wspiął się aż
tak wysoko.
Ostatnio karierę zrobiło także
słowo „instrybutor”, spopularyzowane przez zamieszczony w serwisie YouTube filmik, na którym
widać, jak kobieta wjeżdża samochodem w budynek stacji benzynowej, a jeden z naocznych świadków krzyczy do interweniujących
policjantów, żeby nie trafili przez
przypadek z broni palnej w „instrybutor”, mając na myśli dystrybutor
z paliwem. Słowo to spodobało
się internautom, stając się wkrótce
wiralem, na bazie którego powstało szereg oryginalnych filmików
i memów.

Przejęzyczenie, zwane też omyłką
słowną lub – z łacińska – lapsusem,
polega na niewłaściwym użyciu
wyrazu lub jego przekręceniu. Tak
w mowie, jak i w piśmie. Popełniane
jest wskutek roztargnienia lub niewiedzy, stąd nie można za nie uznać
świadomego sformułowania błędnej
wypowiedzi, gdy np. cytujemy kogoś.
Następstwa przejęzyczenia są
zwykle banalne – najczęściej wywołuje ono rozbawienie, jednak niekiedy bywa brzemienne w skutkach,
jak w dowcipie o pacjencie, który po
usilnych próbach przekonał chirurga,
żeby ten go wykastrował. Po udanym zabiegu lekarz postanowił dopytać mężczyznę o przyczynę jego
osobliwej decyzji. Ten odpowiedział,
że właśnie poznał piękną Żydówkę, z którą pragnie związać własną
przyszłość. „Zatem chciał się pan
obrzezać” – stwierdził lekarz. „Tak,
a co ja powiedziałem?!” – odrzekł
zdezorientowany pacjent.
Cóż, nie każdy w wymagającej
sztuce posługiwania się językiem
musi być prymasem.
(tp)

nieuprawnione uogólnienia
ZARYSOWANY W POPRZEDNIM ODCINKU MODEL REAKCJI NA KRYTYKĘ DOTYCZY SYTUACJI
RELATYWNIE PROSTYCH, KIEDY TO OSOBA KRYTYKOWANA W PEŁNI SIĘ ZGADZA LUB W PEŁNI
NIE ZGADZA SIĘ Z OTRZYMANYM KOMUNIKATEM. JEDNAK ZNACZNIE CZĘŚCIEJ STAJEMY PRZED
ZARZUTAMI NIE TAK JEDNOZNACZNYMI.

Może to być krytyka wprawdzie częściowo słuszna, lecz zbyt
szeroko zakrojona. Mamy z nią
do czynienia, gdy ktoś formułuje
zarzuty zaczynające się od słów:
„ty zawsze…” lub „ty nigdy…”. Jak
w zdaniu: „Dlaczego ty zawsze
musisz się spóźniać?!”.
Tymczasem prawda jest z reguły bardziej zniuansowana niż taki
uogólniony obraz rzeczywistości.
Asertywna odpowiedź winna więc
zmierzać do weryfikacji faktów
i ustalenia, co istotnie zasługuje
na krytykę.
Przykładowo: „Faktycznie,
w tym tygodniu dwukrotnie się
spóźniłem. Ale nieprawdą jest, że
nigdy nie przychodzę punktualnie.
Do tej pory regularnie pojawiałem
się na czas”. Dobrym sposobem
bywa też ograniczenie się do podkreślenia prawdziwej części wypowiedzi: „Zgadza się, dziś spóźniłem
się na spotkanie”. Z akcentem na
„dziś”. I pozostawienie krzywdzącej
generalizacji bez komentarza.
Podobnie jest z krytyką wyrażającą się w wyolbrzymianiu
pojedynczych faktów bądź ich
koloryzowaniu, skutkiem czego
nadawca komunikatu opisuje bardziej własne wyobrażenia aniżeli
realne zachowanie interlokutora.
Ten z kolei czasem nie za bardzo
wie, jak odpowiedzieć na zaskakujący zarzut. A jeśli jest osobą
mało asertywną, u której dość
łatwo wywołać poczucie „bycia
nie w porządku”, może oddać się
poszukiwaniu własnego „przewi-

