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Zabawa
i zachwyt

Godło „Teraz Polska”
dla SportArtu
Prestiżowe wyróżnienie dla sieci żłobków
i przedszkoli w Tychach – str. 6

FOT. SportArt

FOT. GRZEGORZ GICZEL

Otwarcie Ogniska
Artystycznego
im. Alberta
Chmielowskiego ACH!
w Tychach – str. 4
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Warto wiedzieć
Danuta
Słowik,
redaktor
naczelna
Ten rok szkolny był bardzo
trudny. Siedem miesięcy nauki
zdalnej wszystkim dało w kość…
Uczniom przede wszystkim,
ale również nauczycielom i rodzicom. Przymusowa izolacja
spowodowała u wielu dzieci
i młodzieży obniżenie kondycji
psychofizycznej. Na szczęście
uczniowie powrócili na ostatni
miesiąc nauki do szkolnych murów i na szkolne boiska. Psycholodzy mówili, że nawet gdyby to
był tylko tydzień, to warto… Dobrym pomysłem w tych ostatnich
tygodniach było odpuszczenie
realizacji podstawy programowej na rzecz integracji. Wspólne zabawy, wycieczki i pikniki
okazały się bardzo potrzebne.
Przecież – z wyjątkiem września
i części października 2020 roku
– pierwszoklasiści zobaczyli się
w realu po raz pierwszy od ponad
pół roku!
W tym numerze „Kuriera Nauczycielskiego” polecam artykuł
młodego nauczyciela, który konfrontuje wyobrażenia o zawodzie
(i związane z tym oczekiwania)
z rzeczywistością.
Wracamy też do promowania
nauczania poprzez działanie,
do zajęć manualnych, których
w szkole ciągle jest za mało.
W Tychach powstało Ognisko Artystyczne im. Alberta Chmielowskiego ACH!, które w czasie tych
wakacji zaprasza na zróżnicowane zajęcia plastyczne (szczegóły
na str. 4). Równie ciekawą ofertę
edukacyjną przygotowała Szkoła
Mistrzostwa Sportowego w Tychach. W tej placówce powstała pierwsza w mieście szkolna
pasieka. W ulach mieszka blisko 200 tys. pszczół miodnych.
Między innymi podczas miejskich
półkolonii dzieci będą miały zajęcia edukacyjne z pszczelarzem.
Z kolei sieć żłobków i przedszkoli SportArt z Tychów udowodniła, że z powodzeniem
można łączyć kreatywne, niekonwencjonalne nauczanie początkowe z wymaganiami prawa
oświatowego. Za swoje działania
edukacyjne SportArt otrzymał
właśnie prestiżowe godło promocyjne „Teraz Polska” (czytaj
na str. 6).
Polecam też nasze stałe rubryki: o kształtowaniu charakteru, asertywności czy historii
myśli pedagogicznej.

WSKAZÓWKI LOGOPEDYCZNE
DLA NAUCZYCIELI
OBECNIE NIE WSZYSTKIE PLACÓWKI EDUKACYJNE ZATRUDNIAJĄ
LOGOPEDÓW, KTÓRZY SĄ NIEOCENIONYM WSPARCIEM
DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU
MOWY U DZIECI. DLATEGO TAK WAŻNA JEST PODSTAWOWA
LOGOPEDYCZNA WIEDZA WYCHOWAWCÓW, KTÓRZY W PORĘ
WYŁAPIĄ NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I POKIERUJĄ
RODZICÓW DO ODPOWIEDNIEGO SPECJALISTY.
Co jest w normie?
Powszechne zaburzenia mowy
i wymowy u dzieci to przykry znak
naszych czasów. Coraz więcej maluchów potrzebuje pomocy logopedów
i lekarzy specjalistów. Dlatego tak
istotne jest, by nauczyciele, zwłaszcza przedszkolni, wiedzieli, na co
trzeba zwrócić uwagę. Należy jednak zacząć od tego, na jakim etapie
rozwoju mowy dzieci rozpoczynają
swoją przygodę z placówkami edukacyjnymi i co mieści się w normie.
Przedszkolaki najczęściej:
• mają mały zasób słów,
• wymyślają własne słowa,
zwroty i określenia,
• mówią niewyraźnie i niezrozumiale,
• wymawiają głównie samogłoski (a zwłaszcza „eeeee”,
„aaaaa”),

komunikują się poprzez gesty
i płacz.
Popularny jest ciągle mit, że trzylatek, który nie mówi, po rozpoczęciu przygody z przedszkolem „na
pewno się rozgada”. Innym mitem
jest również stwierdzenie, że chłopcy rozwojowo mówią później od
dziewczynek. Owszem, zdarza się,
że towarzystwo innych przedszkolaków podziała stymulująco i dziecko
zacznie mówić więcej, jednak należy
pamiętać, że prawidłowo rozwijające
się dziecko mówi pełnymi zdaniami
w wieku trzech lat. I mimo swoich
neologizmów jest zrozumiane przez
otoczenie.
Ważnym aspektem jest również to,
czy dziecko rozumie, co się do niego
mówi. Nie chodzi o posłuszeństwo,
ale sam fakt poprawnego słyszenia
komunikatów.
•

SŁOWO MIESIĄCA
Ministerstwo Edukacji
i Nauki we współpracy
z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby
zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19.
(źródło: ore.edu.pl)

Wypoczynek

Liczba miesiąca
26 czerwca rozpoczęły się wakacje.
W bieżącym roku będą one trwać
do 31 sierpnia.
(źródło: MEiN)
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Niepokojącym zachowaniem jest milczenie dziecka, które albo się nie odzywa
do nikogo (lub jedynie do nauczycielek), albo mówi szeptem do wybranych przez
siebie osób, podczas gdy w domu komunikuje się normalnie. Mogą to być objawy
mutyzmu wybiórczego FOT. PL.FREEPIK.COM

Dlatego gdy nauczyciele mają
w swojej grupie dziecko, które nie
mówi w ogóle, wokalizuje, nie rozumie poleceń lub pytań albo wręcz
sprawia wrażenie, że niczego nie słyszy – należy porozmawiać z rodzicami i polecić im wizytę u logopedy.
Poza normą: mutyzm wybiórczy
Innym niepokojącym zachowaniem
jest milczenie dziecka, które albo się
nie odzywa do nikogo (lub jedynie do
nauczycielek), albo mówi szeptem
do wybranych przez siebie osób,
podczas gdy w domu komunikuje
się całkiem normalnie.
Jeśli taka sytuacja trwa ponad miesiąc, nauczycielowi powinna zapalić
się czerwona lampka. Mogą to być objawy mutyzmu wybiórczego. To coraz
częstsze zaburzenie wśród współczesnych dzieci, o którym nauczyciele
i rodzice nie mają często pojęcia. Co
więcej, bywa mylone z nieśmiałością
lub ze spokojnym i grzecznym temperamentem dziecka. Okazuje się
jednak, że mutyzm wybiórczy diagnozuje się u coraz większej ilości
dzieci w wieku przedszkolnym.
Poza normą: oddychanie
przez usta
Kolejnym ważnym aspektem jest
sposób oddychania u dzieci. Jeśli maluch ma ciągle otwartą buzię – w trakcie zajęć, drzemki czy zabawy – lepiej
skonsultować ten fakt z rodzicami.
Oddychanie ustami może być spowodowane problemami laryngologicznymi, nieprawidłowym napięciem
mięśniowym, co z kolei rzutuje na
wady zgryzu, nieprawidłowy rozwój
twarzoczaszki oraz wady wymowy.
Wówczas dziecko powinien obejrzeć
lekarz i stwierdzić, co jest przyczyną
takiego sposobu oddychania.

Poza normą: seplenienie
międzyzębowe
Przedszkolaki często nie wymawiają jeszcze „r” ani głosek „sz, ż,
cz, dż”, i to mieści się w normie
rozwojowej. Na taką wymowę
przychodzi czas między piątym
a szóstym rokiem życia. Jest to
tzw. „seplenienie rozwojowe”.
Jeśli jednak dziecko notorycznie podczas mowy wsadza język
między zęby – mamy do czynienia
z seplenieniem międzyzębowym,
które nie jest z kolei wadą rozwojową, ale poważną wadą wymowy kwalifikującą się do szybkiej
pomocy logopedy. Obecnie jest
to najczęstsza wada wymowy
u przedszkolaków.
Miejmy nadzieję, że obecność
logopedy w każdym przedszkolu i szkole będzie normą w ciągu
najbliższych lat. Póki co warto,
by nauczyciele posiadali tę minimalną wiedzę z zakresu logopedii, bo być może dzięki temu uda
się w porę wyłapać niepokojące
objawy u dziecka i jak najszybciej
pomóc mu w prawidłowym rozwoju mowy.
Katarzyna BRZEZIŃSKA
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Dzień otwarty w Ognisku Artystycznym im. Alberta Chmielowskiego ACH!

