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S³owo Dyrektora
Szanowni Pañstwo,
Z prawdziw¹ przyjemnoci¹ oddajemy w Pañstwa rêce po³¹czony, czternasty - piêtnasty, numer
Biuletynu SCE, w którym znajdziecie m.in. sprawozdania z konkursów i uroczystoci zorganizowanych
przez Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie w ubieg³ym roku szkolnym oraz nowe propozycje
form doskonalenia na rok 2007/2008.
Mamy ogromn¹ satysfakcjê, ¿e szko³y tak licznie i ochoczo w³¹czaj¹ siê w dzia³ania SCE. Uczniowie chêtnie sprawdzaj¹ nabyte wiadomoci i umiejêtnoci w konkursach, natomiast nauczyciele wzbogacaj¹ swoj¹ wiedzê na konferencjach i warsztatach organizowanych przez doradców metodycznych
SCE.
Jestemy jednym z nielicznych orodków doskonalenia, który oferuje formy aktywizuj¹ce czêsto
ca³e lokalne rodowiska. W nasze przedsiêwziêcia w³¹czaj¹ siê nie tylko nauczyciele i uczniowie ale,
wy¿sze uczelnie i wiele innych instytucji tak¿e rodzice, katechecii przedstawiciele w³adz lokalnych. Wyra¿amy wdziêcznoæ Wszystkim, którzy wspó³pracuj¹ z nasz¹ placówk¹. Szczególne podziêkowania chcemy z³o¿yæ, na rêce Panów Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Naczelników Wydzia³ów Edukacji, dla w³adz
samorz¹dowych, które swoim patronatem i obecnoci¹ podnosz¹ presti¿ naszych dzia³añ.
Pañstwa zachêcamy do dalszego ledzenia comiesiêcznego kalendarza form i odwiedzania naszej
strony internetowej www.sce.pl, gdzie znajdziecie Pañstwo aktualne informacje o pracy SCE.
Zapraszamy tak¿e do dzielenia siê swoj¹ wiedz¹ i dowiadczeniem na ³amach Biuletynu oraz na
naszej stronie internetowej, gdzie uruchomilimy rubrykê „Teoria i praktyka pracy nauczyciela”. Bêdziemy tam sukcesywnie zamieszczaæ ró¿nego rodzaju materia³y z zakresu teorii i praktyki przydatne w pracy
zawodowej nauczycieli i wychowawców.
Serdecznie zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy z nami przy wspó³tworzeniu tej strony. Bêdziemy
wdziêczni za nadsy³ane opracowania, które prosimy przekazywaæ na adres e-mail: sekretariat@sce.pl.

Serdecznie zapraszam do wspó³pracy.

Dyrektor
Samorz¹dowego Centrum Edukacji
w Tarnowie
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S³owo Starosty Tarnowskiego
Pañstwo
Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie
Dyrektorzy szkó³ i placówek owiatowych
Nauczyciele, wychowawcy
Edukacja m³odzie¿y jest jednym z najwa¿niejszych zadañ, jakie realizuje Powiat Tarnowski. Istniej¹ cis³e powi¹zania, wzajemne wp³ywy i relacje miêdzy rozmaitymi p³aszczyznami ¿ycia spo³ecznego, a edukacj¹. Maj¹c to na uwadze, a tak¿e realia rodowiska wiejskiego, Starostwo opracowa³o strategiê owiatow¹ oraz okreli³o g³ówne cele polityki edukacyjnej. Zawiera ona miêdzy innymi kwestiê
podnoszenie poziomu procesu dydaktycznego i wzrostu kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez zorganizowanie systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. W tym
celu utworzona zosta³a powiatowa placówka zajmuj¹ca siê tymi zagadnieniami - Samorz¹dowe Centrum
Edukacji.
W wyniku zawartych porozumieñ z innymi samorz¹dami wykonuje ona tak¿e dla nich
z powodzeniem us³ugi z zakresu doradztwa metodycznego, doskonalenia nauczycieli i wspierania szkó³ w ich
rozwoju. Stworzony zosta³ model doradztwa metodycznego maj¹cy ci¹g³oæ programow¹: od przedszkola do
szko³y ponadgimnazjalnej. Nawi¹zanie wspó³pracy ze szko³ami wy¿szymi, innymi podobnymi orodkami
stwarza mo¿liwoæ organizowania na miejscu szkoleñ dla nauczycieli na wysokim poziomie i relatywnie
obni¿a ich koszty. Oprócz zadañ zwi¹zanych z doradztwem metodycznym i doskonaleniem nauczycieli, Centrum organizuje szereg konkursów zainteresowañ i wiedzy dla uczniów z poszczególnych typów szkó³. Rokrocznie bierze nim udzia³ kilka tysiêcy uczniów, którzy rywalizuj¹c pog³êbiaj¹ swoj¹ wiedzê i rozwijaj¹
zainteresowania. O wysokim poziomie merytorycznym pracy Centrum wiadcz¹ wydawane publikacje, których autorami s¹ nauczyciele, doradcy metodyczni i pracownicy naukowi (Biuletyn SCE, Zeszyty metodyczne) oraz dokonywane oceny przez nadzór pedagogiczny.
Obecnie placówka swoim oddzia³ywaniem obejmuje 92 przedszkola, 220 szkó³ podstawowych, 64
gimnazja, 37 szkó³ ponadgimnazjalnych. wiadczy swoje us³ugi dla ponad 5 500 nauczycieli. W kilkunastu
konkursach wiedzy w roku szkolnym 2006-2007 wziê³o udzia³ 7310 uczniów. Nast¹pi³o tak¿e zwiêkszenie
form udzielanej pomocy metodycznej dla nauczycieli: W roku szkolnym 2006 - 2007 odby³o siê 670
konsultacji indywidualnych dla nauczycieli, konsultacji zespo³owych 40 dla 227 uczestników, zespo³ów
samokszta³ceniowych 95 dla 503 uczestników, szkoleniowych rad pedagogicznych 45, w których uczestniczy³o 790 nauczycieli, lekcji pokazowych dla 26 nauczycieli, w których wziê³o udzia³ 86 ucz¹cych, warsztatów 105 i uczestników w nich 2360, konferencji 27 z 563 uczestnikami oraz szereg spotkañ z wydawnictwami podrêczników. Odby³o siê 9 szkoleñ dla kierowniczej kadry owiatowej. Wziê³o w nich udzia³ 312
uczestników. We wszystkich wy¿ej wymienionych formach uczestniczy³o 5511 nauczycieli. Wszystkich form
szkoleniowych by³o natomiast 1017. Analizuj¹c powy¿ej wymienione formy nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest to
powiatowy orodek doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli maj¹cy ograniczony zasiêg i dysponuj¹cy dostosowan¹ liczebnie do jego wielkoci kadr¹.
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Szanowni Pañstwo
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze informacje oraz fakt sprawnego merytorycznie i konstruktywnego
organizacyjnie zarz¹dzania placówk¹ przez Pani¹ Dyrektor, zapraszam do wspó³pracy z Centrum w roku
szkolnym 2007-2008. Mam nadziejê, ¿e za³¹czona bogata oferta szkoleniowa zadowoli Pañstwa oczekiwania.
Z powa¿aniem
Starosta Tarnowski
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Artyku³y z cyklu Teoria i praktyka
dr Edmund Juko
Naczelnik Wydzia³u Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie

REFLEKSJA O WYCHOWANIU W SZKOLE
W obecnej trudnej rzeczywistoci zarówno politycznej, spo³ecznej jak i ekonomicznej jaka wystêpuje w naszym kraju, problem wychowania m³odego pokolenia jest jednym z najwa¿niejszych zadañ
jakie stoj¹ przed osobami publicznymi; politykami, duchownymi, uczonymi, dziennikarzami, artystami,
ludmi sportu oraz organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, organami w³adzy zarówno pañstwowej jak i samorz¹dowej.
Szybkie przemiany spo³eczne zachodz¹ce w Polsce w ostatnich latach przyczyniaj¹ siê do brutalizacji
¿ycia codziennego. Wiadomoci telewizyjne i prasowe pe³ne s¹ informacji o konfliktach, porwaniach, gwa³tach, rabunkach i morderstwach. Wydajê siê, ¿e otacza nas tylko agresja, przed któr¹ nie ma ucieczki. ¯ycie
codzienne dostarcza wielu przyk³adów wiadcz¹cych o przejawach agresji wród ludzi. Wyrazem jej nie s¹
ju¿ tylko wojny, porwania zak³adników, ale wzajemne kontakty miêdzyludzkie. Coraz czêciej w sytuacjach dla nas trudnych reagujemy agresywnie - krzykiem, biciem, p³aczem. Brutalizacja, przemoc i agresja
w ró¿nych postaciach przenika wiêc do ¿ycia rodzinnego i szkolnego, kultury masowej, a tak¿e rozrywki.
Czêsto akty agresji kierowane s¹ na osoby przypadkowe i nie wi¹¿¹ siê z ¿adnymi konkretnymi sytuacjami.
Zaburzenia w miêdzyludzkim komunikowaniu siê, nigdy nie s¹ wywo³ywane przez jedn¹ przyczynê.
Dzieci i m³odzie¿ obecnie ulegaj¹ tak¿e ró¿nym ich wp³ywom. Brutalizacja w mediach, brak zainteresowania ze strony rodziców dzieæmi, chêæ bycia w centrum zainteresowania swoich rówieników
powoduje, i¿ zachowania agresywne s¹ coraz czêciej powszechnym zjawiskiem w naszych szko³ach.
Wspó³czesny, racjonalnie myl¹cy nauczyciel musi jednak podejmowaæ próby minimalizowania tej niekorzystnej tendencji. Tymczasem czêsto nauczyciele i pedagodzy udaj¹, ¿e problemu po prostu nie ma.
Uwa¿aj¹, ¿e jego nag³anianie tylko nadwerê¿y ich reputacjê i pogorszy wizerunek. Jest to niezwykle
naganne, gdy¿ jest to równoznaczne z przyznaniem siê do braku kompetencji wychowawczych
Szukaj¹c wsparcia psychicznego, poczucia akceptacji ze strony otoczenia, bez podejmowania g³êbszych refleksji, uczniowie wybieraj¹ to, co jest pod rêk¹. Wa¿nymi czynnikami naruszaj¹cymi stabilnoæ
¿ycia emocjonalnego i intelektualnego m³odych ludzi s¹ media, g³ównie telewizja, gry komputerowe i internet. Rzeczywistoæ kultury, redukowana jest do rozrywki przepe³nionej brutalnoci¹ i seksem. Spada tak¿e
rola autorytetu. W razie utraty zaufania do obecnego autorytetu, uczniowie nie szukaj¹ nastêpnego. Trzeba
wiêc w szczególnoci d¹¿yæ do odbudowy autorytetu nauczyciela, gdy¿ jego brak powoduje, ¿e uczniowie
im nie ufaj¹, a tym samym nie próbuj¹ informowaæ ich o doznawanej przemocy.