Jak reagować na zbyt szeroko zakrojoną krytykę? PL.FREEPIK.COM

nienia” i z dużym prawdopodobieństwem je odnajdzie.
Asertywna odpowiedź musi
odwoływać się do rzeczywistości,
nie zaś do formułowanych przez
kogoś generalizacji. Należy skoncentrować się na faktach i poddać
je weryfikacji. Przykładowo jedna
„połówka” małżeństwa zarzuca
drugiej: „Nie potrafisz zaakceptować tego, że zapraszam do
nas swoich znajomych. Czuję się
dyskryminowana (dyskryminowany) we własnym domu”. Adresat
oskarżenia może być nim zaskoczony i „wszczyna postępowanie”
służące ustaleniu faktów: „Dlaczego uważasz, że nie akceptuję
tego, iż zapraszasz do nas swoich
znajomych?”.

Gdy zaś jest jasne, do jakich
faktów odnosi się zarzut, można od razu na nich się skupić,
mówiąc na przykład: „Chodzi
ci najpewniej o ostatnią wizytę
Kasi i Adama. Istotnie, trudno
mi było znaleźć z nimi wspólny
język, dlatego nie angażowałam
(angażowałem) się przesadnie
w rozmowę. Ale nie jest prawdą,
że przeszkadzała mi ich wizyta.
Wiem, że podtrzymywanie starych znajomości jest dla ciebie
ważne i bardzo dobrze, że zapraszasz do nas swoich znajomych”.
Po takiej odpowiedzi dyskusja
może już najspokojniej zejść na
temat zachowania obu stron podczas wizyty Kasi i Adama.
Andrzej DOSTATNI

Mądrości z przeszłości

O portkach i honorze
ZWYKŁ MAWIAĆ, ŻE „PORTKI MOŻNA ZGUBIĆ, ALE HONORU NIGDY”. KAZIMIERZ LISIECKI, PS. „DZIADEK”, BYŁ WYCHOWAWCĄ MŁODZIEŻY,
SPOŁECZNIKIEM, INICJATOREM UTWORZENIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ULICY. BYŁ TEŻ PIONIEREM PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ
I TWÓRCĄ NOWEGO NURTU W SYSTEMIE OPIEKUŃCZYM W POLSCE.
Urodził się 9 lutego 1902 roku
w Żbikowie (dziś to dzielnica Pruszkowa) w rodzinie Romana i Marianny Lisieckich. Jego matka (i część
rodzeństwa) zmarła w 1914 roku
na tyfus, starszy o cztery lata brat
Stefan poległ w walkach 1920 roku,
a ojciec zginął wywieziony do Rosji.
Przypuszczalnie miał jeszcze jednego brata i siostrę, ale ich personalia
są trudne do ustalenia.
Wczesne sieroctwo i bezdomność
skazały go na mieszkanie w bursach, co w późniejszym okresie
znacząco wpłynęło na kształto-

wanie się modelu opiekuńczego,
którego był twórcą. Jeszcze w 1918
roku został skierowany do pracy
w klubach gazeciarzy, które to środowisko przez kolejne lata było zasadniczym polem jego działalności
wychowawczej. W roku 1919 utworzył Akademickie Koło Przyjaciół
Dzieci Ulicy.
W roku 1923 ukończył studium
pedagogiczne, a dwa lata później
uzupełnił wykształcenie o kurs
dla wychowawców przy Ministerstwie Opieki Społecznej. W roku
1927 zawarł związek małżeński

z Marią Ciechomską. W kolejnym
roku, wraz ze współpracownikami,
utworzył Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Ulicy, wprowadzając całkiem
nową formę pracy wychowawczej,
tj. Ognisko, wpierw w Warszawie,
a potem w Toruniu, Grudziądzu
i Łodzi.
Podczas II wojny światowej Lisiecki kontynuował pracę wychowawczą. Na potrzeby powstania
warszawskiego stworzył „Legię
Akademicką”. Spośród jej 350 członków krwawe walki przeżyło zaledwie około dwudziestu. Po upadku

powstania został wraz z wychowankami wywieziony do Giełzowa
nieopodal Opoczna, gdzie do marca
1945 roku funkcjonowało „Ognisko
na wygnaniu”.
W roku 1953 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy zostało zlikwidowane, a Ogniska włączono do
sieci Państwowych Domów Dziecka.
Lisiecki podjął próbę wskrzeszenia
placówek. Wreszcie w roku 1956
minister oświaty powołał do życia
Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych i przydzielił Lisieckiemu
stanowisko dyrektora tej placówki.