ZABAWA I ZACHWYT
W TYCHACH POWSTAŁO OGNISKO ARTYSTYCZNE IM. ALBERTA
CHMIELOWSKIEGO ACH! 12 CZERWCA W PLACÓWCE ODBYŁ SIĘ DZIEŃ
OTWARTY. DZIECI, KTÓRE WRAZ Z RODZICAMI ODWIEDZIŁY SIEDZIBĘ
OGNISKA PRZY UL. SIENKIEWICZA 1, MIAŁY OKAZJĘ WSPÓLNIE TWORZYĆ
PŁASKORZEŹBY Z GIPSU, MALOWAĆ, RZEŹBIĆ W DREWNIE I FARBOWAĆ
TKANINY.
Sporo emocji u chłopców budziło
tworzenie przedmiotów z drewna za
pomocą siekiery i kozików. Niespodziewane i kolorowe efekty przyniosło barwienie tkanin. Za pomocą
fragmentów bandaży moczonych
w gipsie powstały unikatowe płaskorzeźby. Nikt nie przejmował się
rękami brudnymi od farb i gipsu.
Ognisko Artystyczne im. Alberta Chmielowskiego ACH! powstało
z myślą o stworzeniu przestrzeni dla
naturalnej zdolności przeżywania
zachwytu, przyjemności wspólnego
odkrywania świata, doświadczenia
radości artystycznego tworzenia.
Wśród proponowanych zajęć są
m.in. zabawy malarskie, akwarele,

rysunek, ceramika, filcowanie, dekupaż, dzierganie, praca w drewnie,
kaligrafia, zajęcia wokalno-instrumentalne, zajęcia teatralne, drama,
zabawy wspierające naukę czytania
i pisania, zajęcia wspierające twórcze
myślenie i kreatywność.
Zajęcia prowadzone są przez pedagogów, a jednocześnie pasjonatów rękodzieła, twórczego działania,
rozmiłowanych w kulturze i sztuce.
– Naszym celem jest odkrywanie
dziecięcych talentów. Chcemy powrócić do zajęć manualnych, których w szkole brakuje. Uczniowie
powinni strugać w drewnie, przybijać gwoździe, szyć, lepić, malować,
kształtować. To daje nie tylko radość

tworzenia, ale kształtuje silną wolę,
cierpliwość, koncentrację, zmysł
estetyczny, rozwija kreatywność
i zaradność – mówi Izabela Dyrda,
prowadząca zajęcia w ognisku.
– Zapraszamy dzieci, ale też rodziców i dziadków. Twórczość nie
zna granic wieku. Mamy tylko jedną
metodę pracy: zabawa i zachwyt.
W te wakacje, w lipcu zaplanowaliśmy ciekawe zajęcia, by po długich miesiącach zdalnej nauki przed
komputerami obudzić do działania
ręce, serca i umysły – dodaje Izabela
Dyrda.
Zajęcia kosztują 50 zł od dziecka i 45 zł od rodzeństwa (dwójka
dzieci i więcej). W cenę wliczone są
materiały plastyczne. Szczegółowy
harmonogram zajęć zamieszczamy
na str. 3.
(J)
Zdjęcia: Grzegorz Giczel
KONTAKT:
Ognisko Artystyczne im. Alberta
Chmielowskiego ACH!
• ul. Sienkiewicza 1, 43-100 Tychy,
• tel. 515 403 191, 518 066 760
• www.chmielowski.edu.pl
• e-mail: szkola@chmielowski.
edu.pl

Patronem ogniska jest
św. Albert Chmielowski
(1845–1916), artysta malarz,
który przeżył duchową
przemianę, wstąpił do
franciszkanów i zaangażował
się w opiekę nad
najbiedniejszymi i chorymi
mieszkańcami Krakowa.
Mottem tyskiego ogniska są
słowa brata Alberta: „Siebie
samego zakląć w obraz,
słowo, kamień, tony…”.
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Trzy pytania, na które
powinien sobie odpowiedzieć
każdy nauczyciel
GRZEGORZ MANDRYSZ – PEDAGOG, DYDAKTYK, TRENER KOMPETENCJI
MIĘKKICH I BUDOWANIA ZESPOŁÓW, COACH, WYKŁADOWCA INSTYTUTU
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TYCHACH – NAMAWIA NAUCZYCIELI
DO ZADANIA SOBIE TRZECH PYTAŃ.
Pytanie nr 1:
Widz czy zawodnik?
John Maxwell, znany mówca motywacyjny i coach, zadał kiedyś takie
pytanie: „W jakiej grze jesteś tylko
widzem, a chciałbyś być zawodnikiem? ”. Zawodnik to ktoś, kto bierze
udział w grze, angażuje się w nią.
Jest zdeterminowany, aby być coraz
lepszym w tym, co robi. Natomiast
widz śledzi akcję z boku. Co ty – jako
nauczyciel – możesz zrobić, żeby
młody człowiek w grze, którą mu
proponujesz, bardziej chciał być zawodnikiem aniżeli widzem?
Pytanie nr 2:
Drewno czy bezkresny horyzont?
Antoine de Saint-Exupéry powiedział: „Jeśli chcesz skłonić ludzi, żeby
zbudowali statek, to nie zachęcaj ich,
żeby gromadzili drewno, ale rozbudź
w nich tęsknotę za bezkresnym ho-

ryzontem”. Ten cytat to ilustracja
sensowności celu. Jeśli cel ma dla
mnie sens, jestem bardziej zmotywowany do jego osiągnięcia. Jak
byłoby wspaniale, gdyby w procesie edukacji uczeń tęsknił za celem,
który ma osiągnąć. Co u ciebie na
zajęciach jest zbieraniem drewna,
a co rozbudzaniem tęsknoty za bezkresnym horyzontem?
Pytanie nr 3:
Przyszłość czy tu i teraz?
Skłaniamy uczniów niejednokrotnie do tego, żeby zrobili dzisiaj to,
za co podziękują sobie w przyszłości. Tymczasem potrzebą młodego
człowieka jest życie tu i teraz oraz
realizacja celów, które dotyczą dzisiejszego dnia. Dlatego cele, które dotyczą przyszłości, to dla nich
swoisty dysonans. Pytanie brzmi: ile
energii poświęcasz na swoich zaję-

Grzegorz Mandrysz FOT. ISP

ciach, aby pokazać, że to, co proponujesz uczniowi, jest mu potrzebne
już teraz?
(J)
na podst. filmu nakręconego w ramach
cyklu #WiedzaChallange Instytutu Studiów
Podyplomowych w Tychach

Szkolna pasieka –
edukacyjna rola pszczół

PRZY SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W TYCHACH POWSTAŁA
PIERWSZA W TYM MIEŚCIE SZKOLNA PASIEKA. SKŁADA SIĘ
Z CZTERECH ULI. MIESZKA W NICH BLISKO 200 TYS. PSZCZÓŁ
MIODNYCH. ULE USTAWIONO 27 MAJA BR.
– Założyliśmy pasiekę ze względów edukacyjnych, przyrodniczych
oraz promocyjnych – mówi Marcin
Kuśmierz, prezes Akademii Piłki Nożnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
– Dzieci z naszej szkoły i nie tylko będą miały zajęcia edukacyjne
z pszczelarzem z Pasieki Śląskie
Miody, która pomogła nam w tym
projekcie. Będziemy też prowadzić warsztaty dla uczestników
miejskich półkolonii podczas tych
wakacji – dodaje Marcin Kuśmierz.
Marek Białoń, dyrektor Szkoły
Mistrzostwa Sportowego, cieszy
się nie tylko na ciekawe zajęcia
z przyrody czy biologii, ale ma nadzieję, że wkrótce będzie można
się częstować miodem wyprodukowanym przez szkołę. Będzie to
świetny gadżet promujący SMS.
Po niespełna miesiącu od założenia pasieki okazało się, że
już z dwóch uli będzie miód, bo
pszczoły pracują aż miło. – Jesteśmy w połowie okresu kwitnienia
rzepaku, więc pierwszy miód będzie rzepakowy. Potem zapewne

Bliskie spotkania z pszczołami podczas półkolonii

akacjowy i lipowy – mówi Krzysztof
Poppe z Pasieki Śląskie Miody.
– Trzeba jednak pamiętać, że
miód nie jest najważniejszą rzeczą, którą zawdzięczamy pszczołom. To jedynie produkt uboczny.
Pszczoły zapylają ok. 70 proc.