Chaos w sferze wartoci wyciska na uczniach swoje destrukcyjne piêtno Zadaniem wiêc wszystkich,
którzy maj¹ kontakt z dzieæmi i m³odzie¿¹ jest uwiadamianie i dawanie im pozytywnych wzorców oraz
wartoci. Problemy z wychowaniem m³odego pokolenia narastaj¹ w Polsce od wielu lat, ale w ich rozwi¹zywaniu odwrócono perspektywê. Nie zastanawiano siê czego i jak nale¿y wymagaæ od dziecka, natomiast
dyskutowano czego doros³ym nie wolno i na czym polegaj¹ ich winy w stosunku do dzieci i m³odzie¿y.
Prowadzone by³y uczone dysputy nad prawami dzieci - uczniów, zapominaj¹c przy tym o ich obowi¹zkach.
Dezorientacja spo³eczeñstwa w zakresie podstawowych wartoci, na których powinno by oparte
nasze ¿ycie spo³eczne, w du¿ej mierze mia³a negatywny wp³yw na rodzinê i szko³ê, czyli dwie naj7
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wa¿niejsze instytucje zajmuj¹ce siê wychowaniem. Powierzchowne teorie i ró¿ne utopie pedagogiczne, które z ca³¹ powag¹ g³oszone s¹ w mediach, czêsto tak¿e przez instytucje zajmuj¹ce siê kszta³ceniem i doskonaleniem nauczycieli powoduj¹, ¿e gubimy w³asne polskie tradycje pedagogiczne oraz osobiste
spostrze¿enia wynikaj¹ce z codziennego trudu wychowania. Raz po raz pojawiaj¹ siê w polskiej szkole ró¿ne
ekscesy w wiêkszoci zawinione przez uczniów, spotykamy siê z brutalnoci¹ i przemoc¹ m³odzie¿y nawzajem wobec siebie i agresj¹ w stosunku do doros³ych. To wszystko jest wynikiem zbytniej tolerancji, le pojêtej
wolnoci i odpowiedzialnoci m³odych ludzi za swoje zachowanie. Brak jest w m³odym pokoleniu poczucia
odpowiedzialnoci za swoje czyny. Odpowiedzialnoæ jest wa¿nym elementem wychowania. Ka¿dy z nas
winien byæ odpowiedzialny za w³asny rozwój intelektualny oraz jakoæ kontaktów z innymi ludmi. Z poczucia odpowiedzialnoci wyrastaæ powinny pozytywne dyspozycje, takie jak uczciwoæ, praworz¹dnoæ, zdyscyplinowanie spo³eczne, czy zdolnoæ zespo³owego dzia³ania. S¹ cechy i dzia³ania, których niedostatek jest
dzi wyranie odczuwalny w naszym spo³eczeñstwie.
W przypadku uczniów, nauczyciele - wychowawcy winni przekazywaæ im treci obowi¹zków
uwiadamiaj¹c, ¿e odpowiedzialnoæ cile ³¹czy siê z pojêciem pracy nad w³asnym rozwojem. W miarê
up³ywu czasu traci ona cechy indywidualne i przeradza siê w odpowiedzialnoæ rozumian¹ jako obowi¹zek wobec innych. Obowi¹zkiem podstawowym ka¿dego ucznia jest uczenie siê, czyli aktywne uczestniczenie w procesie nauczania, a z tym bezporednio wi¹¿e siê odpowiedzialnoæ za rezultaty w³asnej
pracy. Uczeñ musi zrozumieæ, ¿e sam ponosi odpowiedzialnoæ za uczenie siê.
Istotnym elementem wychowania jest tak¿e wpajanie uczniom idei w³asnej godnoci i dostrzeganie jej u innych ludzi. Nie wolno zapominaæ o godnoci w³asnej, ale nale¿y szanowaæ godnoæ innych.
Idea poszanowania godnoci w³asnej i innych jest niezwykle wa¿na. Brak jej powoduje bowiem zatracenie samodzielnoci, bezsilnoæ, bezsensownoæ w³asnych dzia³añ. Nasza polska rzeczywistoæ zbytnio
nie dba o godnoæ obywatela jako jednostki spo³ecznej, podobnie polska szko³a nie rozwija wród uczniów
poczucia godnoci. Dominuje czêsto jeszcze ekonomizm wychowawczy i instrumentalne traktowanie
uczniów. Brak poczucia godnoci i indywidualnej odpowiedzialnoci u ucznia powoduje równie¿ brak
szacunku do szko³y i nauczycieli.
Musimy wszyscy odpowiedzialni za wychowanie zdaæ sobie sprawê, ¿e balansujemy w zakresie
wychowania na niebezpiecznie cienkiej linie. Rzeczywistoæ, w której ¿yjemy zmieni³a siê i ci¹gle siê
zmienia. Odeszlimy do socjalistycznego modelu wychowania, nie ma równie¿ prostego nawi¹zania do
idea³ów wychowawczych II Rzeczypospolitej. Obowi¹zkiem wszystkich maj¹cych wp³yw na proces
wychowania jest zrozumienie nowej rzeczywistoci i za wszelk¹ cenê podjêcie dzia³añ mog¹cych te
problemy rozwi¹zaæ. Nale¿y d¹¿yæ do przezwyciê¿enia naszych narodowych przywar takich jak wybuja³y indywidualizm, warcholstwa, nierzetelne wykonywanie pracy, brak wytrwa³oci, czy lekcewa¿enie
swoich obywatelskich obowi¹zków. Ogromn¹ rolê w tym zakresie do spe³nienia ma szko³a oraz inne
instytucje edukacyjne i pe³ni¹ce s³u¿bê publiczn¹.
Podejmowane dzia³ania, programy naprawcze musz¹ jednak byæ oparte nie na obcych kulturowo
wzorach i wartociach, ale naszej polskiej tradycji i pozytywnych dziejach narodu. Polskie wychowanie
powinno mieæ tak¿e odniesienie do Boga, a równoczenie byæ oparte na prze¿ywaniu jednoci we wspólnocie wierz¹cych i niewierz¹cych. Europejski uniwersalizm winien byæ tylko kontekstem dla rozwoju
naszej polskoci i godnoci narodowej.
Prowadzona przez lata akcja zak³amywania narodowej historii, g³oszone idee poprawnoci historycznej wypaczy³y, b¹d wyeliminowa³y ze s³ownika m³odzie¿y s³owo patriotyzm. Trzeba wiêc z powrotem przywróciæ temu pojêciu w³aciwy sens, wzbudziæ wród m³odych ludzi poczucie umi³owania
ojczyzny i gotowoci do ponoszenia ofiar w jej obronie i wartoci reprezentowanych przez naród. Wszystkich winna ³¹czyæ ta sama troska, zarówno o nasz¹ wspóln¹ du¿¹ ojczyznê, jak¹ jest Polska oraz o nasz¹
ma³¹ ojczyznê, jak¹ jest powiat, gmina, wie. Musimy przywi¹zywaæ du¿¹ wagê do rozwijania wród
m³odzie¿y szeroko pojêtego patriotyzmu, kultywowania tradycji narodowych oraz historii w³asnego regionu. Ojciec wiêty, Jan Pawe³ II pisa³ w swej ksi¹¿ce Pamiêæ i To¿samoæ: Patriotyzm oznacza
8
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umi³owanie tego, co ojczyste: umi³owanie historii, tradycji, jêzyka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest
to mi³oæ, która obejmuje równie¿ dzie³a rodaków i owoce ich geniuszu. Tak pojêty patriotyzm jest niezwykle wa¿ny dla utrzymania narodowej to¿samoci. Patriotyzm to tak¿e dbanie o kulturê jêzyka polskiego. Obecnie w Polsce mamy kryzys jêzyka. W ¿yciu codziennym, kontaktach indywidualnych, w wyst¹pieniach publicznych pos³ugujemy siê bez ¿enady wulgaryzmami, s³awami z obcych jêzyków, nic nie
znacz¹cymi skrótami i uproszczeniami jêzykowymi. Odpowiedzialnoæ za przezwyciê¿enie tego kryzysu
spoczywa na wszystkich, którzy swoim s³owem; mówionym i pisanym docieraj¹ do szerokiego krêgu odbiorców, a wiêc na nauczycielach, dziennikarzach, autorach tekstów, twórcach i wydawcach literatury, a tak¿e
na zabieraj¹cych publicznie g³os specjalistach z ró¿nych dziedzin oraz wszystkich politykach.
Troska o jêzyk stanowi jedno z najwa¿niejszych zadañ rodziny i szko³y. Za jakoæ jêzyka, którego
siê w szkole u¿ywa, odpowiedzialni s¹ wszyscy cz³onkowie grona pedagogicznego, nie tylko nauczyciele polonici. Niezbêdny jest powrót do najlepszych tradycji polskiej szko³y, czyli starannoci jêzykowej
nauczycieli, w tym równie¿ do konsekwentnego stawiania uczniom wymagañ dotycz¹cych strony jêzykowej ich wypowiedzi.
Warunkiem skutecznoci dzia³añ wychowawczych jest równie¿ w³aciwe pojmowanie wychowania, jako zadania wype³nianego przez doros³ych wobec m³odego pokolenia. Wspó³czesne koncepcje i teorie wychowania na ogó³ kwestionuj¹ rolê w³adzy nad dzieckiem - uczniem w procesie wychowania. Eksponuj¹ g³ównie dialog, g³osz¹, ¿e nie nale¿y stosowaæ nakazów i zakazów tylko winno siê t³umaczyæ,
przekonywaæ i uzgadniaæ, co powoduje, ¿e w przypadku m³odych ludzi nie przygotowanych do poczucia
odpowiedzialnoci i obowi¹zku jest on ma³o skuteczny. Dla doros³ych stanowi tylko przyczynek do bezradnoci wychowawczej. Potrzebna jest wiêc zmiana mylenia o wychowaniu. Musimy uwiadomiæ sobie,
¿e wychowanie polega na równoczesnym prowadzeniu z dzieckiem - uczniem dialogu i sprawowaniu
wobec niego w³adzy wychowawczej. Wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu w³aciwych postaw uczniów, w szczególnoci nieagresywnych spe³niaj¹ rodzice. Przekazywane przez nich wzory zachowañ, a przede wszystkim stosowany system kar i nagród winien sprzyjaæ w wyrabianiu u nich pozytywnych nawyków. Nale¿y
przy tym pamiêtaæ, ¿e w³aciwy dialog pedagogiczny polega na uwa¿nym s³uchaniu siê nawzajem, co
oznacza nie tylko rozumienie problemów dziecka, ale tak¿e wymaganie, aby dziecko s³ucha³o tego, co
mówi doros³y. Dialog powinien byæ ci¹g³y i nieprzerywalny. Do sprawowania w³adzy wychowawczej
nale¿y podchodziæ w sposób rozumny i w miarê rozwoju dziecka, nabierania przez niego dowiadczenia
¿yciowego ograniczaæ jej zakres. By dialog i w³adza wychowawcza spe³ni³y swoje zadanie musz¹ byæ
uzupe³nione osobistym przyk³adem i wzorcem osobowym.