Kazimierz Lisiecki (1902–1976)
WARSZAWA.WIKIA.ORG

„Dziadek” zmarł 8 grudnia 1976
roku w Warszawie i został pochowany na Powązkach Wojskowych.
O jego dziele przypomina Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywrócić Dzieciństwo” im. Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka”.
(ad)
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Rządowe propozycje zmian w Karcie Nauczyciela

Większa pensja,
ale i większe pensum?
ZMIANA SYSTEMU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
M.IN. POPRZEZ ZWIĘKSZENIE ICH PENSUM;
UPROSZCZENIE SYSTEMU AWANSU ZAWODOWEGO,
WPROWADZENIE OCENY PRACY NAUCZYCIELI – TO
NAJWAŻNIEJSZE PROPOZYCJE ZMIAN W KARCIE
NAUCZYCIELA, PRZEDŁOŻONE PRZEZ MINISTERSTWO
EDUKACJI I NAUKI DO PRZEDYSKUTOWANIA
Z CZŁONKAMI ZESPOŁU DS. STATUSU ZAWODOWEGO
PRACOWNIKÓW OŚWIATY.
Propozycje zmian MEiN ogłosiło
11 maja na konferencji prasowej. –
Obejmując urząd, zapowiadałem, że
szczególnie mi zależy na zwiększeniu atrakcyjności zawodu nauczyciela i wzmocnieniu jego etosu. To
dobry czas, aby rozpocząć dialog
na ten temat ze związkami zawodowymi i samorządami – powiedział
minister edukacji i nauki Przemysław
Czarnek.
– Pragmatyka zawodowa składa się z kilku powiązanych ze sobą
obszarów. Trzeba zatem rozmawiać
o nich łącznie. Stąd mówiąc o czasie
pracy nauczycieli (pensum), należy
rozmawiać także o wynagrodzeniu.
Chcemy, by nauczyciele godnie zarabiali i ta zmiana będzie powiązana ze
zmianą czasu pracy. Będzie również
propozycja czasu przejściowego, tak
aby nauczyciele mogli zastanowić
się nad tym, z którego rozwiązania
chcą skorzystać – dodał wiceminister Dariusz Piontkowski.
Główne obszary zmian
proponowane przez MEiN to:
czas pracy nauczyciela – pensum,
• system wynagradzania,
• awans zawodowy,
• ocena pracy,
• urlop wypoczynkowy.
– To są kierunkowe propozycje
rozmów. To nie są żadne decyzje.
Chcemy rozpocząć bardzo ważną
dyskusję – podkreślał Przemysław
Czarnek.
Na konferencji MEiN wspomniano,
że zapewne najwięcej dyskusji będzie
w kontekście czasu pracy nauczycieli.
– Oczywiście jest to kwestia tzw. godzin tablicowych, ale i także godzin,
które nauczyciele spędzają, przygotowując się do zajęć – mówił Dariusz
Piontkowski. – Inaczej należy oceniać
nauczycieli przedszkoli, którzy w statystykach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pracują
nawet więcej niż przeciętna w innych
krajach. Natomiast w przypadku statystyk nauczycieli ogólnokształcących – ci polscy – godzin tablicowych
mają zdecydowanie mniej – dodał
wiceminister Piontkowski.
Minister Czarnek podkreślił, że
zwiększanie wynagrodzeń trzeba
•