FOT. HANIA PORTAWA

roślin, co daje 90 proc. żywności,
którą codziennie spożywamy. Gdyby nie pszczoły, nie mielibyśmy
m.in. jabłek, pomidorów, malin,
jeżyn, truskawek i wielu innych
roślin, a dorośli nie napiliby się
kawy… – dodaje Marek Poppe. (J)
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Sukces sieci żłobków i przedszkoli z Tychów

SportArt
WYRÓŻNIONY GODŁEM

„TERAZ POLSKA”

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA SPORTART Z TYCHÓW ZOSTAŁY LAUREATEM
KONKURSU GODŁA PROMOCYJNEGO „TERAZ POLSKA”. GALA, NA KTÓREJ
WRĘCZONO TO PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE, ODBYŁA SIĘ 9 CZERWCA
W PAŁACU PREZYDENCKIM.
„Teraz Polska” to znak promocyjny, który powstał w 1992 roku, aby
promować polskie marki (produkty,
usługi, innowacyjne przedsięwzięcia,
samorządy terytorialne). Konkurs
„Teraz Polska”, organizowany przez
Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, odbywa się pod honorowym
patronatem prezydenta RP.
W tym roku gala „Teraz Polska” odbyła się po raz 31. Godło promocyjne
przyznano 28 podmiotom z całego
kraju. Wyróżnienia te wręczali pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda
oraz prof. Michał Kleiber, przewodniczący kapituły konkursu.
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego doceniła to, że SportArt
z rodzinnej, kilkuosobowej firmy
rozrósł się do jednej z największych i najbardziej utytułowanych
instytucji oświatowych w Polsce dla
dzieci w wieku od roku do siedmiu
lat. Żłobki i Przedszkola SportArt
obecnie kształcą blisko 700 dzieci.

Jednocześnie zachowały unikatowy
charakter kameralnych placówek
z rodzinną atmosferą i poszanowaniem dla polskich tradycji. SportArt
opatentował wiele unikatowych
form i metod zajęć projektowych
oraz sposobów działania.
– Od blisko 10 lat SportArt wprowadza własne projekty i innowacje
pedagogiczne, odnosząc wiele sukcesów lokalnych i ogólnopolskich.
Staramy się skupiać na kreatywnej
edukacji, rozwijającej talenty dzieci.
Stawiamy też na integrację nauczycieli, podopiecznych i rodziców. Podstawa to team spirit – mówi Paweł
Janas, założyciel SportArtu i dyrektor organizacyjny.
Żłobki i Przedszkola SportArt,
dzięki współpracy z miastem Tychy, od kilku lat działają w systemie
oświaty publicznej i oferują miejsca w swoich placówkach w ramach
gminnej rekrutacji miejskiej. – To był
trafiony pomysł ówczesnej wicepre-

Iwona Porembska i Paweł Janas (SportArt) z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą
FOT. SportArt

zydent Darii Szczepańskiej, który
rozwiązał problem niedoboru miejsc
w przedszkolach w naszym mieście
– podkreśla Paweł Janas.
– W 2019 roku reprezentowaliśmy
nasz kraj w konkursie europejskim
BeSport (wygrywając tę rywalizację
w Polsce), zajmując wysoką siódmą
lokatę w Europie – wspomina Paweł
Janas.
Najważniejsza usługa edukacyjna
to opatentowany projekt Edukolandia – pakiet kilkudziesięciu działań
edukacyjnych zapewniający zrównoważony rozwój i edukację poprzez
mądrą rozrywkę i zabawę.
– Dbamy też o ekologię. W placówkach SportArtu wprowadzamy
ją na różnych poziomach: żywienia, czystości, edukacji, mobilności
itp. W kuchni EkoMniam potrawy
są przygotowywane ze zdrowych
produktów (niektóre z własnych
ogródków warzywnych). W firmie
nie korzystamy z chemii gospodarczej ani detergentów. Prowadzimy
stałe akcje recyklingowe i zajęcia
edukacyjne – dodaje Paweł Janas.
Każda placówka SportArtu posiada pianino, tablicę multimedialną, platformę komunikacji LiveKid,
dziennik elektroniczny i wirtualne
przedszkole, place zabaw, dostęp do
sal gimnastycznych, sceny teatralnej
i boisk. – Korzystamy z programów
unijnych i rządowych, jak np. „Maluch+” – mówi Paweł Janas.
W tym roku patronem SportArtu
zostanie Henryk Jerzy Chmielewski „Papcio Chmiel” (1923–2021),
twórca komiksów o Tytusie, Romku
i A’Tomku.
– Nasz sukces to także zasługa
naszych przyjaciół i partnerów. Gratulacje przesyłali nam m.in. Karolina
Naja, związana od samego początku
ze SportArtem „mama chrzestna”,
multimedalistka olimpijska; mim
Ireneusz Krosny; tyscy hokeiści i piłkarze oraz tyscy radni – mówi Iwona
Porembska, dyrektor pedagogiczna
SportArtu.
– Oczywiście nie spoczywamy na
laurach. Nadal mamy wiele planów,
które zamierzamy rozwijać, bo fajne
przedszkole to udane dzieciństwo –
dodaje Iwona Porembska.

(J)

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE DZIECI
Z PRZEDSZKOLI SPORTART FOT. SportArt
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Młody nauczyciel o pracy w zawodzie

Oczekiwania a rzeczywistość
JEST! ZROBIŁAŚ(-EŚ) TO! NIE TYLKO SKOŃCZYŁAŚ(-EŚ) STUDIA (I PEWNIE KILKA DODATKOWYCH KURSÓW), ALE TEŻ
ZNALAZŁAŚ(-EŚ) PRACĘ W SZKOLE. CIĄGLE PAMIĘTASZ WSPANIAŁĄ PANIĄ BARBARĘ Z MATEMATYKI (TO DZIĘKI NIEJ DZISIAJ
UCZYSZ), ALE I BIOLOŻKĘ („TAKIM NAUCZYCIELEM TO JA NIE BĘDĘ”). SKONFRONTUJMY OCZEKIWANIA Z RZECZYWISTOŚCIĄ…
Długie wakacje!
Wybrałeś tę pracę, bo wypłata nie
najwyższa, ale przecież wakacje, ferie i inne dni wolne. Ciągle wolne!
Nauczyciele to jedna z grup zawodowych z najdłuższym urlopem,
i wszyscy o tym wiedzą (tyle jest
memów na ten temat).
Tak jest, ale tylko pod jednym
warunkiem – że pracujesz w szkole
publicznej. Tutaj obowiązuje słynna
Karta Nauczyciela. Jeśli trafisz do
szkoły niepublicznej (prywatnej lub
społecznej), długość twojego urlopu
będzie regulowana przez Kodeks
pracy oraz decyzje dyrekcji. W praktyce możesz mieć wolne wakacje
lub ich część, ale wcale nie musi tak
być. Zadaj pytanie o długość urlopu
w placówce, nim podpiszesz umowę.
Money, money, money
Pieniądze to drugi element, który często pojawia się w dyskusjach
o zawodzie nauczyciela. Jedni przypomną sobie słynną scenę liczenia
pieniędzy z Dnia świra. Inni mówią,
że w sumie za tak małą liczbę godzin
wypłata jest całkiem dobra. Jak jest
naprawdę?
Spróbuję krótko wyjaśnić, od
czego zależy wynagrodzenie nauczyciela i ile tak naprawdę zajmuje
jego praca. Kluczowe jest pensum.
To pojęcie oznacza liczbę lekcji, które
musi przeprowadzić każdy nauczyciel w ramach jednego etatu. Aktualnie wynosi ono 18 godzin lekcyjnych
tygodniowo. To właśnie od tej liczby
wyznaczane są stawki dla nauczycieli na kolejnych stopniach awansu.
Na początku jesteś stażystą i twoja kwota podstawowa to 2949 zł. Dobra wiadomość jest taka, że średnie
wynagrodzenie jest trochę wyższe
i wynosi 3537,80 zł. Jednak pensum
to nie jedyne obowiązki, jakie musisz wykonać. Nie myślę tutaj nawet
o przygotowaniu lekcji, sprawdzaniu
prac uczniów, dyżurach na przerwach i wypełnianiu dokumentów…
Oprócz pensum obowiązuje cię
również tradycyjny, czterdziestogodzinny tydzień pracy, w którym
będą odbywały się między innymi spotkania rady pedagogicznej,
wywiadówki, konsultacje, zebrania
różnorodnych komisji i wszystko, co
jeszcze zaplanuje dyrektor.
Możesz również otrzymać dodatkowe obowiązki, jak przygotowanie imprez, prowadzenie szkolnych
mediów, przygotowanie zestawień
i dokumentów. W praktyce może
oznaczać to, że dwóch nauczycieli
otrzymujących to samo wynagrodzenie spędza w pracy znacząco
różną liczbę godzin.
Samo wynagrodzenie mocno zależy również od wysokości dodatków,
a tych istotnych jest co najmniej kilka
(dodatek motywacyjny, funkcyjny,
wiejski itp.). Na pewno ucieszy cię,
że tak jak inni w budżetówce, dosta-

niesz trzynastkę. Wszelkie te kwoty
mocno różnią się w zależności od
tego, jak bardzo samorząd lokalny
docenia edukację. I na koniec – jeśli
znalazłeś pracę w szkole niepublicznej, zapomnij o tych rozważaniach.
Stawki oraz czas pracy negocjuj z dyrektorem. Tutaj obowiązują zasady
jak w każdym przedsiębiorstwie.

chowawczych, ale w podstawówce
będzie odwrotnie.
Powtórz sobie informacje z kursu pedagogicznego, a jeszcze lepiej rozmawiaj ze znajomymi, którzy
mają dzieci w wieku twoich uczniów.
Czasami utnij sobie pogawędkę z samymi milusińskimi. Zdarza się, że
wiele ambitnych planów serwowanych czwartoklasistom musi ustąpić przed ich tempem pisania i rozwiązywania zadań oraz faktem, że
nikt ich wcześniej nie nauczył pracy
w grupie. Nie zapomnij, że w zależności od wieku dzieci mają odmienny
czas koncentracji. Nie daj się pokonać
biologii.