Wa¿nym problemem w wychowaniu jest tak¿e pos³uszeñstwo, prawo do decydowania i dyscypliny. Wspó³czenie w mediach pojawia siê krytyka i sugestie, jakoby dyscyplina zewnêtrzna, jako instrument oddzia³ywania wychowawczego, by³a w naszych czasach prze¿ytkiem, a kwestia pos³uszeñstwa
kojarzy siê tylko z przemoc¹. S¹ to stanowiska b³êdne. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dzia³ania ludzkie maj¹ charakter zespo³owy i bez w³adzy, która je porz¹dkowa³by, nasza cywilizacja nie by³aby w stanie funkcjonowaæ. Dyscyplina z kolei uczy samokontroli i pomaga dostosowywaæ dzia³ania do obowi¹zuj¹cego porz¹dku.
Wa¿nym elementem procesu wychowania winno byæ równie¿ wyrabianie u m³odych ludzi poczucia potrzeby pomocy innym. Gotowoæ do czynienie dobra innym jest u dzieci i m³odzie¿y bardzo naturalna. Niewiele zatem trzeba, by j¹ do takich dzia³añ pobudziæ.
Pamiêtajmy, ¿e odpowiedzialnoæ za wychowanie, nie zale¿nie od pe³nionych funkcji i pozycji
spo³ecznej, ponosimy wszyscy. Mimo stale rosn¹cej niezbyt pozytywnej roli mediów we wspó³czesnym
¿yciu spo³ecznym, kierunek wychowania zawsze bêd¹ wyznaczaæ przede wszystkim postawy rodziców
i nauczycieli. W naszym myleniu i rozmowach na temat wychowania m³odych ludzi za du¿o jest pesymizmu. Na pewno jest to wynik dzia³alnoci mediów, które kreuj¹ doæ jednostronnie negatywny obraz
polskiej m³odzie¿y, a tak¿e szko³y. Nie mo¿na jednak d³u¿ej pozostawaæ biernymi i pozwalaæ na dalszy
upadek autorytetu szko³y i nauczyciela. Nale¿y podj¹æ trud przemylenia na nowo w³asnej postawy
wobec uczniów oraz wobec swoich powinnoci nauczyciela, trzeba te¿ wyzwoliæ siê z nauczycielskich
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lêków, kompleksów i nie baæ siê dialogu z uczniami. Treci przekazywane uczniom w trakcie trwania
procesu wychowania winny s³u¿yæ kreowaniu modelu wychowania ucz¹cego ich odpowiedzialnoci za
w³asny rozwój i postawê w kontaktach z innymi oraz w stosunku do swojego kraju.
Problem przemocy w rodowisku szkolnym jest tak stary jak sama szko³a, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e
zmienia³y siê i ci¹gle zmieniaj¹ jej przyczyny i formy. Niebezpieczna jest w³anie ta zmiennoæ, bardzo
trudna do przewidzenia, uniemo¿liwiaj¹ca wprowadzenie uniwersalnych, jednoznacznych metod zapobiegania przemocy, brutalnoci i zwalczania jej wród uczniów. Ju¿ ks. Grzegorz Piramowicz w XVIII
wieku pisa³ w tym wzglêdzie, ¿e: ...roztropnoæ okazaæ nauczyciel powinien w rozeznaniu, które przestêpstwa godne s¹ kary, a które s¹ tylko b³êdem, omy³k¹ z nierozmys³u i ¿ywoci. Szko³a z racji zasiêgu
i mo¿liwoci oddzia³ywania ma szczególn¹ rolê do odegrania w szeroko pojêtym procesie wychowania.
Istot¹ pracy nauczyciela jest praca z drugim cz³owiekiem, w tym przypadku uczniem. Cech¹ tej pracy jest
tak¿e jej humanitarny, ogólnoludzki charakter, a podstawow¹ powinnoci¹ nauczycieli, pedagogów,
wychowawców winno byæ tylko, dobro uczniów i ukazywanie im w kontakcie z nimi tego dobra.
dr Edmund Juko

Ryszard O¿óg
Starosta Brzeski

KONFERENCJA
WYCHOWANIE DLA PRZYSZ£OCI
WA¯NYM WYDARZENIEM W ¯YCIU SZKO£Y PONADGIMNAZJALNEJ
POWIATU BRZESKIEGO
Du¿ym zainteresowaniem nauczycieli i m³odzie¿y cieszy³a siê zorganizowana przez Starostwo
Powiatowe w Brzesku przy wspó³ udziale Kuratorium Owiaty, Samorz¹dowego Centrum Edukacji, Powiatowej Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej i Policji  konferencja z zakresu problematyki wychowawczej pod has³em Wychowanie dla przysz³oci.
W sytuacji narastaj¹cej agresji, przemocy, alkoholizmu, narkomani i innych zjawisk patologicznych wród naszej m³odzie¿y wzrasta potrzeba podejmowania dzia³añ wychowawczych przeciwdzia³aj¹cych niedostosowaniu spo³ecznemu i wskazania pozytywnych wzorców zachowañ.
Celem konferencji by³o przedstawienie podejmowanych przez Powiat Brzeski dzia³añ w zakresie
profilaktyki spo³ecznej, promocji zdrowego stylu ¿ycia, uczestnictwa m³odzie¿y w kulturze i kszta³towaniu zaanga¿owanych postaw patriotycznych, zwrócenie uwagi na tworzenie w szko³ach w³aciwego
klimatu wychowawczego, na przeciwdzia³anie przyzwoleniu spo³ecznemu na agresjê, negatywne zachowania m³odzie¿y i doros³ych, ukazanie zagro¿eñ dla m³odzie¿y wynikaj¹cych z narkomani, nikotynizmu i alkoholizmu.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Brzesku aspirant Marcin Wróbel, dokona³ oceny
zagro¿enia niedostosowaniem spo³ecznym wród m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego. Szybko zmieniaj¹ca siê rzeczywistoæ spo³eczna, wystêpuj¹ce problemy spo³eczne powoduj¹
narastanie patologii wród m³odzie¿y, zw³aszcza alkoholizmu i agresji. Niekiedy nie wystarcza ju¿ interwencja dzielnicowego lub policyjnego specjalisty ds. nieletnich i trzeba podejmowaæ bardziej radykalne
rodki. Podobnie jak w innych regionach kraju wzrasta przestêpczoæ nieletnich, czêsto wykorzystywanych przez doros³ych przestêpców zlecaj¹cych im wykonanie przestêpczego zadania, podczas gdy oni
sami zabezpieczaj¹ teren.
Przyczyn demoralizacji nale¿y doszukiwaæ siê w niezaspokojeniu potrzeb psychicznych m³odzie¿y, co mo¿e prowadziæ do pewnych zaburzeñ funkcjonowania, kryzysów emocjonalnych i w systemie
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wartoci. Winê za to ponosi w g³ównej mierze rodzina, równie¿ szko³a, rodowisko lokalne, a tak¿e
rodki masowego przekazu upowszechniaj¹cego nie zawsze odpowiednie wzorce tzw. kultury masowej.
Nast¹pi³o zerwanie wiêzi spo³ecznych, nie ma prawid³owo funkcjonuj¹cych klubów osiedlowych,
wietlic, organizacji m³odzie¿owych. Du¿y wp³yw na demoralizacjê nieletnich ma równie¿ powszechne
przewiadczenie o bezkarnoci za swoje postêpowanie, w tym równie¿ za pope³nienie jakiego czynu
przestêpczego.
W ramach dzia³añ profilaktycznych Komenda Powiatowa Policji w Brzesku realizuje szereg programów m. in. Nieletni a prawo, Nie narkotykom, Unikanie zagro¿eñ, szkolenia, spotkania warsztatowe z nauczycielami i rodzicami oraz szerok¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹ wród m³odzie¿y.
Niezwykle ciekawe materia³y dotycz¹ce patologii spo³ecznych wród m³odzie¿y prezentowali przedstawiciele poszczególnych szkó³ ponadgimnazjalnych w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone
w ich szko³ach w miesi¹cu listopadzie i grudniu 2006 roku.
W badaniach ankietowych wziê³o udzia³ 2045 uczniów, co stanowi oko³o 48% ca³ej m³odzie¿y.
Pytania, na które odpowiadali w ankietach uczniowie dotyczy³y ich stosunku do spo³eczeñstwa, autorytetów, atmosfery rodzinnej, agresji, zagro¿eñ wynikaj¹cych z alkoholizmu, narkotyków i nikotynizmu.
Niemal po³owa badanej m³odzie¿y przyzna³o, ¿e doroli, rodzice, nauczyciele nie s¹ dla niej autorytetem. Dla nielicznej grupy m³odzie¿y autorytetem by³ Papie¿ Jan Pawe³ II, niekiedy równie¿ jaki
cz³onek rodziny. Oko³o 36% uczniów ocenia pozytywnie atmosferê domu rodzinnego, pozostali zwracaj¹ uwagê na wystêpowanie k³ótni i awantur rodzinnych, niekiedy czêsto (ok. 5%) zw³aszcza w rodzinach
nadu¿ywaj¹cych alkoholu.
Oko³o 16% uczniów niezmiernie rzadko rozmawia z rodzicami (w zasadzie tylko na bezpieczne
dla siebie tematy), natomiast a¿ 8% twierdzi, ¿e w ogóle nie rozmawia z rodzicami na tematy ich dotycz¹ce. Mo¿e to wiadczyæ o zbytniej skrytoci m³odzie¿y, braku czasu na takie rozmowy lub braku zaufania
do rodziców. Swój wolny czas prawie po³owa badanych spêdza poza domem, najczêciej przebywaj¹c
ze swoimi sympatiami lub przyjació³mi. Z rodzin¹ spêdza go oko³o 30 uczniów czytaj¹c w tym czasie
ksi¹¿ki, s³uchaj¹c muzyki lub graj¹c na komputerze (oko³o 18%).
Przedzia³ czasowy, w którym badani mog¹ wróciæ najpóniej ze spotkania ze znajomymi i imprez
kszta³tuje siê od godziny 2000 do 600 rano. Najczêciej jednak podawan¹ godzin¹ powrotu jest 2400. Nie
obserwuje siê zale¿noci pomiêdzy wiekiem ucznia i ustalon¹ godzin¹ powrotu.