powiązać ze zwiększeniem rządowej
subwencji oświatowej dla samorządów gminnych i powiatowych.
Pensum
Jak podaje Polska Agencja Prasowa, wśród propozycji ministerstwa
znalazło się m.in. podwyższenie
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli
(z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego) o dwie godziny.
MEiN proponuje trzyletni, elastyczny
okres przejściowy. Nauczyciele będą
mogli zadecydować o zwiększeniu
pensum z jednoczesnym wzrostem
wynagrodzenia lub o zachowaniu
dotychczasowego wymiaru pensum
i ustaleniu proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.
Ministerstwo zaproponowało
wymiar zajęć dodatkowych poza
pensum (np. zajęć rozwijających
zainteresowania). Obowiązkowo,
w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, realizowaliby je nauczyciele
przedmiotów, które wymagają mniej
czasu na przygotowanie się do zajęć lub sprawdzanie prac pisemnych
(wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka). Rozliczenie tych godzin mogłoby odbywać się w okresie rocznym, kwartalnym lub miesięcznym.
Wynagrodzenie
Jeśli chodzi o zarobki nauczycieli,
ministerstwo zaproponowało uzależnienie wysokości wynagrodzenia
zasadniczego od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
odejście od rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli, likwidację
jednorazowego dodatku uzupełniającego, przejście do powszechnego
sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków na podwyższenie
wynagrodzenia zasadniczego.
Jak podaje PAP, MEiN zaproponowało też, aby na składniki wynagrodzenia nauczycieli składały się:
wynagrodzenie zasadnicze, dodatek
za wysługę lat, wynagrodzenie za
godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wynagrodzenie
za pełnienie powierzonych funkcji
(ewentualne rozszerzenie funkcji

Konferencja MEiN; minister Przemysław Czarnek, wiceministrowie Marzena Machałek i Dariusz Piontkowski, 11.05.2021 r.
FOT. MEIN

uprawniających do dodatku), dodatek za warunki pracy, dodatek
motywacyjny, inne składniki wynikające ze stosunku pracy (nagrody,
w tym jubileuszowe i za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za pracę w porze nocnej)
oraz nowy dodatek – za specjalizacje
zawodowe.
Bez nauczyciela kontraktowego
Jeśli chodzi o awans zawodowy,
zaproponowano zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego poprzez likwidację stopnia nauczyciela
kontraktowego. Nowe etapy rozwoju
zawodowego miałyby wyglądać następująco: okres wprowadzenia do
zawodu nauczyciela (co najmniej
cztery lata pracy), nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.
Utrzymany miałby być tytuł honorowego profesora oświaty.
MEiN proponuje wprowadzenie
egzaminu zewnętrznego po okresie wprowadzenia do zawodu, obejmującego część praktyczną i teoretyczną, warunkującego uzyskanie
mianowania; odbiurokratyzowanie
ścieżki awansu zawodowego, w tym
odejście od staży, oraz położenie
większego nacisku na umiejętności
praktyczne nauczycieli.
Ocena pracy
Propozycje MEiN obejmują też
ocenę pracy nauczycieli. Określono przypadki, w których byłaby ona
wymagana: przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego
oraz stopnia specjalizacji zawodowej
i przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji.
Przekazane propozycje zmian zostały omówione 18 maja br. Przed-

stawiciele ministerstwa, nauczycielskich związków zawodowych
i samorządów lokalnych spotkali
się w trybie stacjonarnym.
Stanowisko NSZZ „Solidarność”
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w wydanym
komunikacie – jak czytamy – z oburzeniem oceniła projekt zmian MEiN.
„Najistotniejszy, jak się wydaje,
punkt materiału wyjściowego dotyczy zmian wynagradzania nauczycieli. Władze MEiN podczas obrad
18 maja obstawały za kształtowaniem uposażeń nauczycieli w oparciu
o wynagrodzenie minimalne. Ale po
wypowiedziach wszystkich przedstawicieli uczestniczących w spotkaniu, którzy optowali za konstruowaniem płac naszej grupy zawodowej
z uwzględnieniem przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej, kierownictwo ministerstwa
zauważyło ten jednobrzmiący głos.
Może to spowodować zmianę stanowiska ministerstwa w tej sprawie. […]
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” jako pierwsza
centrala związkowa […] proponuje
zmiany systemu wynagradzania pedagogów, gdzie główną dominantą
kształtowania wynagrodzeń płac powinno być przeciętne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej. […]” – napisano w oświadczeniu „Solidarność”.
Według KSOiW NSZZ „Solidarność” optymizmem nie napawają
zamierzenia resortu edukacji, które
według związkowców są szkodliwe
i ograniczają dotychczasowe uprawnienia pracownicze. Tymczasem
zyskują one uznanie wśród samorządów gminnych. „Newralgicznymi
przykładami są: poparcie dla propozycji zwiększenia dydaktycznego