Mam doświadczenie,
wiedzę i pomysł
Przychodząc do szkoły, wydawało mi się, że jestem naprawdę doświadczony. A jednak szkoła rządzi
się swoimi zasadami. Oprócz własnej
wyobraźni twoją codzienną pracę
będą regulowały m.in. podstawa
programowa (zakładam, że znasz
ją na pamięć) i program nauczania.
Ten ostatni niby wybierasz sam(a),
ale w praktyce może się okazać, że
„ten jedyny” jest właściwy, sprawdza
się i możesz wybrać inny podręcznik,
ale dopiero za rok, dwa.
System punktuje głównie wyniki
egzaminów zewnętrznych i konkursów, czyli to, co kuratorium może
zbadać swoim „szkiełkiem i okiem”.
Czy musisz się temu poddawać? Niekoniecznie. Z pewnością pomoże ci
asertywność oraz jasne wytyczenie własnych celów. Z czasem znajdziesz własny sposób, dzięki któremu i system będzie syty, i uczeń cały.
Reformy
Są uciążliwe i niewygodne. To
„ulepszenia” wprowadzane przy
okazji prawie każdej zmiany ministra
edukacji. Wielu nauczycieli zgodzi

Wujek dobra rada

Przemyślenia młodego nauczyciela: Dzień świra czy „hakuna matata”
FOT. ILUSTRACYJNE – PL.FREEPIK.COM

razem. Teraz jesteś jednym z nich.
Oczywiście jak w każdej pracy możesz trafić na lepsze czy gorsze towarzystwo.
Jeśli masz taką możliwość, pytaj o wszystko. Większość twoich
bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów chętnie przyjmie
pozycję mentora (przecież to
nauczyciele). Sprzedadzą ci kilka
sprawdzonych pomysłów oraz po-

Wbrew powszechnej krytyce,
nasz staroświecki system jest dla
wielu osób naturalny, a wszystkie
prawdziwe zmiany potrzebują czasu.
To nie tylko kwestia przyzwyczajeń
dyrekcji i nauczycieli, ale również
mentalności rodziców i samych
uczniów. Najlepiej najpierw poznaj
środowisko, w którym pracujesz,
a potem testuj wszelkie nowinki. Nie
odpuszczaj, ale pamiętaj, że niewiele

PIENIĄDZE TO DRUGI ELEMENT, KTÓRY CZĘSTO POJAWIA
SIĘ W DYSKUSJACH O ZAWODZIE NAUCZYCIELA. JEDNI
PRZYPOMNĄ SOBIE SŁYNNĄ SCENĘ LICZENIA PIENIĘDZY
Z DNIA ŚWIRA. INNI MÓWIĄ, ŻE W SUMIE ZA TAK MAŁĄ
LICZBĘ GODZIN WYPŁATA JEST CAŁKIEM DOBRA.
się z tym, że reformy to najczęściej
burza w szklance wody.
Mniejsze czy większe modyfikacje
zazwyczaj nie mają bezpośredniego
wpływu na prowadzone przez ciebie
zajęcia. Bywa, że sprowadzają się
do zmian w nazewnictwie (np. półrocze zamiast semestru) i produkcji
kolejnych dokumentów. Te ostatnie
najlepiej trzymaj w jednym miejscu,
w formie elektronicznej, dzięki temu
zmiany będą mniej dotkliwe. Poza
tym po prostu rób swoje.
Szanowne koleżanki,
szanowni koledzy!
Jeszcze w szkole średniej pokój
nauczycielski był dla ciebie tajemniczym miejscem, gdzie te wszystkie oryginały jakoś funkcjonowały

radzą np. w sprawie szkolnej dokumentacji. Tej zawsze jest sporo,
ale jej ilość może mocno zależeć
od tego, jak dyrektor interpretuje
przepisy.

zdziałasz bez współpracy z innymi.
Oczywiście szkoły niepubliczne są
zdecydowanie bardziej chętne do
rewolucji.

Uzbrojony i niebezpieczny?

Jestem specjalistką
w mojej dziedzinie

Przeczytałeś masę informacji,
książek, doniesień na temat światowych trendów w edukacji, pedagogice
i psychologii. Wiesz, że np. tradycyjne
oceny wcale nie są potrzebne i doskonale orientujesz się w tym, jak pracują
twoi fińscy koledzy.
Chcesz stanąć po jasnej stronie
mocy i wyciągnąć swoich uczniów
z dziewiętnastowiecznego, pruskiego systemu nauczania? Niech moc
będzie z tobą, młody padawanie, ale
przygotuj się na spory opór.

Czy coś może pójść nie tak? Jasne! Nie zapomnij o jednym z praw
Murphy’ego: „Jeżeli coś może się
nie udać, to się nie uda”. Znajomość swojego przedmiotu to
oczywiście podstawa. Niewiele
osób będzie szanowało nauczyciela, który nie wie, o czym mówi.
Jednak jeszcze ważniejsze jest to,
czy potrafisz tę wiedzę sprzedać.
Oczywiście w ekskluzywnej szkole
średniej twoja wiedza może być
ważniejsza od umiejętności wy-

Nie wiem, jaki jest twój temperament i jak dogadujesz się z innymi,
ale dobra komunikacja to połowa
sukcesu. Szczególnie kiedy masz do
rozwiązania problemy wychowawcze. Dzięki dogadaniu się z innymi
nauczycielami dużo łatwiej rozpoznasz potrzeby podopiecznych
i odpowiednio zareagujesz.
Twoimi sojusznikami są również
rodzice i uczniowie. Ci pierwsi to
najlepsi specjaliści w sprawie konkretnego dziecka. Nawet jeśli są
mocno roszczeniowi, to rozmawiaj,
tłumacz, bądź asertywny, ale nie
lekceważ ich.
Pytaj o zdanie również swoich
podopiecznych. Zobaczysz, jak wiele
mogą dać krótkie rozmowy prowadzone w czasie przerw. Nie obrażaj
się na to, że na samym początku
będą cię „próbować”. Wyluzuj i konsekwentnie testuj różne metody. Na
pewno, tak jak twoi uczniowie, popełnisz masę błędów, ale i oni, i ty,
macie do tego prawo. Dystans do
siebie i innych oraz poczucie humoru
nie zastąpią profesjonalizmu i pozytywnej dyscypliny (pewnie znałeś
takich „fajnych” nauczycieli niczego),
ale mogą sporo pomóc.
Głowa do góry!
Możliwe, że czytając ten tekst,
pomyślałaś, że albo autor jest
strasznym malkontentem (to fakt,
ale wolę określenie realista), albo
praca w szkole to ciągłe przeszkody. Ale jak mawiał klasyk: „Hakuna
matata” (z języka suahili: spokojnie,
wyluzuj).
Pracujesz z ludźmi, możesz realizować swoje pasje w pracy oraz mieć
realny, dobry wpływ na innych… i te
wakacje! Czy można chcieć więcej?
Może poza podwyższeniem wynagrodzenia nauczyciela stażysty, no
ale to przecież już dawno sprawdziłeś. Powodzenia!
Janek, nauczyciel
po trzydziestce z siedmioma
latami doświadczeń w szkole
Materiał powstał w ramach cyklu
#WiedzaChallenge prowadzonego przez
Instytut Studiów Podyplomowych.
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Czubek języka

Jak odmienić
YouTube’a?
NOWE MEDIA RODZĄ NOWE WYZWANIA, RÓWNIEŻ JĘZYKOWE.
JAK ODMIENIĆ SŁOWA: „YOUTUBE”, „SKYPE” CZY „GOOGLE”?
Z ICH PISOWNIĄ W MIANOWNIKU PRZEWAŻNIE NIE MAMY
PROBLEMU. SPRAWA SIĘ KOMPLIKUJE, GDY CHCEMY KTÓREŚ
Z NICH ODMIENIĆ PRZEZ PRZYPADKI.