Oko³o 22% badanych dozna³o w szkole przemocy fizycznej lub psychicznej. Najczêciej to agresja s³owna z u¿yciem wulgaryzmów, wymiewanie, obgadywanie, rozpowiadanie k³amstw. Jeli chodzi
o agresje fizyczn¹ najczêstszymi formami s¹: potr¹cania, popychani, szturchanie. Zdarzaj¹ siê przypadki,
¿e uczniowie s¹ pobici na terenie szko³y przez swoich kolegów lub inne osoby.
Oko³o 18% uczniów przyzna³o, ¿e nak³aniano ich do wagarów, ok. 10% badanych by³o wymiewanych i upokarzanych, oko³o 5% czuje siê le, jest zagro¿onych i zastraszonych. Jako g³ówne problemy, z którymi stykaj¹ siê badani uczniowie w szkole podawano w kolejnoci:
 prze¿ywane stresy (w klasach pierwszych a¿ do 80% odpowiedzi),
 problemy z nauk¹ (od 24%-60% w zale¿noci od typu szko³y),
 nastroje smutku i przygnêbienia (oko³o 39%),
 samotnoæ (od 16%-40% w klasach pierwszych),
 wybór zawodu lub dalszej nauki (oko³o 15% -35% w klasach ostatnich),
 problemy w kontaktach z rówienikami (oko³o 20%).
Inne problemy jak: u¿ywanie alkoholu, narkotyków, problemy seksualne maj¹ mniejsze znaczenie dla
badanych.
Do regularnego palenia papierosów równie¿ w szkole przyzna³o siê oko³o 20% badanych, którzy
zaczynali paliæ ju¿ w wieku miêdzy 14 a 17 rokiem ¿ycia. Po³owa uczniów zdaje sobie sprawê z na³ogu
i wiêkszoæ z nich podejmowa³a próby rzucenia palenia, ale bez skutku.
Blisko 70% uczniów pije alkohol (najczêciej piwo), ale wymieniono równie¿ wódkê i wino. Najczêciej wybieranym miejscem, w którym pije siê jest dyskoteka lub impreza, a tak¿e dom kolegi (kole¿anki) albo w³asny. Zaczynaj¹ u¿ywaæ alkohol w wieku 14-16 lat.
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Ponad 65% przyznaje, ¿e rodzice wiedz¹ o piciu alkoholu, a blisko po³owa badanych ma pozwolenie na picie w trakcie uroczystoci rodzinnych.
Ponad 80% uczniów stwierdzi³o, ¿e nie ma dowiadczeñ z narkotykami, ok. 9% za¿ywa³o narkotyki z chêci spróbowania i jedynie oko³o 1,7% robi³o to od czasu do czasu. Wród m³odzie¿y u¿ywaj¹cej
narkotyków wymieniono w kolejnoci: marihuanê, amfetaminê, haszysz i ekstazê. Oko³o 20% badanych
zaznaczy³o ze najbli¿si wiedz¹ o ich kontaktach z narkotykami, a oko³o 2% uczniów czuje siê uzale¿nionych. Oko³o 40% uczniów przyzna³o, ¿e nie jest wiadomych konsekwencji zwi¹zanych z narkotykami.
W oparciu o przeprowadzone wyniki badañ ankietowych szko³y przedstawi³y nastêpuj¹ce wnioski
do pracy wychowawczej:
1)
Nale¿y kontynuowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do uwiadamiania m³odzie¿y zagro¿eñ wynikaj¹cych
z palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania u¿ywek w postaci narkotyków. Dotyczy to szczególnie uczniów szkól zawodowych, gdzie problemy te wystêpuj¹ w szerszym zakresie ni¿ w liceach ogólnokszta³c¹cych.
2)
Istnieje potrzeba wiêkszego zainteresowania rodziców i szko³y problemami m³odzie¿y i spêdzaniem przez ni¹ wolnego czasu.
3)
Wskazane jest zorganizowanie w szko³ach zajêæ dla m³odzie¿y nt. umiejêtnego radzenia sobie ze stresem, asertywnoci, komunikowania siê i obrony swoich praw oraz metod efektywnego uczenia siê.
4)
Nale¿y rozszerzyæ alternatywne formy spêdzania wolnego czasu np. poprzez organizowanie ró¿nych zajêæ pozalekcyjnych, kó³ zainteresowañ oraz dzia³alnoci organizacji m³odzie¿owych, co
mog³oby wp³yn¹æ na zmniejszenie iloci niepo¿¹danych zachowañ m³odzie¿y.
5)
Prorodzinna i spo³eczna polityka pañstwa winna sprzyjaæ wychowaniu m³odzie¿y w duchu patriotyzmu, umi³owania wy¿szych wartoci, poszanowania drugiego cz³owieka i stworzenia mo¿liwoci samorealizacji i pe³nego rozwoju osobowoci.
W kolejnym wyst¹pieniu reprezentuj¹ca Delegaturê Ma³opolskiego Kuratorium Owiaty st. wiz.
W³adys³awa led zwróci³a uwagê na rolê organizacji m³odzie¿owych oraz zajêæ pozalekcyjnych w wychowaniu m³odzie¿y, kszta³towaniu jej zainteresowañ i potrzeb. Du¿e znaczenie posiada w³aciwie prowadzona praca wychowawcy klasowego i integracja m³odzie¿y. Wród organizacji m³odzie¿owych szczególnie preferowana winna byæ dzia³alnoæ harcerstwa oraz samorz¹dów klasowych i szkolnych. Nale¿y zwróciæ
uwagê na propagowanie turystyki, ró¿nych kó³ zainteresowañ: artystycznych i owiatowych.
W drugiej czêci konferencji referaty wyg³osili przedstawiciele Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzesku i Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie. Z uwagi na obszernoæ
tematyki i jej wielow¹tkowoæ wymagaj¹ one oddzielnego potraktowania.
W szczególnoci poruszono nastêpuj¹ce problemy:
 Jak postêpowaæ z m³odzie¿¹ przejawiaj¹c¹ zachowania agresywne i niedostosowanie spo³eczne? (mgr Magdalena Kunierz - psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzesku).
 Stresy, leki i samobójstwa wród m³odzie¿y - przyczyny i rodki zaradcze (mgr Ewa Dobranowska - psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzesku).
 Wspó³praca Poradni, wychowawców, pedagogów szkolnych i rodziców w wychowaniu m³odzie¿y (mgr Lucyna Mikuliñska - psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzesku).
 Rola Samorz¹dowego Centrum Edukacji i doradcy metodycznego w ukierunkowaniu pracy
wychowawczej i wspó³pracy z rodzicami (Dyrektor Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie mgr Barbara Dagmara Nizio³ek, doradca metodyczny Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie mgr Bo¿ena Dulowska).
Starosta Brzeski
Ryszard O¿óg
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Ks. mgr Zbigniew Baran
Katecheta w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Skrzyszowie

DZIEDZICTWO JANA PAW£A II SKARBNIC¥ WARTOCI.
JAK SPRAWIÆ, ABY STA£Y SIE ONE DROGOWSKAZEM ¯YCIA
DLA M£ODZIE¯Y?
Wielkie przemiany kulturowe, spo³eczne, gospodarcze, ekonomiczne, niepokoj¹cy rozk³ad wiêzi
rodzinnych oraz relatywizacja ¿ycia moralnego, której jestemy wiadkami, zmusza nas do uwiadomienia sobie wielkiej roli wychowawczej, jaka ci¹¿y na rodzinie, szkole i Kociele. Przemiany, których
jestemy wiadkami nios¹ ze sob¹ wiele dobra, ale równie du¿o zagro¿eñ, w których cz³owiek doros³y
czêsto nie umie sobie poradziæ, a tym bardziej dzieci i m³odzie¿. Dlatego trzeba nam wszystkim dawaæ
wiadectwo o wartociach duchowych i moralnych inspirowanych Ewangeli¹ wiêt¹, a tak¿e nauczaniem Wielkiego Papie¿a Jana Paw³a II. Przebogate jest Jego nauczanie w ró¿nych dziedzinach, których
nie sposób obj¹æ myl¹, a tym bardziej uj¹æ w referacie na w/w temat. Spróbujmy, wiêc niejako wypunktowaæ tylko te wartoci, wskazania Ojca w. Jana Paw³a II, które mog¹ nam byæ przydatne w naszej
pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Mówi¹c o wartociach, które ukazuje nam Jan Pawe³ II mamy na myli wartoci, które maj¹ aspekt
metafizyczny, transcendentny i zarazem chrzecijañski tzn. duchowy, kulturowy, spo³eczny, rodzinny, religijny. Te wartoci nie ulegaj¹ dezaktualizacji, przedawnieniu, czy dewaluacji i s¹ równoczenie uniwersalne i ponadczasowe (nauka o wartociach wg Arystotelesa i Platona). W ¿yciu, wiêc i w nauczaniu Ojciec
w. kierowa³ siê wartociami i na nie ci¹gle wskazywa³ wiatu, Kocio³owi, nam Polakom. Wystarczy tu
wspomnieæ choæby ponad 100 zagranicznych pielgrzymek, przemówienia na forum ONZ w Nowym Jorku, 7 pielgrzymek do Polski.
1. W naszym wychowaniu musimy pamiêtaæ o kszta³towaniu umys³u i serca - postaw dzieci i m³odzie¿y. Mówimy przecie¿ o integralnoci cz³owieka i jego wychowaniu. Troszcz¹c siê, wiêc
o przekazywanie wiedzy z ró¿nych zakresów nauki, nie mo¿na zapomnieæ o kszta³towaniu charakterów, postawy wychowanków, osobowoci.
2. Potrzeba jest cis³ej wspó³pracy miêdzy szko³¹, rodzin¹ i Kocio³em zw³aszcza w okresie,
kiedy wiêzi rodzinne s¹ os³abione, a rodzice bardzo czêsto s¹ albo nie przygotowani do roli
wychowawców, albo nie maj¹ czasu albo te¿ im na wychowaniu wcale nie zale¿y. Ciê¿ar
wychowania zrzucaj¹ na barki szko³y wzglêdnie Kocio³a.
3. Trzeba m³odzie¿y umo¿liwiaæ zdobycie jak najg³êbszej wiedzy, a jednoczenie stawiaæ im
zawsze wysokie wymagania. Wychowywaæ do prawdziwie ludzkiej wolnoci, ale zarazem
wskazywaæ im najwy¿sze idea³y. Przedstawiaæ takich bohaterów, którzy nie s¹ ska¿eni z³em
moralnym, krzywd¹, nieuczciwoci¹.
4. M³odzie¿, dzieci s¹ - jak czêsto mówi³ Jan Pawe³ II - przysz³oci¹ Ojczyzny, Kocio³a, wiata.
Taka, wiêc bêdzie Ojczyzna, taka bêdzie rodzina, Koció³, jakie bêdzie wychowanie. Przed
laty pisa³ A. F. Modrzewski: Takie bêd¹ dzieje Rzeczypospolitej, jakie bêdzie m³odzie¿y
chowanie. Musimy zdawaæ sobie sprawê z wielkiej odpowiedzialnoci przed w³asnym sumieniem, jak wychowywalimy tych, którzy zostali nam powierzeni.