czasu pracy i związanego z tym wynagrodzenia, poparcie dla likwidacji
gwarancji poziomu płac oraz ograniczenia dodatków socjalnych […]”
– napisała „Solidarność”.
Stanowisko ZNP
Krytycznie do propozycji ministerstwa odniósł się także Związek
Nauczycielstwa Polskiego. W komunikacie z 18 maja br. (po rozmowach
ze stroną rządową) czytamy, że ZNP
postanawia odrzucić projektowane zmiany statusu zawodowego
nauczycieli. „Podczas negocjacji
przedstawiciele ZNP zaprezentowali
konkretne propozycje zwiększające
pensje i prestiż zawodu” – napisano w oświadczeniu związkowym.
ZNP ma gotowe projekty ustaw
„Godne płace” i „Pensje nauczycieli
z budżetu państwa”. Wedle tych dokumentów nauczycielskie zarobki
powinny być związane ze średnim
wynagrodzeniem w gospodarce,
a finansowanie ich ma odbywać się
z budżetu państwa. Jak informuje
ZNP, pod tą propozycją podpisało się
ponad 340 tysięcy osób. Od kilku lat
czeka ona na dalsze procedowanie
w sejmie.
Co dalej?
Na spotkaniu 18 maja br. zapowiedziano dalsze, już bardziej
konkretne i szczegółowe rozmowy
Zespołu ds. Statusu Zawodowego
Pracowników Oświaty w trzech grupach problemowych: wynagrodzenie
nauczycieli, awans zawodowy oraz
ocena i odbiurokratyzowanie pracy
nauczycieli.
(J)
źródło: Departament Informacji
i Promocji Ministerstwa Edukacji
i Nauki, Serwis Samorządowy PAP, NSZZ
„Solidarność”, ZNP

11

KURIEREkologiczny
W Polsce wytwarzanie energii elektrycznej z OZE wzrosło trzykrotnie

DOMOWI
PRODUCENCI PRĄDU
CORAZ WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA POLAKÓW ORAZ REALNA PERSPEKTYWA OBNIŻENIA
RACHUNKÓW ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA ROSNĄCE ZAINTERESOWANIE
PRODUKCJĄ ENERGII Z WŁASNYCH, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) – WSKAZUJE
NAJNOWSZY RAPORT URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. Z PRZYDOMOWYCH MIKROINSTALACJI
FOTOWOLTAICZNYCH PRODUKUJE SIĘ ENERGIĘ NA WŁASNY UŻYTEK, A JEJ NADWYŻKI SPRZEDAWANE
SĄ DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH.
Osoba lub firma, która wytwarza
prąd na własny użytek, a nadwyżkę
przekazuje do sieci, z konsumenta
energii elektrycznej przekształca
się w prosumenta (zbitka wyrazów „producent” i „konsument).
Prosumentów nad Wisłą przybywa
lawinowo. W 2018 roku mikroinstalacji fotowoltaicznych było 51 tys.,
w 2019 roku 149 tys., a w 2020 roku
już 452 tys.
Najnowszy raport Urzędu Regulacji Energetyki, zawierający informacje dotyczące energii elektrycznej
wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej
w 2020 roku, pokazuje ponad trzykrotny (w stosunku do 2019 roku)
wzrost takiego wolumenu energii elektrycznej. W sumie było to
1,15 TWh (terawatogodzin). Blisko
98,5 proc. tej energii wyprodukowali
prosumenci w instalacjach fotowoltaicznych.
Dynamika wzrostu wolumenu
energii elektrycznej wytworzonej
we wszystkich mikroinstalacjach
w okresie 2019/2018 wyniosła oko-