Między Google’em
a Facebookiem
Otóż kluczem do wyjaśnienia tego
rodzaju wątpliwości jest wymowa:
jeśli zakończenie wyrazu wymawiamy inaczej niż piszemy, to w odmianie przed polską końcówką pojawia
się apostrof. Takimi prawami rządzi
się m.in. rzeczownik „YouTube”, który
wymawiamy w mianowniku jako [ju
tjub], czyli z pominięciem litery „e”.
Przy odmianie tej nazwy przez przypadki apostrof staje się nieodzowny,
jak w zdaniach: „Zostanę gwiazdą
YouTube’a” lub „Wytoczył proces
YouTube’owi”.
Cała deklinacja przebiega tutaj
następująco: M. „YouTube”, D. „You
Tube’a”, C. „YouTube’owi”, B. „You
Tube” (potocznie też „YouTube’a”),
N. „YouTube’em”, Ms. „YouTubie”. Identycznie odmieniamy słowo „Skype”.
Z kolei nazwa „Google” różni się od
obu wspomnianych jedynie odmianą w miejscowniku (o kim? o czym?),
którą zapisujemy: „Google’u”.
Na pierwszy rzut oka może dziwić, że w narzędniku (kim? czym?)
omawianą nazwę zapisujemy: „You
Tube’em”, stawiając „e” tak przed
apostrofem, jak i po nim. Zabieg ten

jest konieczny, aby w pisowni trafnie
oddać wymowę rzeczownika. Gdybyśmy pominęli „e” po apostrofie,
wówczas błędny zapis „YouTube’m”
należałoby odczytać jako: [ju tjubm],
gdyż niemego „e” przed apostrofem – jak wspomnieliśmy – nie wymawia się. Przyznać trzeba, że ten
zapis w narzędniku, tj. wielka litera
wewnątrz wyrazu i zdublowane „e”
wokół apostrofu, wygląda dość karkołomnie. Ale jest poprawny.
Opisane zasady nie dotyczą nazw
social mediów zakończonych inaczej niż niemym „e”, np. „Facebook”
czy „Instagram”. Chcąc je odmienić,
apostrof pomijamy, bo ostatnia litera
w ich zapisie („k” i „m”) jest tożsama
z artykułowaną głoską, dlatego napiszemy: „Korzystam z Facebooka”
albo „Swą przyszłość wiążę z Instagramem”. Analogicznie jest z „TikTokiem”, tyle że tutaj zauważmy, iż
znów mamy wielką literę w środku
wyrazu.
Skąd o tym wszystkim wiem? Ot,
skorzystałem z Google’a.

(tp)

Parę słów o asertywności (11)

Reagowanie na krytykę
oceniającą osobę,
a nie działanie
ZDARZA SIĘ, ŻE KTOŚ WYRAŻA KRYTYKĘ, NAWIĄZUJĄC DO SYTUACJI
ISTOTNIE MAJĄCYCH MIEJSCE, JEDNAK PRZY OKAZJI DOKONUJE
NIEUPRAWNIONEJ I UOGÓLNIONEJ OCENY NASZEJ OSOBY, NIE ZAŚ
SAMEGO ZACHOWANIA.
Czasem tak daleko idące oceny
formułowane są na podstawie pojedynczego faktu, czego przykładem
może być zarzut: „Jesteś kompletnie
nieodpowiedzialny. Dwukrotnie cię
prosiłam, żebyś uporządkował papiery, a ty najzwyczajniej w świecie
o tym zapomniałeś!”. Takie postawienie sprawy wydaje się nieuczciwe
i jeśli faktycznie uważamy je za takie,
powinniśmy zareagować.
W tym przypadku należałoby:
1) oddzielić treści dotyczące działania od treści oceniających naszą
osobę; 2) ustalić, jakie zachowanie
podlega krytyce i w efekcie zgodzić
się w tym względzie z drugą stroną
lub nie; 3) stanowczo przeciwstawić się
nieuprawnionej krytyce naszej osoby.
Na powyższe oskarżenie możemy
więc odpowiedzieć: „Zarzuciłaś mi,
że jestem nieodpowiedzialny. Nie
zgadzam się z tą oceną. Natomiast,
istotnie, z powodu nawału pracy nie
zdążyłem jeszcze uporządkować
papierów. Ponieważ obiecałem,
że to zrobię, to jeszcze w weekend
sprawa będzie załatwiona”.
Nabycie umiejętności odpowiedniego reagowania w takich sytuacjach może być przydatne, zwłaszcza że spotykamy w życiu osoby,
którym nad wyraz łatwo przychodzi
oskarżanie innych o brak rozsądku,
odpowiedzialności, wyobraźni, do-

Uogólniona krytyka osoby przy okazji krytykowania konkretnego jej
zachowania jest nieuczciwa; FOT. PL.FREEPIK.COM

brej woli, a które własne sądy opierają na pojedynczym wydarzeniu.
Od omawianego problemu niedaleko jest do chwytu erystycznego
zwanego argumentum ad personam, co z łacińskiego oryginału
tłumaczymy na język polski jako:
„argument wymierzony w osobę”.
Tym sposobem określamy pozamerytoryczny sposób prowadzenia
dyskusji, w którym interlokutor pomija istotę sporu i zaczyna opisywać
rzeczywiste lub domniemane cechy
swego oponenta. Przykładem może
być zdanie: „Nie mogę doprawdy
pojąć, jak możecie dawać wiarę temu

bezczelnemu kłamcy?”, które świadczy o tym, że argumenty autora wypowiedzi uległy wyczerpaniu i nie
ma on już w zasadzie nic istotnego
do powiedzenia.
Artur Schopenhauer w swym
dziele Eristische Dialektik (1831, wyd.
pol. 1973 jako Erystyka, czyli sztuka
prowadzenia sporów) uznaje argumentum ad personam za ostatni
sposób nieuczciwej argumentacji,
który bywa stosowany, gdy wszelkie pozostałe środki zawiodą i nie
ma szans na wygranie sporu drogą
merytoryczną.
Andrzej DOSTATNI

Mądrości z przeszłości

O wychowaniu dla życia przez życie
OVIDE J. DECROLY BYŁ BELGIJSKIM PSYCHIATRĄ, PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM, REPREZENTANTEM
KIERUNKU NATURALISTYCZNEGO W PEDAGOGICE, JEDNYM Z TWÓRCÓW RUCHU NOWEGO WYCHOWANIA.
URODZONY 23 LIPCA 1871 ROKU W RONSE, GŁOSIŁ IDEĘ WYCHOWANIA „DLA ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE”.
Założenia jego systemu zrywały
z szablonowością szkoły tradycyjnej, odwoływał się on do rzeczywistości przyrodniczej i społecznej
otaczającej młodego człowieka,
uwzględniał jego zainteresowania
i potrzebę aktywności. Programy
szkolne uważał za opracowane
niewłaściwie, gdyż były niedostatecznie powiązane między sobą
oraz miały mało wspólnego z zainteresowaniami uczniów, przez co
wydawały się im sztuczne i pozbawione sensu.

W 1901 roku Decroly założył Instytut Kształcenia Specjalnego
w Brukseli, przeznaczony dla dzieci
opóźnionych w rozwoju, w którym
stosował autorską metodę ośrodków zainteresowań. Zdobyte tam
doświadczenia wykorzystał do opracowania ogólnych zasad wychowania
i zreformowania szkoły początkowej,
co znalazło wyraz w zorganizowanej
w 1907 roku placówce dla uczniów
normalnych. Jej założenia odrzucały podział materiału na przedmioty
i lekcje w celu podejmowania zagad-

nień odpowiadających naturalnym
zainteresowaniom młodych osób,
wyzwalając aktywność w zdobywaniu wiedzy. W latach 1922–1936
metoda ta została upowszechniona
w szkolnictwie belgijskim.
Klasy zorganizowano w postaci pracowni. Uczniowie pracowali
w zespołach koedukacyjnych, zróżnicowanych wiekowo, jednak odznaczających się zbliżonym poziomem
intelektualnym. Wykluczone zostały
przedmioty nauczania z wyjątkiem
gimnastyki i śpiewu. Nie używano

również podręczników, a ich funkcję
spełniał prowadzony przez ucznia
dzienniczek. Tok nauczania opierał się
na trzech stopniach: obserwacji, kojarzeniu i wyrażaniu. Pierwsza część
zajęć polegała na ukierunkowanej
przez nauczyciela bądź spontanicznej obserwacji określonych zjawisk.
Druga dotyczyła kojarzenia wyników
obserwacji ze zjawiskami poznanymi
przez uczniów wcześniej. Ostatnia
wiązała się z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy w formie
lepienia, modelowania, rysowania,