5. M³ody cz³owiek jest wra¿liwy na piêkno, prawdê, sprawiedliwoæ. Dlatego pragnie tych wartoci, szuka ich wokó³ siebie i ceni sobie ludzi, którzy ich nauczaj¹ i wed³ug nich ¿yj¹. Najczêciej wspominamy tych nauczycieli, kap³anów profesorów, którzy nas czego w ¿yciu nauczyli, wymagali, nadali w³aciwy kierunek naszemu ¿yciu, którzy nas zafascynowali swoj¹
niezwyk³¹ osobowoci¹. Nie pamiêtamy natomiast tych, którzy od nas nic nie wymagali, na
wszystko przymykali oko i byli przys³owiowymi kumplami.
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6. Nale¿y uwiadamiaæ dzieciom i m³odzie¿y a tak¿e przypominaæ o tym rodzicom jak zgubny
i destrukcyjny wp³yw na osobowoæ dzieci i m³odzie¿y ma nieodpowiedni film lub program
TV, nieodpowiednia gazeta czy internet. Wypacza, bowiem obraz mi³oci, rodziny, ma³¿eñstwa, przyjani. Cz³owieka sprowadza do przedmiotu u¿ycia i zaspokojenia swoich ¿¹dz zmys³owych. Mylenie natomiast ustawia pod k¹tem hedonizmu i egoistycznego patrzenia na ¿ycie, aby jak najwiêcej mieæ, co mi za to dadz¹, a nie patrzenia, aby bardziej byæ cz³owiekiem.
Media, a zw³aszcza TV czêsto szerz¹ wulgaryzm, kult cia³a i przyjemnoci. Nale¿y, wiêc zachêcaæ by dziecko umia³o wybieraæ to, co dobre i wartociowe. A relacji do bliniego umia³o
podzieliæ siê nie tylko tym, co zbyteczne, ale tym, co wymaga ofiary, rezygnacji i wyrzeczenia.
7. Jan Pawe³ II wskazuje jak wa¿na jest atmosfera pracy. Sk³ada siê na ni¹ radoæ, zadowolenie,
ludzka ¿yczliwoæ, rozmowa, zaufanie, sprawiedliwoæ, wzajemna pomoc, adekwatne do pracy wynagrodzenie. Mówi³ o tym Jan Pawe³ II miêdzy innymi do kobiet w £odzi. W sposób
mniej czy bardziej znacz¹cy ma to wp³yw na jakoæ naszego nauczania, odniesienie do dzieci,
m³odzie¿y, nasz¹ chêæ do pracy, nasze zadowolenie.
8. W nauczaniu Ojca w. wartoci¹ niezast¹pion¹ i zarazem niepowtarzaln¹ s¹ rodzice, którzy wspó³dzia³aj¹ z Bogiem w przekazywaniu ¿ycia. T¹ wartoci¹ jest równie¿ drugi cz³owiek, bo nosi on
w sobie obraz dziecka Bo¿ego. Dlatego dziecko powinno mieæ w wielkim szacunku rodziców,
osoby starsze, nauczycieli, wychowawców, kap³anów, pracowników, dziêki którym szko³a w³aciwie funkcjonuje. Niedopuszczaln¹ rzecz¹ jest, aby dziecko nie szanowa³o rodziców, nie oddawa³o im nale¿nego szacunku. Dziecko ma obowi¹zek wynikaj¹cy z IV przykazania Dialogu
szanowaæ nauczycieli, kap³anów, bo przez pewien czas zastêpuj¹ im rodziców. Szacunek ten
wyra¿a siê w ich modlitwie za wychowawców, wdziêcznoci okazywanej w ró¿noraki sposób
i przy ró¿nych okazjach. Szacunek wychowanków wobec nauczycieli i kap³anów widaæ i w tym
czy klasa bez wiêkszych przeszkód umo¿liwia prowadzenie ka¿dej jednostki lekcyjnej. Ka¿da,
bowiem lekcja ma co z SACRUM, poniewa¿ s³owo ucz¹cego dzia³a na umys³, serce, duszê cz³owieka a ona kryje w sobie pierwiastek Boski. Nie korzystanie z lekcji jest marnotrawieniem darów
i stwarzanych warunków, jakie przygotowuje ka¿da szko³a. Trzeba o tym wychowankom przypominaæ i uwra¿liwiaæ. Jan Pawe³ w Wadowicach w 1999 r. cytowa³ z pamiêci Antygonê i powiedzia³: ...pamiêtam, bo siê w szkole porz¹dnie uczy³em.... By ka¿da szko³a by³a swoistego rodzaju SACRUM, potrzeba równie¿, aby wszyscy, a szczególnie ucz¹cy wzajemnie siê szanowali
i bronili swojego dobrego imienia, autorytetu, gdy¿ póniej trudno jest go odbudowaæ. Nie
mo¿na kosztem przypodobania siê dzieciom, czy zdobycia popularnoci dzieci i rodziców
poni¿aæ drugiego, czy podwa¿aæ autorytet, krytykowaæ publicznie.
9. Wyj¹tkowe miejsce w nauczaniu Papie¿a zajmuje wartoæ, jak¹ jest pokój, który wi¹¿e siê z wolnoci¹. Nie mo¿na byæ cz³owiekiem pokoju bez wolnoci i nie mo¿na byæ wolnym, gdy nie ma siê
pokoju w sercu. Nie dajcie siê zniewoliæ wewnêtrznie i zewnêtrznie, wo³a³ Jan Pawe³ w Poznaniu.
Cz³owiek zniewolony przez alkohol, narkotyki, papierosy, zmys³owoæ szeroko pojêt¹, nie mo¿e
owocnie i twórczo pracowaæ. Wa¿ne jest, aby by³o spójne postawa naszego ¿ycia i tego, co
mówimy naszym wychowankom. Dziecko musi wiedzieæ, dlaczego ma zerwaæ z takim czy
innym na³ogiem (Wychowawca 3/03 s. 13). Dlatego potrzeba jest formu³owania prawego sumienia, które dobro nazywa dobrem a z³o nazywa z³em. Sumienia, które brzydzi siê k³amstwem, a przecie¿ dzieci czêsto siê nim pos³uguj¹ i nie tylko.
10. W relacjach miêdzyludzkich niezmiernie wa¿ne jest umiejêtne odniesienie do osób, które wiêcej maj¹. Zazdroæ jest ogromn¹ niszcz¹c¹ si³¹, która przeszkadza we wzajemnych kontaktach. W dzia³aniach wychowawczych nale¿y ukazaæ dziecku by umia³o siê cieszyæ tym, co
ma, by nie kierowa³o siê zazdroci¹, agresj¹, przemoc¹. Na Westerplatte Ojciec w. mówi³:
... musicie od siebie wymagaæ, nawet gdyby inni od was nie wymagali... I tu dochodzimy do
potrzeby pracy nad sob¹, nad swoim charakterem, która jest nieodzowna dla rozwoju cz³owie14
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czeñstwa do tego, aby w pe³ni byæ cz³owiekiem. Polega ona mówi¹c najprociej na wypracowywaniu w nas tego, co dobre, rozwijaniu talentów a w zwalczaniu w sobie wad i uzale¿nieñ.
Ks. Zbigniew Baran
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POCHWA£A PLURALIZMU NA PRZYK£ADZIE FILOZOFII
KS. JÓZEFA TISCHNERA
IMPLIKACJE WYCHOWAWCZE
Józef Tischner wypowiadaj¹c siê na temat filozofii wychowania tak pisa³: Mamy przed sob¹ dwie
drogi wychowania do stania siê cz³owiekiem. Jedna to droga sokratejska, która wiedzie przez mylenie.
Druga to droga góralsko-heglowska1, która wiedzie poprzez chêtke do strzylanio. W pierwszym przypadku wychowawca jest jak lekarz-po³o¿nik, który pomaga przy porodzie. Kim jest w drugim przypadku?
Powiem tylko tyle: nie jest nauczycielem przysposobienia wojskowego. Do tego dodam: czasem mo¿e staæ
siê przeciwnikiem wychowanka, dziêki któremu wychowanek -raczej: niewolnik - mo¿e æwiczyæ celnoæ
strza³u, odwagê i gotowoæ do powiêcenia ¿ycia. Tak, tak, wydaje siê, ¿e po zniesieniu pañszczyzny tylko
nauczyciel pozosta³ uczniom jako obiekt walki o wyzwolenie...2. Powy¿szy cytat w humorystyczny sposób ujmuje relacjê mistrz, nauczyciel - uczeñ. Wed³ug Tischnera w procesie dydaktyczno-wychowawczym
potrzebna jest innoæ, przeciwieñstwo. Wydaje siê, ¿e tylko wtedy mo¿emy mówiæ o burzliwym, twórczym
fermencie wychowawczym, gdy nauczyciel zachêca uczniów do rozwijania postawy krytycznej. Mylenie
krytyczne cechuje wiadomoæ w³asnych za³o¿eñ wstêpnych (przedrozumienie), a równie¿ umiejêtnoæ
wskazania przez ucznia granic w³asnej tradycji interpretacyjnej, perspektywy badawczej. Uczeñ, jak ów
heglowski niewolnik, ma æwiczyæ nie tylko celnoæ strza³u, kwestionowanie, ale musi zrozumieæ donios³e
znaczenie innego cz³owieka, bo tylko wtedy poznaj¹ce i ucz¹ce siê ¿ycia Ja wychowanka nie zamknie ca³ego
wiata w sobie, redukuj¹c go do w³asnego somorozumienia (to co dobre dla mnie jest dobre dla innych;
tylko moje zdanie czy mojej grupy spo³ecznej w³aciwe wyjania i definiuje historiê, normy moralne i cele
spo³eczne itp.). Podobnie rzecz siê ma z wychowawc¹ (rodzic, nauczyciel, katecheta), którego odpowiedzialnoæ za formacjê intelektualn¹, wolitywno - emotywn¹ i religijn¹ wychowanka jest nie tyle procesem jednostronnym3, ale obustronnym dialogiem Ja i Ty, bo do prawid³owego rozwoju potrzebujemy siebie nawzajem.
Filozofia Hegla jest metod¹ opisania i zrozumienia dziejów ludzkoci i Boga, podporz¹dkowan¹ dialektyce (walce przeciwieñstw o dominacje,
uznanie). Dla Hegla cz³owiek i ca³a historia dziejów jest odzwierciedlaniem dialektyki (ka¿da teza zawiera w sobie antytezê, obydwie za zostaj¹
zniesione w syntezie, ta z kolei potrzebuje antytezy i proces trwa dalej. Filozof u¿ywaj¹c kategorii pan- niewolnik stosowa³ siê równie¿ do tego
klucza. Pan i niewolnik to dwa przeciwieñstwa, nawzajem siê potrzebuj¹ce (to¿samoæ i pozycja spo³eczna pana wynika z istnienia niewolnika,
podobnie jest z niewolnikiem) i zarazem zwalczaj¹ce (pan pragnie zaw³aszczyæ niewolnika, niewolnik pragnie wyzwolenia).