ło 122 proc., natomiast w okresie
2020/2019 – już blisko 211 proc.
W minionym roku energia elektryczna wytwarzana była w prawie
460 tys. mikroinstalacji, a ich łączna moc zainstalowana wynosiła
ponad 3 GW (gigawaty). Najwięcej
pod względem liczby – bo prawie
459 tys. – było mikroinstalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Dla porównania,
pozostałych mikroinstalacji wykorzystujących inne źródła odnawialne

było tylko 493 (głównie instalacje
wodne i wiatrowe).
Podobnie jak w 2019 roku największa część mikroinstalacji prosumenckich została przyłączona
do sieci PGE Dystrybucja (około
154 tys.) i Tauron Dystrybucja (około 142 tys.). Trzecie miejsce pod
względem liczby przyłączonych
prosumentów przypadło spółce
Energa-Operator (prawie 87 tys.
mikroinstalacji).
(J)
źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Mikroinstalacje fotowoltaiczne – to najmniejsze instalacje OZE o mocy
do 50 kW. Właściciele mikroinstalacji OZE korzystają z różnych preferencji (m.in. z łatwiejszego przyłączenia do sieci, nie muszą też uzyskiwać
koncesji) czy specjalnych mechanizmów wsparcia przy sprzedaży
energii (wyznaczony na danym terenie sprzedawca zobowiązany do
odkupienia nadwyżki energii).
Prosumenci dodatkowo korzystają z tzw. systemu opustów. Polega
on na korzystnym, bezgotówkowym rozliczaniu energii wprowadzanej
do sieci i pobieranej (kiedy instalacja prosumenta nie produkuje energii
lub nie pokrywa jego potrzeb energetycznych w całości). Prosument
posiadający instalację o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci
może z niej odebrać 0,8 kWh.

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem
FOT.PL. FREEPIK.COM

Rodzaje OZE
Odnawialne źródła energii (OZE) bazują na naturalnych i ekologicznych zasobach. W przeciwieństwie do tradycyjnych (kopalnych)
surowców energetycznych, są przyjazne środowisku i dają gwarancję niewyczerpalności. Najczęściej występujące odnawialne źródła
energii to:
Energia słoneczna – kolektory słoneczne pozyskują z promieni słonecznych energię cieplną, a instalacje fotowoltaiczne energię
elektryczną.
Energia wiatrowa – wykorzystanie energii z wiatru bazuje na działaniu turbin wiatrowych, które przekształcają energię kinetyczną wiatru
w energię elektryczną.
Energia wodna – opiera się na wykorzystaniu siły przepływającej
wody. Poprzez systemy spiętrzeń, zapór, turbin i strumieni generuje się
energię kinetyczną z ruchu wody i przekształca ją w energię elektryczną.
Energia biomasy – poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest
akumulowana w biomasie. W procesie spalania biomasy roślinnej,
ciekłej lub gazowej uzyskuje się ciepło, ale w ostatnim czasie także prąd.
Energia geotermalna – wykorzystywane ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią Ziemi. Zasoby pozyskuje się za pomocą
odwiertów. Pobiera się gorącą wodę lub parę wodną, która przekształcana jest głównie w energie cieplną.
źródło:innogy.pl

50 kW na start
ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH POSTANOWIŁ WESPRZEĆ MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
ORAZ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W BUDOWIE MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH.
Program „50 kW na start” skierowany jest bezpośrednio do sektora MŚP. Przedsiębiorstwa mogą
otrzymać dofinansowanie na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej, czyli takiej, której moc wynosi
maksymalnie 50 kW.

– Coraz więcej osób jest zainteresowanych OZE. Uznaliśmy
więc, że warto wyjść im naprzeciw i poszerzyliśmy naszą ofertę
wsparcia, kierując ją bezpośrednio
do sektora MŚP. Dofinansowanie
w formie dotacji i niskooprocen-

towanej pożyczki wyniesie do
100 proc. kosztów kwalifikowanych. Łącznie przeznaczyliśmy na
ten cel 10 mln zł, z czego 1 mln
to dotacje – powiedział Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Nabór do programu odbywa
się w trzech rundach. Pierwsza tr wa ła od 29 marca do
30 kwietnia 2021 roku. Drugą
rundę wyznaczono w terminie
od 1 do 31 maja br., a trzecią
w terminie od 1 do 30 czerwca

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

br. lub do wyczerpania środków.
Szczegóły programu „50 kW na
start” dostępne są na stronie
www.wfosigw.katowice.pl, gdzie
można też pobrać komplet wniosków naborowych.
(J)
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