Ovide J. Decroly
FOT. DECROLY.FR

wycinania, wypowiedzi ustnych lub
pisemnych.
Koncepcje dydaktyczne Belga wywarły istotny wpływ na metodykę
nauczania początkowego, także
w szkolnictwie specjalnym. Jego
główne prace, które przetłumaczono
na język polski, to Ku odnowie szkoły
(1921, wyd. pol. 1930) oraz Gry wychowawcze jako środek wdrożenia
dziecka do czynności umysłowych
i ruchowych (1914, wyd. pol. 1931).
Decroly zmarł 12 września 1932
roku w Uccle.
(ad)
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Wsparcie
dziecka
w sytuacji
kryzysowej

Z badań wynika, że w Polsce ponad 70 proc. dzieci doświadczyło zdarzenia traumatycznego FOT. PIXABAY

STAWIANIE CZOŁA SYTUACJOM STRESOWYM JEST WPISANE W ŻYCIE
KAŻDEGO DZIECKA, A SYTUACJE TRUDNE TO WAŻNY ELEMENT ROZWOJU,
GDYŻ STWARZAJĄ OKAZJE DO ĆWICZENIA UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA
SOBIE ZE STRESEM I UCZĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. ISTOTNE,
ABY MŁODE OSOBY NIE BYŁY PRZECIĄŻONE WYZWANIAMI I BY STAWIANE
PRZED NIMI ZADANIA BYŁY NA MIARĘ ICH MOŻLIWOŚCI INDYWIDUALNYCH
I ROZWOJOWYCH. WAŻNE WYDAJE SIĘ UDZIELANIE WSPARCIA MŁODZIEŻY
PRZEZ NAUCZYCIELI W TYM ZAKRESIE.
Nakładem Ośrodka Rozwoju
Edukacji ukazało się w 2020 roku
opracowanie pt. Dziecko w sytuacji
kryzysowej. Wspierająca rola pracowników oświaty. Jego autorki, Sylwia
Kluczyńska i Lidia Zabłocka-Żytka,
omówiły szereg przykładów nie
tylko sytuacji trudnych, ale również kryzysowych i traumatycznych,
w których mogą się znaleźć dzieci
i młodzież.
Wskazały narzędzia służące identyfikowaniu takich sytuacji. Zaprezentowały studium konkretnych
przypadków (m.in. depresji, żałoby, imigracji, choroby psychicznej
rodziców) oraz metody postępowania mające na celu zorganizowanie
adekwatnego wsparcia.
Podkreśliły rolę placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowywaniu pracowników poradni
psychologiczno-pedagogicznych
i nauczycieli do radzenia sobie
z kryzysami młodego pokolenia.
Wreszcie zamieściły scenariusze
szkoleń z tego zakresu, możliwych
do przeprowadzenia w trakcie posiedzeń rady pedagogicznej.
Sytuacja trudna
to sytuacja stresowa, która wiąże
się z przeżywaniem nieprzyjemnych
emocji i wymaga od osoby, która jej
doświadcza, dużego wysiłku oraz
mobilizacji w jej przezwyciężaniu.
W szkole dzieci i młodzież przeżywają wiele sytuacji stresowych związanych z funkcjonowaniem poznawczym, emocjonalnym i społecznym.
Przykładowo, sprawdzian z matematyki może być dla dziecka
trudnym doświadczeniem, wymagającym dodatkowego wysiłku
poznawczego, ćwiczeń, kolejnych

prób wykonania zadania i angażowania procesów myślowych, uwagi
i pamięci. Natomiast przykładem
trudnej emocjonalnie sytuacji może
być konieczność zaprezentowania
swojej wiedzy przed nauczycielem
i resztą klasy (np. podczas recytacji wiersza, odpowiedzi ustnej
czy rozwiązywania zadania matematycznego z zapisem na tablicy), mogąca wywoływać lęk przed
ekspozycją społeczną. Sytuacją
trudną społecznie może być początek nauki w nowej szkole albo
przeniesienie się do innej klasy, co
wiąże się z koniecznością nawiązania nowych relacji z nauczycielami
i rówieśnikami.
Sytuacja kryzysowa
występuje zazwyczaj nagle i wymaga użycia nowych sposobów
radzenia sobie, bo dotychczasowe
okazują się niewystarczające. Skutkiem kryzysu jest najczęściej utrata równowagi emocjonalnej przez
osobę, której kryzys dotyczy, a co
za tym idzie – cechująca ją trudność
w poznawczym funkcjonowaniu i reagowaniu w określonej sytuacji.
Wśród kryzysów wyróżnia się na
ogół kryzysy rozwojowe (normatywne), które mają miejsce w rozwoju
każdego człowieka, oraz kryzysy
sytuacyjne (losowe, traumatyczne),
tj. związane z zaistnieniem szczególnie niekorzystnych zdarzeń życiowych. Przykładem kryzysu rozwojowego jest trudność w wyborze
szkoły, sytuacyjnego zaś – przewlekła choroba somatyczna dziecka.
Cechą wspólną obu form kryzysu
jest wymaganie od młodej osoby
zwiększonego wysiłku adaptacyjnego, rozumianego jako konieczność

dopasowania i zmiany zachowania
w kontekście danej sytuacji. Kryzysy
sytuacyjne stanowią większe zagrożenie dla zdrowia psychicznego
dziecka niż kryzysy rozwojowe.
Jako przykład sytuacji kryzysowej
można potraktować kwarantannę
wywołaną pandemią COVID-19 i będące jej następstwem wprowadzenie
zdalnego nauczania, co może powodować trudności w różnych sferach,
a mianowicie: poznawczej (inny niż
dotąd sposób nauki), emocjonalnej
(niepokój związany z nowością i niejasnością sytuacji) i społecznej (kontakty z rówieśnikami i nauczycielami
ograniczone do interakcji w sieci).
Młode pokolenie jest również narażone na
zdarzenia o charakterze
traumatycznym.
Międzynarodowa Klasyfikacja
Chorób i Problemów Zdrowotnych
(ICD-10, 2002) definiuje takie zdarzenie jako ekspozycję na wyjątkowo
zagrażający lub katastroficzny stresor krótko- lub długotrwały. Z badań
wynika, że w Polsce ponad 70 proc.
dzieci doświadczyło zdarzenia traumatycznego. Najczęściej była to
utrata ukochanej osoby, a następnie
przewlekła lub ostra choroba i poważny wypadek. W ostatnich latach
udało się znacznie poszerzyć wiedzę
na temat psychologicznych skutków
wydarzeń traumatycznych i wpływu
traumy na stan psychofizyczny oraz
rozwój dzieci i młodzieży. Następstwa traumy wpływają na różne
sfery ludzkiego funkcjonowania,
zwłaszcza na zachowanie i możliwości w zakresie uczenia się.
Celem omówionej publikacji jest
wsparcie i podkreślenie znaczenia

OBSZARY FUNKCJONOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Sfera fizyczna/somatyczna
Przeżywane trudności emocjonalne u dzieci i młodzieży przejawiają
się często objawami psychosomatycznymi, np. bólami brzucha, biegunkami, mdłościami, bólami głowy, trudnościami z zasypianiem,
brakiem apetytu lub objadaniem się, częstymi infekcjami, wysoką
gorączką. Uczniowie doświadczający powtarzających się zdarzeń
traumatycznych mogą mieć zaburzoną pracę układu endokrynologicznego, co objawia się m.in. obniżonym stężeniem hormonu wzrostu,
a u nastolatek rozregulowaniem cyklu miesiączkowego. Wspomniane
dolegliwości bywają przyczyną absencji w szkole, co może wpływać
na trudności w nauce, relacje z rówieśnikami i nasilać niepokój oraz
inne trudne emocje.
Sfera emocjonalna
W sytuacji kryzysowej dziecko doświadcza silnych trudnych emocji,
np. lęku, smutku, złości, z którymi zazwyczaj nie potrafi sobie poradzić. Uczeń, który doświadcza smutku, może być bierny, niechętny
do jakiejkolwiek aktywności, wycofany, płaczliwy. Natomiast dziecko
doświadczające lęku może być bardziej pobudzone, niespokojne,
ruchliwe czy nawet agresywne w kontakcie z rówieśnikami i dorosłymi. Agresja może przejawiać się niszczeniem przedmiotów, bójkami,
używaniem wulgarnych słów, obrażaniem lub nękaniem innych osób.
Sfera poznawcza
Silne emocje, które towarzyszą dziecku w sytuacji kryzysowej,
utrudniają wypełnianie obowiązków szkolnych, osłabiają koncentrację
uwagi, wpływają negatywnie na procesy zapamiętywania i myślenia.
Uczeń może wówczas mieć trudność ze skupieniem się na lekcji, bo
myśli o swej sytuacji problemowej, próbuje ją zrozumieć i znaleźć jej
rozwiązanie.
Sfera społeczna
Brak rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz objawy psychosomatyczne sprawiają, że dziecko wycofuje się z kontaktów z rówieśnikami, niechętnie chodzi do szkoły. Zdarza się, że całkowicie odmawia
uczęszczania do szkoły, wchodzi w konflikty z nauczycielami lub
rówieśnikami z klasy. Może wycofywać się z kontaktów społecznych,
samotnie spędzać przerwy, niechętnie współpracować z innymi
uczniami podczas lekcji.
(oprac. na podst. materiałów źródłowych)