2
J. Tischner, Droga Sokratesa i peræ Saba³y. Uwagi o filozofii wychowania, Znak 1996, nr 498, s.41-45.
3
Ow¹ jednostronnoæ widaæ na przyk³adzie dialogów Platona, które s¹ wyranie jednostronne - Ja (Sokrates) wp³ywa na Ty (jego rozmówcy)
i w ten sposób proces uczenia siê wychowanka jest niejako wyre¿yserowany poprzez nauczyciela, który pomaga "urodziæ" okrelona wiedzê,
umiejêtnoci ¿yciowe.
1
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Dlaczego drugi cz³owiek, jego innoæ s¹ tak wa¿ne? Kim jest inny? Jak uczyæ siê dialogicznej postawy,
która nie chce traktowaæ wychowanka przedmiotowo, czyli w taki sposób gdy nauczyciel narzuca swój
wiat wartoci, sposób interpretacji rzeczywistoci spo³ecznej uczniowi? Spróbujmy odpowiedzieæ na te
pytania siêgaj¹c do myli filozoficznej Tischnera.

Inny
Drugi cz³owiek staje przede mn¹ jako Inny. Co to znaczy? Inny to ten, który mo¿e staæ siê Ty lub
On i dla którego równie¿ Ja mogê staæ siê On lub Ty. Innym nie jest natomiast to lub tamto. Ustalmy
horyzont znaczeniowy: Inny to Ty, natomiast ró¿ny to koñ, pies, drzewo itp. Spotkanie z Innym wydarza
siê i dope³nia na p³aszczynie dialogicznej, ró¿nej od p³aszczyzny intencjonalnej. P³aszczyzna intencjonalna to p³aszczyzna aktualnych lub mo¿liwych uprzedmiotowieñ, obiektywizacji - koni, psów, drzew.
Ale Inny nie jest rzecz¹ miêdzy rzeczami, ani przedmiotem miêdzy przedmiotami, lecz podmiotem, Innym Ja, który staje siê dla mnie Ty lub On, i z którym mogê te¿ wejæ we wspólnotê My4. Obecnoæ
drugiego sygnalizuje cz³owiekowi istnienie innej relacji ni¿ Ja - podmiot i reszta przedmiotów5. Przed
sob¹ mam drugiego cz³owieka, to dowiadczenie uwiadamia mi istnienie drugiego podmiotu, a wraz nim
obok przestrzeni rzeczy, zauwa¿am przestrzeñ obcowañ, obok sfery wiedzy, porz¹dkowanej przez kategorie przyczynowo - skutkowe, pojawia siê sfera rozumienia, w której panuje intencjonalnoæ, w której
cz³owiek ma twarz6, wykonuje gesty, ukazuje siebie w wielowymiarowej i czêsto niewyra¿alnej przez
szereg znaczeñ, prze¿yæ i uczuæ7. Obecnoæ Innego, drugiego cz³owieka bardzo czêsto jest dla nas
jakim zagro¿eniem: odgradzamy siê od innych, skrywamy przed nimi nasze myli i twarze. Drugi
cz³owiek wydaje siê nam zagra¿aæ, poniewa¿ lêkamy siê wyzwania jakie p³ynie z jego strony (dowiadczenie wartoci, dobra, sprawiedliwoci realizuje siê tylko poprzez wzajemnoæ Ja i Ty8). Równoczenie
w g³êbi siebie odczuwamy potrzebê bliniego. Ale dlaczego potrzebujemy drugiego cz³owieka? Odpowied na to pytanie przychodzi wraz z dowiadczeniem spotkania.

J. Tischner, Inny, w: Znak", 2004, nr 584, s. 14.
W. Zuziak, Ja - Ty - On: dojrzewanie do Boga poprzez dialog, w: Miêdzy potêpieniem a zbawieniem. Mylenie religijne ks. Józefa
Tischnera, red. J. Jagie³o, Kraków 2004, s. 118.
6
Na kartach twórczoci Tischnera czêsto spotykamy siê z pojêciem twarzy. Dowiadczenie twarzy (obecnoci drugiego cz³owieka), p³yn¹ce
z jej strony etyczne wezwania do wzajemnoci, jest ród³em komunikacji pomiêdzy Ja i Ty, pocz¹tkiem ich spotkania. Umieszczaj¹c tê
kategoriê w swojej filozofii dramatu Tischner nawi¹zywa³ do antropologii Emmanuela Levinasa, u którego twarz pe³ni podobn¹ funkcjê. Por.
E. Levinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci, Warszawa 1998, s. 43: Pojêcie twarzy pozwala (...) opisaæ bezporednioæ.
(...) bezporednioæ jest wezwaniem (...). Bezporednie jest tylko spotkanie twarz¹ w twarz; s. 82: Twarz¹ w twarz pozostaje sytuacj¹
ostateczn¹; s. 244: Sens stanowi twarz innego cz³owieka i ka¿de u¿ycie s³ów mieci siê ju¿ wewn¹trz ród³owej relacji jêzykowej, jak¹ jest
relacja twarz¹ w twarz". Ró¿nica miêdzy podejciem Tischnera a Levinasa w sposobie opisywania fenomenu twarzy, widoczna jest
w odpowiedziach, jakie obaj filozofowie udzielaj¹ na pytanie: Do czego wzywa twarz drugiego? Tischner pisa³:  (...) U Levinasa wa¿ny jest
moment etyczny - to, ¿e odpowiadam i dlaczego odpowiadam. U mnie ten moment te¿ jest wa¿ny, ale nie najistotniejszy. Dla mnie
podstawowe jest to, ¿e drugi jest pocz¹tkiem mylenia. (...) U mnie pierwsza jest etyka mylenia. Drugi mówi: Nie k³am. To jest ci¹g³y
konflikt ze z³oliwym geniuszem, którego opisa³ Kartezjusz (wiêcej na temat z³oliwego geniusza zob. J. Tischner, Spór o istnienie cz³owieka, Kraków 2000, ss. 16-22. - przp. D.Z.) (A. Karoñ-Ostrowska, J. Tischner, Spotkanie. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna KaroñOstrowska, Kraków 2003, s. 130). Tischner uwa¿a³, ¿e twarz wzywa nie tylko do etyki, jak chcia³ Levinas, ale tak¿e do "powiedzenia
prawdy". Jak to rozumieæ? Na przyk³adzie tragedii holocaustu twórca filozofii dramatu wyjania³: ¯ydów zabijano dlatego, ¿e uwa¿ano, i¿
nie s¹ ludmi. Staje wiêc przed nami pytanie: Kto jest cz³owiekiem? Ca³a etyka bez tego pytania kto jest moim blinim? wisi w pró¿ni. Nie
zabijaj mnie, bo jestem twoim blinim. Ale ¿eby tak powiedzieæ, trzeba otworzyæ siê na wymiar mylenia, na wymiar prawdy, na obiektywizm (Tam¿e, s. 130) .
7
A. Karoñ - Ostrowska, J. Tischner, dz. cyt., s. 118.
8
Wezwanie jakie p³ynie ze strony drugiego cz³owieka, jego twarzy, trafnie ilustruje Gadacz: Twarz drugiego jest przede wszystkim
wezwaniem do mi³oci, do ca³ej sfery etycznej w nas, która nagle siê budzi. Jakby kto nam podrzuci³ pod drzwi ma³e dziecko. Rodzi siê
wtedy co, co nie pozwala przejæ obok tego faktu obojêtnie (T. Gadacz, Rozmowy na koniec wieku, t. 3. Prowadz¹ Katarzyna Jankowska,
Piotr Mucharski, Kraków 1999, s.143)
4
5
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Spotkanie
Czym jest spotkanie? Najprociej mówi¹c jest dialogiem, relacj¹ pomiêdzy Ja i Ty. Jednak jak pisa³
Tischner spotkanie Ja z Ty mo¿liwe jest tylko po spe³nieniu kilku warunków wstêpnych. Musimy chcieæ
spotkania, ale zarazem musimy znaleæ wspóln¹ p³aszczyznê, na gruncie, której mo¿e odbyæ siê spotkanie. Krakowski myliciel twierdzi³, ¿e obie strony dialogu powinny byæ na zbli¿onym poziomie refleksji,
gdy¿ Rozumienie tego, w czym uczestniczymy, jest podstaw¹ naszej wzajemnoci9. Umo¿liwia ona
nawi¹zanie dialogu. Wa¿ne jest tutaj tak¿e wzajemne intencjonalne skierowanie Ja na Ty. Jest to swoiste
przedrozumienie, wiedza intuicyjna: Zanim siê zacznie dowodziæ, ¿e co jest, musi siê przynajmniej
ogólnie i w przybli¿eniu wiedzieæ, czym jest owo co10. Inaczej mówi¹c, aby co zrozumieæ, trzeba to
wczeniej odnaleæ w sobie, choæ z drugiej strony, aby zacz¹æ szukaæ, trzeba zostaæ poruszonym z zewn¹trz11 .
Spotkanie, dialog odgrywa w naszym ¿yciu równie¿ funkcjê gnoseologiczn¹. Prawda charakteryzuje siê tym, ¿e jest raczej dzie³em wspólnym, ani¿eli wytworem samowiadomoci Ja. Dlatego potrzebujemy drugiego cz³owieka, który bêdzie wiadkiem, pomagaj¹cym nam weryfikowaæ wiedzê o sobie
i o wiecie: Ani ja, ani ty nie jestemy w stanie poznaæ prawdy o sobie, jeli pozostaniemy w oddaleniu
od siebie, zamkniêci w cianach naszych lêków (...). Pe³na prawda jest owocem wspólnych dowiadczeñ
- twoich o mnie, a moich o tobie. Wspólne pogl¹dy s¹ owocem przemiany punktów widzenia. (...) warunkiem dialogu jest zdolnoæ wczuwania siê w punkt widzenia drugiego.12
Aby móc spotkaæ drugiego, trzeba mieæ równie¿ wiadomoæ w³asnej odrêbnoci. Moja innoæ
wyra¿a siê w mojej autonomii, wolnoci. W tym sensie spotkanie jest jakby mostem miêdzy nami, który
³¹czy brzegi, ale jednoczenie je rozdziela. Most nie jest ziemi¹, która zasypuje ró¿nice, wyrównuj¹c
wszystko na poziomie stereotypów, uogólnieñ, sztywnych pojêæ. Most nie powoduje rozp³yniêcia siê Ja
i Ty w My.
Cz³owiek budzi siê do spotkania nie tylko z w³asnej potrzeby, ale przede wszystkim poprzez pytanie jakie kieruje w jego stronê blini. Zapyta³e mnie. Przypuæmy, i¿ by³o to tylko pytanie o drogê. Chcesz
dojæ do pobliskiej wsi i pytasz: Którêdy? Pytaniem swoim wytr¹ci³e mnie z moich rozmylañ, musia³em
siê otrz¹sn¹æ i spojrzeæ na wiat twoimi oczami, przyj¹æ na siebie twoj¹ sprawê, postawiæ siê w twoim
po³o¿eniu, na moment nieledwie staæ siê tob¹. Ale, jeli siê dobrze zastanowiæ, ty - aby w ogóle postawiæ mi
pytanie - musia³e zrobiæ co podobnego: opuciæ swój wewnêtrzny wiat, stan¹æ na moim miejscu, jakby
nie by³ sob¹, lecz mn¹13.
Spotkanie uzmys³awia uczestnikom prawdê o dialogicznej strukturze osoby ludzkiej. Nie ma Ja
bez Ty i Ty bez Ja. Znaczy to nie tylko, i¿ Ja i Ty odbijamy siê wzajemnie, jak lustra, staj¹c na przeciwleg³ych brzegach rzeki, ale i to, ¿e Ty jeste we mnie, a Ja w Tobie. Jeste czêci¹ dziejów mojego Ja, a Ja
jestem czêci¹ dziejów twojego Ty. Mimo tego przenikania jestemy sob¹. Sob¹ do koñca. Sob¹ nie do
zmazania. Jestem sob¹ wtedy, gdy mi jeste ciê¿arem i gdy mi jeste wyzwoleniem; bo naprawdê nim
tak¿e jeste (...) Jestemy, jacy jestemy, poprzez siebie. I poprzez siebie jestemy tam, gdzie jestemy. tak
rozwijamy nasz dramat - na dobre i z³e14.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e gdyby nie by³o innego cz³owieka, trzeba by go by³o wymyliæ15. Chodzi
nie tylko o to, ¿e drugi stawia pytania, kieruje moj¹ uwag¹, byæ mo¿e proponuje s³owo rozumienia.
Bardziej donios³e jest to, ¿e drugi potwierdza we mnie moj¹ racjê i moj¹ prawdê. Uznaje w ten sposób, i¿
to, co by³o we mnie moj¹, osobist¹ wartoci¹, posiada zarazem charakter uniwersalny i ma udzia³ w ogólnej
J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Kraków 1998, s. 288.
Tego¿, wiat ludzkiej nadziei, Kraków 2000, s. 209.
11
por. W. Zuziak, Ja - Ty - On..., dz. cyt., s. 120.
12
J. Tischner, Etyka wartoci i nadziei, w: Wobec wartoci, praca zbiorowa, Poznañ 1984, s. 18.
13
J. Tischner, Filozofia dramatu..., dz. cyt., s. 87.
14
Tam¿e, s. 88.
15
Por. W. Zuziak, Ja - Ty - On..., dz. cyt., s. 117.
9
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rozumnoci16. W relacji z drugim cz³owiekiem ujawniaj¹ siê nam nowe sensy odgrywanych przez nas ról
¿yciowych: Jestem nauczycielem, lekarzem, studentem dla drugiego i wobec drugiego. Nie sam siebie
uczyni³em tym, kim jestem, lecz dokona³o siê to dziêki obecnoci drugich17.
Na koniec warto zapytaæ jakie inspiracjê wychowawcze kryj¹ w sobie powy¿sze analizy? Przede
wszystkim zachêcaj¹ nas do uczenia siê dialogu, czyli takiego prze¿ywania spotkania z drugim cz³owiekiem w którym przeciwstawiamy siê milcz¹cej przemocy wiedzy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy byæ
zatroskani o to, aby znaleæ taki sposób dialogu, prze¿ywania spotkania z wychowankiem- Innym, który
pozwali mu pozostaæ innym. W pracy dydaktyczno-wychowawczej koniecznym bêdzie wiêc postawienie akcentów na uczenie wychowanków szacunku do odmiennoci, a obok tego rozwijanie u nich zdolnoci korzystania, dialogowania z Innym (przedstawiciele ró¿nych wiatopogl¹dów, religii, ale tak¿e
ró¿nych pokoleñ, p³ci). Przy tym pamiêtajmy, ¿e najbardziej przekonywuj¹cym uczniów bêdzie nie budowana wed³ug tego sposobu mylenia treæ zajêæ lekcyjnych, wychowawczych, ale przede wszystkim
nasza w³asna postawa.
Dariusz Zuber

Halina Gawron
doradca metodyczny SCE

UCZNIOWIE DYSLEKTYCZNI A PROCES UCZENIA SIÊ
TRECI GEOGRAFICZNYCH W BLOKU PRZYRODNICZYM
Niejednokrotnie w dyskusjach z nauczycielami powtarza siê stwierdzenie; co z tymi uczniami siê
dzieje, generalnie nie ucz¹ siê, s¹ coraz mniej ambitni. Przyczyn tego zjawiska jest na pewno wiele, ale
jedn¹ z nich mo¿e byæ dysleksja, która wczenie nierozpoznana stwarza ogromny problem zarówno dla
nauczyciela jak i ucznia. Zagadnieniem tym zajmowalimy siê podczas pracy zespo³u matematyczno przyrodniczego Gimnazjum Nr II w Tuchowie. Nie jest to zupe³na nowoæ, ale warto zwróciæ uwagê na
parê szczegó³ów w pracy z uczniem dyslektycznym. Jako geograf powiêcê wiêcej uwagi pracy z uczniem
podczas tych¿e zajêæ w oparciu o poznan¹ literaturê z tego zakresu jak i zdobyte dowiadczenia zawodowe.
Zjawisko dysleksji jest znane od dawna, ale nie by³o ono tak rozpowszechnione jak obecnie, utrapieniem dla nauczycieli staje siê coraz wiêksza liczba dzieci dyslektycznych. Termin ten po raz pierwszy zosta³
u¿yty w 1887 r. przez R. Berlina w odniesieniu do tzw. dysleksji nabytej, czyli utraty umiejêtnoci czytania,
najczêciej wspó³istniej¹cej z utrat¹ mowy. Od koñca XIX w. u¿ywano tego terminu g³ównie w odniesieniu
do trudnoci w czytaniu i pisaniu. Od tego czasu ukaza³o siê wiele definicji, które generalnie okrela³y trudnoci w prawid³owym rozpoznawaniu s³ów lub ich pisaniu.
Prawie w ka¿dej klasie ucz¹ siê dzieci z dysleksj¹, czyli ze specyficznymi trudnociami w czytaniu
i pisaniu. Dysleksja wystêpuje u dzieci o prawid³owym rozwoju umys³owym, a nierzadko u dzieci bardzo
zdolnych.
Profesor B. Roc³awski twórca Glottodydaktyki twierdzi, ¿e ta zatrwa¿aj¹ca statystyka dotycz¹ca
liczby dzieci dyslektycznych to zaraza dyslektyczna i wynika z ulg, które przys³uguj¹ uczniom podczas
pisania sprawdzianów i wszelkich egzaminów. Dysleksji dopatruje siê natomiast w z³ej metodyce nauczania. Jednak s¹ uczniowie posiadaj¹cy tego typu trudnoci i wiele na ten temat pisze profesor M. Bogdanowicz.
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J. Tischner, Filozofia dramatu..., dz. cyt., s. 274.
Tam¿e, s. 274-275.
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Uczniowie z dysleksj¹ myl¹ litery, sylaby, wyrazy, przestawiaj¹ je, opuszczaj¹ lub nawet nie mog¹
zapamiêtaæ, ich pismo jest brzydkie, posiadaj¹ trudnoci z pisaniem tekstu w linijkach, pope³niaj¹ liczne
b³êdy ortograficzne pomimo znajomoci zasad. W badaniach klinicznych stwierdza siê wówczas tzw.
dysharmonie rozwojowe, które powoduj¹ okrelone trudnoci - deficyt jêzykowy, s³uchowy, deficyt orientacji przestrzennej, pamiêci, uwagi a tak¿e zdolnoci spo³ecznych.
Taki uczeñ wymaga fachowej, interdyscyplinarnej pomocy ze strony nauczyciela, rodzica, psychologa, pedagoga, a czêsto te¿ lekarza. Jeli w porê takiej pomocy nie otrzyma staje siê zagubiony,
spada u niego znacznie poziom poczucia w³asnej wartoci. Bywa, ¿e jest tak¿e odtr¹cony przez klasê.
Trudnoci, z jakimi borykaj¹ siê uczniowie z dysleksj¹ wynikaj¹ z uwarunkowañ wewnêtrznych, niezale¿nych od ich chêci i zaanga¿owania. Aby opanowaæ materia³ dydaktyczny tak jak ich rówienicy,
musz¹ w³o¿yæ dwu-, trzykrotnie wiêcej wysi³ku, a i tak efekty s¹ mizerne ze wzglêdu na przyk³ad na
zbyt wolne tempo pracy lub uporczywie pojawiaj¹ce siê b³êdy ortograficzne. Bez pochwa³, nagród,
pozostawieni sami sobie, przestaj¹ siê uczyæ, nierzadko wagaruj¹. Dysleksji nie da siê ca³kowicie
zapobiec, ale mo¿na znacznie z³agodziæ jej konsekwencje. To znacznie u³atwia start i funkcjonowanie
dziecka w warunkach szkolnych. Dysleksja wystêpuje u 10-15% populacji dzieciêcej i czêciej dotyczy
ch³opców ni¿ dziewcz¹t i utrudnia edukacjê dzieci i m³odzie¿y w najwiêkszym stopniu nauczycielom j. polskiego, j. obcych oraz matematyki i geografii.
Uczniowie dyslektyczni maj¹ problemy:
 z rozpoznawaniem symboli
 przypominaniu sobie terminów
 posiadaj¹ trudnoci w okrelaniu kierunków i czasu
 maj¹ k³opoty w orientacji przestrzennej
 trudnoci z prawid³owym czytaniem i pos³ugiwaniem siê map¹ (M. Bogdanowicz).
Dziecko po uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej musi byæ poddane terapii.
Obowi¹zkiem ka¿dego nauczyciela jest personalistyczne podejcie do uczniów oraz troska o efektywne
upowszechnianie wiadomoci i umiejêtnoci z zakresu danego bloku, b¹d przedmiotu. Aby nauczyciel
móg³ spe³niæ te obowi¹zki powinien tak dobieraæ metody nauczania i pomoce dydaktyczne by w mo¿liwie optymalny sposób zapewniæ efektywnoæ pracy ca³ego zespo³u w tym uczniów dyslektycznych. Niezwykle wa¿n¹ spraw¹ jest w³aciwe rozpoznanie róde³ niepowodzeñ ucznia. Nie³atwo jest rozstrzygn¹æ
czy uczeñ jest dyslektykiem, czy te¿ jego niepowodzenia na lekcjach geografii lub matematyki maj¹ inne
pod³o¿e. Nauczyciel w pracy z takim uczniem musi liczyæ na rzeteln¹ diagnozê psychologów i innych
kompetentnych osób. Praca z uczniem dyslektycznym jest ciê¿ka, gdy¿ oni posiadaj¹ nisk¹ samoocenê, co
powoduje, ¿e s¹ albo zamkniêci w sobie, albo agresywni i niepos³uszni. Dobry nauczyciel i odpowiedzialni
rodzice by odbudowaæ w nich poczucie w³asnej godnoci, postaraj¹ siê znaleæ taka dziedzinê, w której s¹
dobrzy i zdobêd¹ popularnoæ wród rówieników.