roli nauczycieli oraz pedagogów
i psychologów szkolnych w procesie pomagania dzieciom i młodzieży w sytuacjach trudnych, kryzysowych i traumatycznych. Zawiera
ona m.in. opis sposobów i narzędzi
służących rozpoznawaniu potrzeb
jednostki zarówno z perspektywy szkoły, jak i poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także
praktyczne przykłady pomocy
uczniom. W publikacji zawarto

ponadto odniesienia do roli placówek doskonalenia nauczycieli
w przygotowywaniu szkół i poradni
do właściwego reagowania w określonej sytuacji. Zaproponowano też
scenariusze zajęć i ćwiczenia do
wykorzystania w pracy z uczniami.
(ptn)
Źródło: S. Kluczyńska, L. Zabłocka-Żytka,
Dziecko w sytuacji kryzysowej. Wspierająca
rola pracowników oświaty, Ośrodek Rozwoju
Edukacji, Warszawa 2020.
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BRAKI I WADY,
czyli o niedomaganiach roztropności
ROZTROPNOŚĆ NIE JEST WOLNA
OD NIEPOŻĄDANYCH PRZYPADŁOŚCI,
KTÓRE MOŻEMY PODZIELIĆ NA DWIE
KATEGORIE. OTÓŻ CNOCIE TEJ MOŻE
BRAKOWAĆ KTÓREGOŚ Z JEJ SKŁADNIKÓW
LUB WARUNKÓW DO SPRAWNEGO DZIAŁANIA
ALBO – Z DRUGIEJ STRONY – WYSTĘPUJĄ
ONE W PEŁNEJ OKAZAŁOŚCI, JEDNAK SĄ
WYKORZYSTYWANE DO ZŁYCH CELÓW.
Braki roztropności
Z niedomaganiami roztropności możemy się zmagać na etapie
planowania działań i na etapie ich
wykonywania. W tym pierwszym
przypadku nie należy reagować
pochopnie, gdyż obmyślenie dróg
postępowania wymaga zazwyczaj
czasu. Trzeba wyważyć środki prowadzące do celu, niekiedy sięgnąć do
własnego doświadczenia, a nawet
zwrócić się do kogoś o radę. Nieliczenie się z tą koniecznością zwiemy
lekkomyślnością, która oznacza brak
zastanowienia i chwytanie się pierwszego lepszego środka, który znajdzie się pod ręką. A przecież nawet
w sytuacjach nagłych konieczna jest
choć krótka chwila zastanowienia,
zanim przystąpi się do działania.
Odmiennie jest na etapie wykonywania czynności, kiedy nie ma już
potrzeby zastanawiać się nad środkami (wszak te zostały wybrane),
lecz należy przystąpić do wdrażania planu. „Człowieka czynu znamionuje nie gorączkowy pośpiech,
ale jakaś pewność postępowania,
świadcząca, że dobrze się zastanowił nad tym, co ma robić, że wie,
czego chce, i że teraz gotów bez
wahania swe zamierzenia wykonywać. Właściwym niedomaganiem
w tej fazie działalności jest brak
stałości i stanowczości, wahanie
się, namyślanie i cofanie” – pisze
o. Jacek Woroniecki (1878–1949).
Jako negatywny przykład w tym
względzie wskazał on gen. Ericha
von Falkenhayna (1861–1922), jednego z głównodowodzących niemieckiej armii podczas pierwszej
wojny światowej, o którym jego
bliski współpracownik płk Max
Bauer (1869–1929) mówił, że podejmowanie decyzji przychodziło
mu z trudem, a gdy w końcu się
zdecydował, to wciąż się wahał
podczas jej wykonywania.
Staje jeszcze przed nami konieczność pochylenia się nad brakami roztropności, które nazywamy niedbalstwem, opieszałością
lub lenistwem. Braki te wiążą się
z niedostatecznym wysiłkiem ze
strony woli, która powstrzymywana jest niechęcią do wysiłku bądź
upodobaniem sobie czegoś innego,

czego nie sposób pogodzić z celem, do którego się zmierza. Rzeczy
przyjemne przychodzą nam łatwo,
a wymagające wysiłku podejmujemy z nie lada trudem. „Stąd tyle
niedbalstwa w życiu ludzkim, tyle
obowiązków spełnianych byle jak,
aby zbyć, stąd tak częste odkładanie najważniejszych a trudniejszych
do załatwienia zadań na ostatnią
chwilę, w nadziei, że przecież jakoś
to będzie. Ile to spraw, które mogły
być załatwione szybko i dokładnie,
zajmują masę czasu i w rezultacie
nie zostają nawet nieraz doprowadzone do końca” – pisze Woroniecki.
Nadużycia roztropności
Niedomaganie roztropności przejawia się też w tym, iż jej potencjał zostaje użyty do złych celów.
Roztropności w zasadzie może nie
brakować niczego ze strony rozumu
i woli, a jej poszczególne składniki bywają w najwyższym stanie
sprawności. Brak jej jednak cechy,
którą nazywamy prawością. „Nieraz
ze zdumieniem przyglądamy się
tym zasobom pomysłów i wysiłków, jakie ludzie są w stanie użyć
dla dopięcia najniegodziwszych
celów. Jak genialne umieją oni
wynajdywać sposoby i środki, aby
innych w błąd wprowadzić i uśpić
ich czujność, i ile tam starannie
nagromadzonego doświadczenia
własnego lub cudzego! Jak dosko-

Jednym z niedomagań cnoty roztropności jest nadmierny pośpiech FOT. PL.FREEPIK.COM

nale w najdrobniejszych szczegółach opracowany plan działania! Ile
oględności i zapobiegliwości! Jaka
stałość woli i wytrwałość i to nieraz
przez długie lata, kiedy wypadło
może i wiele rzeczy sobie odmówić,
aby w przyszłości odległej dopiąć
swego!” – ironizuje Woroniecki.
Zakorzenione w ludzkim sumieniu
wady sprawiają, że człowiek wszelkie wysiłki kieruje na uzyskanie tego
swoiście pojętego „dobra”, które
owładnęło jego umysłem. Chwyta się on wtedy każdego sposobu,
który pozwoli mu osiągnąć cel. Taką
postawę Biblia nazywa roztropnością synów tego świata (Łk 16,8),
a najciekawszy jej pomnik postawił
florencki pisarz i dyplomata Niccolò
Machiavelli (1469–1527) na kartach
swego Księcia. Ten XVI-wieczny
traktat to swoisty poradnik skutecznego rządzenia. Przy czym zdobycie i utrzymanie władzy staje się

O pielgrzymce na południe
Na świętej górze znajdowało się wiele klasztorów: wielkie były
bardzo bogate, natomiast małe – bardzo biedne.
Pewnego dnia mnich z klasztoru małego wybrał się do współbrata
z klasztoru dużego, bo chciał się pożegnać przed daleką i uciążliwą
pielgrzymką na południe. Mnich bogaty zdziwił się, że pielgrzym zabiera
ze sobą tylko kubek i miskę: kubek na wodę, miskę – aby użebrać po
drodze trochę jedzenia. Potem wyznał, że sam planuje również wyprawę na południe i od lat czyni ku temu przygotowania, ale brakuje
mu jeszcze wielu rzeczy. Na koniec upomniał go po ojcowsku, aby do
tak wielkiej sprawy nie podchodził zbyt lekkomyślnie.
Po roku ubogi zakonnik powrócił z pielgrzymki i zjawił się znów
w sąsiednim klasztorze, aby podzielić się swymi wrażeniami. Bogaty
współbrat był wprawdzie trochę zakłopotany, ale dalej utrzymywał,
że jest dopiero w toku przygotowań do świętej wyprawy.
(na podst. Kazimierz Wójtowicz, Przyczynki, Wrocław 1992, s. 100)

tu celem nadrzędnym, usprawiedliwiającym nieetyczne postępowanie.
Jak zasygnalizowaliśmy, pozbawiona prawości roztropność może
być ukierunkowana na cel w istocie
swej zły. Bywa jednak często, że
nieprawość nie przeżarła całkowicie charakteru człowieka, a założone przez niego cele są same
w sobie dobre, tyle że usiłuje on
je uzyskać z wykorzystaniem niegodziwych środków. Znieczulenie
sumienia na tym punkcie nazywamy negatywnie pojmowaną
chytrością, albowiem nie tylko
do celów niegodziwych, ale i do
najgodziwszych dąży ona drogami
niezupełnie godziwymi.
Kwestia wychowania
Nie ma uniwersalnej recepty na
wychowanie roztropności, gdyż
zbyt wiele zależy od usposobienia
młodego człowieka, jego temperamentu, wieku i szeregu innych
czynników. Wskutek tego co jednemu wypadnie zalecić, drugiemu
trzeba zakazać. „Jednostkom z natury leniwym, powolnym, nawet
w okresie zamierzenia, kiedy zbytni
pośpiech jest szkodliwy, może się
okaże potrzeba silniejszej pobudki,
aby nareszcie je doprowadzić do
powzięcia jakiejś decyzji. Przeciwnie, natury prędkie, rwące się do
czynu, wypadnie powstrzymywać
od szybkiej i lekkomyślnej decyzji,
pobudzać do rozwagi i zastanowienia” – pisze Woroniecki. Poznaniu
wychowanka służy dobrze zebrany
i opracowany materiał obserwacyjny, który unaoczni nam, jak
funkcjonuje u dziecka pamięć, jak
filtruje ono w swym umyśle wrażenia zewnętrzne i je przetwarza

na wyobrażenia wewnętrzne oraz
w jaki sposób kontroluje, co przyszło z zewnątrz, a co jest tylko
wytworem jego własnej wyobraźni.
Dążąc do ugruntowania roztropności, wychowawca winien zwrócić
pilną uwagę na czynnik woli. „I tu
bardziej jeszcze niż w stosunku do
funkcji poznawczych nie o pouczania, słowa zachęty i podniety będzie
w pierwszym rzędzie chodzić, ale
o wytworzenie takiej atmosfery,
która by ciągłymi, po części nawet
nieświadomie przyjmowanymi
podnietami żłobiła w duszy tę cechę stałości chcenia i staranności
w wykonaniu wszystkiego, co się
rozpoczęło robić. Przykład samego
wychowawcy będzie tu zawsze więcej znaczył od jego słów, ale i on nie
wystarczy, jeśli nie będzie poparty
przykładem całego otoczenia” –
tłumaczy Woroniecki. Jednocześnie
zauważa, że w ujęciu negatywnym
naczelnym hasłem wychowania
roztropności winno być, iż niczego nie wolno robić byle jak. Każdą
czynność, jaką się podejmuje, należy wykonywać możliwie najstaranniej, oddawać się jej nie na pół
gwizdka, lecz całkowicie. W myśl
łacińskiej maksymy „age quod agis”,
czyli rób, co robisz, zaangażuj w wykonywane zadanie cały swój umysł,
wolę i uczucia.
Na koniec wreszcie stajemy wobec doniosłego, acz trudnego zadania wychowania prawości woli.
Dzięki niej wspomniane zalety pilności, staranności i dbałości zostają podniesione na wyższy poziom
obowiązkowości i sumienności. Te
zaś, wraz z prawością, przydają roztropności jej pełnego blasku.
Piotr T. NOWAKOWSKI
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KURIEREkologiczny
WADY I ZALETY
ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII
NIEZALEŻNI SPECJALIŚCI Z PORTALU EKORADCY.PL PRZYGOTOWALI LISTĘ
PLUSÓW I MINUSÓW INWESTOWANIA W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.
Przypomnijmy, że odnawialne źródła energii (OZE) wykorzystują naturalne zasoby środowiska, aby zamienić je na prąd lub ciepło. Zalicza
się do nich m.in. energię słoneczną,
wodną, wiatrową czy geotermalną,
pobieraną przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych, kolektorów
słonecznych, turbin wiatrowych czy
pomp ciepła.
Dla niezorientowanego w temacie
OZE potencjalnego inwestora eksperci z portalu Ekoradcy.pl przygotowali
listę blasków i cieni użytkowania zielonej energii. Oto one.
Plusy OZE
• Wykorzystują darmową
i praktycznie nieskończoną,
odnawialną energię ze słońca, wody, wiatru czy skał.
• Pozwalają znacząco zmniejszyć rachunki za prąd czy
wodę. Niektóre systemy,
jak np. instalacje fotowol-

•

•

•

•

taiczne, pozwalają dodatkowo zarabiać, ponieważ
nadwyżki zgromadzonej,
niewykorzystanej energii
można odsprzedać (rynek
prosumencki).
Zapewniają stały jednostkowy koszt energii. Dzięki
OZE nie jesteś (lub jesteś
w minimalnym stopniu) zależny od zmieniających się
cen rynkowych prądu czy
wody.
Cechuje je wysoka wydajność,
jeśli zestawić odnawialne źródła energii z tradycyjnymi paliwami.
Większość OZE nie emituje do
środowiska szkodliwych produktów ubocznych spalania,
dzięki czemu nie przyczyniają
się do zanieczyszczania powietrza.
Urządzenia takie jak pompy
ciepła mogą działać w dwie

•

•

•

•
•

strony: zarówno ogrzewać,
jak i chłodzić dom.
Ogrzewanie budynków technologią wykorzystującą OZE
jest znacznie bezpieczniejsze niż przy użyciu tradycyjnych źródeł, np. kotłów.
Urządzenia te są praktycznie
bezawaryjne, a w razie komplikacji nie grożą wybuchem
pożaru.
Instalacje fotowoltaiczne czy
pompy ciepła pracują automatycznie przez całą dobę,
dzięki czemu oszczędzają
czas domowników.
Zapewniają niezależność od
dużych komercyjnych czy
państwowych dostawców
energii.
OZE mają niższe wymagania
dotyczące konserwacji.
Instalacje OZE są zgodne
z unijnymi normami dotyczącymi ochrony środowiska.

Odnawialne źródła energii nie są bez wad, ale stanowią ekologiczną
i ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii FOT. PIXABAY

•

Większość instalacji wykorzystujących OZE ma długoletnią
gwarancję.

Minusy OZE
• Wysokie koszty początkowe
inwestycji.
• Stosunkowo długi okres
zwrotu kosztów poniesionych. Pomimo dofinansowania do fotowoltaiki czy pomp
ciepła musimy poczekać na
realne oszczędności, ponieważ przez pierwsze lata
spłacamy inwestycję.
• Ograniczona dostępność.
Nie wszędzie skorzystamy
z energii geotermalnej lub
w takim samym stopniu
użytkować możemy OZE
pochodzące z wody, wiatru
czy słońca.
• Szkodliwość niektórych OZE,
np. energii geotermalnej,
której użytkowanie może

powodować emisję szkodliwych gazów do atmosfery
czy zanieczyszczenia wód
głębinowych.
• Ingerencja w krajobraz i środowisko naturalne. Pomimo
tego, że teoretycznie dbamy
o dobrą kondycję natury, to
w praktyce i tak w nią ingerujemy, stawiając farmy
fotowoltaiczne, wiatrowe
czy przebijając się do gleby.
W tym ostatnim przypadku
wykorzystanie OZE może
skutkować jałowieniem gleb
z powodu konieczności prowadzenia upraw monokulturowych.
OZE nie są więc wolne od wad, ale
według ekspertów z Ekoradcy.pl
nie przesądzają one o zasadności
inwestowania w zieloną energię.
(J)
źródło: Ekoradcy.pl

„Zielone pracownie” w kolejnych szkołach
W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, DZIĘKI DOFINANSOWANIU Z WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH, POWSTANIE
61 „ZIELONYCH PRACOWNI”.
WFOŚiGW rozstrzygnął siódmą już edycję konkursu „Zielona
Pracownia’2021”. Konkurs skierowany był do samorządów prowadzących placówki oświatowe
z terenu województwa śląskiego,
w tym nagrodzonych w bliźniaczym konkursie „Zielona Pracownia projekt’2021”.

Przedmiotem konkursu było
ut worzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych,
geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Nadesłane wnioski oceniano, biorąc pod uwagę: pomysł
na zagospodarowanie pracowni,

różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz
zasadność ich zakupu.
– Zainteresowanie tymi konkursami jest cały czas bardzo duże.
Poziom nadsyłanych do nas projektów jest bardzo wysoki. I właśnie
dlatego uznaliśmy, że powinniśmy
zwiększyć tegoroczną pulę środ-

ków pierwotnie przeznaczonych
na ten konkurs z 2 mln zł do ponad 2,3 mln zł – wyjaśnia Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W tegorocznej edycji konkursu
wpłynęły 133 wnioski, z których
Fundusz nagrodził 61 najlepszych
projektów. W przeważającej więk-

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

szości wnioski zostały złożone
przez szkoły podstawowe (108).
Lista laureatów dostępna jest na
stronie www.wfosigw.katowice.pl.
Podczas siedmiu edycji konkursów – „Zielona Pracownia projekt”
i „Zielona Pracownia” – Fundusz
przeznaczył ponad 13,4 mln zł na
utworzenie 369 pracowni.
(J)
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