Generalne zasady postêpowania ka¿dego nauczyciela wobec dyslektyka to:
 posadzenie ucznia blisko siebie w celu lepszej obserwacji, by mieæ lepszy wgl¹d
na tempo pracy ucznia.
 wyrane pisanie na tablicy
 zarezerwowanie dla niego w czasie sprawdzianów d³u¿szego czasu nawet o 1/3
 nie odpytywanie go na rodku klasy
 nie zmuszanie go do czytania na g³os przy ca³ej klasie
 nie wyrywanie do natychmiastowej odpowiedzi.
Dyslektycy przy odpowiednim sterowaniu procesem nauczania mog¹ siê staæ doskona³ymi geografami i przyrodnikami. Najlepsz¹ drog¹ do osi¹gniêcia tego celu jest nauczanie polisensoryczne, czyli
uczenie z zaanga¿owaniem wszystkich zmys³ów ucznia, gdy¿ jak wskazuj¹ badania 35% dyslektyków
uczy siê wzrokowo, ok. 20% - przez ruch i æwiczenia praktyczne.
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Geografii najefektywniej ucz¹ siê poprzez:
 ró¿nego typu obrazy (fotografie, rysunki, filmy)
 æwiczenia terenowe
 wykresy, diagramy
 czynnoci praktyczne takie jak konstruowanie map, wykresów, modeli, prostych przyrz¹dów
pomiarowych
 gry sytuacyjne, dramê
 powtarzanie i utrwalanie wiadomoci i umiejêtnoci w ró¿nej formie.
S¹dzê, ¿e ten sposób uczenia daje efekty nie tylko dyslektykom, ale i pozosta³ym uczniom gdy¿
z orientacj¹ przestrzenn¹ posiada trudnoci zdecydowana wiêkszoæ uczniów w klasie. Praca metodami
aktywizuj¹cymi pobudza uczniów do czynnego udzia³u w zajêciach i lepszego zapamiêtywania przekazywanych treci.
Jedna z bardzo istotnych umiejêtnoci dla prawid³owego przebiegu procesu edukacji przyrodniczej
i geograficznej jest umiejêtnoæ poprawnego czytania mapy, która jest trudnym w odbiorze obrazem
symbolicznym, a uczeñ styka siê z map¹ na wszystkich etapach kszta³cenia. Dlatego te¿ nale¿y po³o¿yæ
szczególny nacisk na wypracowanie tej umiejêtnoci. Aby u³atwiæ uczniom dyslektycznym pokonywanie trudnoci w odczytywaniu symboli i orientacji przestrzennej nale¿y zastosowaæ szereg æwiczeñ, polegaj¹cych na oswojeniu uczniów z map¹ jako obrazem przestrzennym a nastêpnie jako obrazem symbolicznym. Pierwsze lekcje z tego zakresu powinny byæ prowadzone z wykorzystaniem tzw. map obrazkowych,
które zawieraj¹ zminiaturyzowane rysunki realistyczne a nie symbole zawarte w legendzie mapy. Czytanie
mapy obrazkowej powieszonej na tablicy mo¿na po³¹czyæ z interesuj¹c¹ wypraw¹ na nieznan¹ wyspê.
Nastêpnie uczniowie sami wykonuj¹ tego typu mapê wraz z wymylon¹ do niej histori¹. Gdy uczniowie
oswoj¹ siê z map¹ jako obrazem przestrzennym wówczas nauczyciel mo¿e przejæ do zapoznawania uczniów
z symbolami. Mo¿e to uczyniæ np. poprzez wykonanie kartoników z narysowanymi symbolami stosowanymi na mapach ogólnogeograficznych na jednej stronie i ich objanienia na drugiej stronie. Nastêpnie
nauczyciel relacjonuj¹c ró¿norodne trasy podró¿y poleca uczniom przedstawienie przebiegu tych tras za
pomoc¹ przygotowanych symboli. Kolejny krok to wykonanie przez uczniów prostej mapy z wykorzystaniem poznanych symboli. Dopiero po tych æwiczeniach wskazane jest wprowadzanie map drukowanych najpierw ogólnogeograficznych a nastêpnie tematycznych, pocz¹tkowo w takiej samej skali.
Inna trudnoæ dyslektyków to ustawianie nazw w prawid³owej kolejnoci, np. zapamiêtanie nazw
miesiêcy. Mo¿na j¹ pokonaæ przez wprowadzenie gry symulacyjnej z elementami pantomimy. Gra polega na ucharakteryzowaniu uczniów tak by ich wygl¹d odzwierciedla³ cechy danego miesi¹ca, nastêpnie
poprzez czynione ró¿ne gestykulacje pozostali uczniowie rozpoznaj¹, jaki to miesi¹c. Dalsze æwiczenie
polega na ustawianiu siê uczniów na sygna³ nauczyciela w kolejnoci, w jakiej wystêpuj¹ miesi¹ce w roku
kalendarzowym. Podobn¹ metod¹ mo¿na poprowadziæ lekcje dotycz¹ce uk³adu s³onecznego i w³aciwoci
planet wchodz¹cych w jego sk³ad. Zapamiêtywanie nazw kierunków wiata na widnokrêgu mo¿na u³atwiæ
dyslektykom poprzez posadzenie kolegów w sali tak, aby ich imiona kojarzy³y siê z nazwami kierunków
g³ównych na widnokrêgu. Orientacjê przestrzenn¹ mo¿na kszta³towaæ poprzez popularn¹ grê w okrêty
u¿ywaj¹c kierunków wiata do ich lokalizacji, organizuj¹c ró¿norodne gry i zabawy terenowe, komputerowe
np. ¿ó³wia itp. Przyswajanie terminów geograficznych u³atwia prowadzenie s³owniczka popartego rysunkami, czy te¿ grupowanie pojêæ o podobnym brzmieniu.
Poprzez zasygnalizowanie najistotniejszych trudnoci, na jakie napotykaj¹ dyslektycy zachêcam
nauczycieli równie¿ innych specjalnoci do zapoznania siê z literatur¹ przedstawiaj¹c¹ zaburzenia innego typu.
Halina Gawron

20

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl

Literatura:
Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli o specyficznych trudnociach w czytaniu i pisaniu - odpowiedzi na
pytania rodziców i nauczycieli, Lublin 1994.
Bogdanowicz M. Specyficzne trudnoci w czytaniu i pisaniu dzieci- nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach miêdzynarodowych, Psychologia wychowawcza, 1996, nr 1.
Cieszyñska J., Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdzia³aæ dysleksji, Kraków 2001.
Rentflejsz-Kuczyk A., Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Warszawa, 1999 r.
Selikowitz M., Dysleksja i inne trudnoci w uczeniu siê, prze³. (z ang.) Agnieszka Wierzejska, Warszawa
1999.
Butryn D., Uczniowie dyslektyczni a proces nauczania - uczenia siê geografii i treci geograficznych w bloku
przyrodniczym, Geografia w szkole, 1999, nr 5.
Gra¿yna Skrzekucka
doradca metodyczny SCE

SAMORZ¥DOWE CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE
UPOWSZECHNIA MIÊDZYNARODOWY PROGRAM
Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Przyjaciele Zippiego. Program, który kszta³tuje i rozwija umiejêtnoci psychospo³eczne u ma³ych
dzieci. Uczy dzieci jak radziæ sobie z codziennymi problemami, jak okrelaæ uczucia, jak o nich rozmawiaæ oraz jak najlepiej dobieraæ sposoby radzenia sobie. Program zachêca równie¿ dzieci do pomagania
innym ludziom w ich problemach. Nie koncentruje siê wy³¹cznie na pomaganiu dzieciom jak radziæ
sobie z ich problemami, ale pokazuje, jak wa¿ne jest rozmawianie z innymi, kiedy odczuwamy smutek
lub z³oæ, jak równie¿ jak wa¿ne jest s³uchanie innych, kiedy odczuwaj¹ smutek lub z³oæ. Program
afirmuje dzieciêce zdolnoci zarówno w zakresie udzielania pomocy, jak i korzystania z udzielanego
wsparcia.
Program Przyjaciele Zippiego jest niezwyk³y pod tym wzglêdem, dlatego ¿e od samego pocz¹tku,
by³ tak tworzony, aby by³ dostosowany do dzieci w wieku szeciu i siedmiu lat na ca³ym wiecie. Jest
oparty na wynikach badañ miêdzynarodowych. Realizowany materia³ jest doæ ogólny, a prowadzenie
programu nie wymaga kosztownego wyposa¿enia technicznego.
Program Przyjaciele Zippiego to cykl 24 zajêæ (45 min. ka¿de) prowadzone przez nauczycieli w grupach szeciolatków w przedszkolach i klasach 0 szkó³ podstawowych.Program po raz pierwszy zrealizowano w Danii i na Litwie, a obecnie jest prowadzony w Brazylii, Indiach, Norwegii, Kanadzie a tak¿e w Hong
Kongu. Partnership for Children (Partnerstwo na Rzecz Dzieci) nie prowadzi programu w wy¿ej wymienionych krajach osobicie, natomiast dzia³a za porednictwem lokalnych instytucji.
W 2003 roku, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie otrzyma³o propozycjê realizacji programu Przyjaciele Zippiego. Wczeniej informacjê otrzyma³o dziêki wiatowej Organizacji Zdrowia, która wskaza³a Polskiego Koordynatora Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie
jako osobê, zajmuj¹c¹ siê zagadnieniami zdrowia psychospo³ecznego dzieci. Polskie szko³y od kilkunastu lat aktywnie uczestnicz¹ w Europejskim Ruchu Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie. W CMPPP po bardzo
dok³adnym zapoznaniu siê z programem w wersji angielskiej i przeanalizowaniu z psychologami treci
i metod, podjêto decyzjê o pilota¿owym wdro¿eniu w celu sprawdzenia, czy i w jakim stopniu program
mo¿e byæ przydatny i realizowany w ramach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej? Rozpoczêcie
pilota¿u poprzedzi³o: przet³umaczenie na jêzyk polski, adaptacja i druk pakietu materia³ów dla realizato21
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rów i trenerów programu oraz przygotowanie materia³ów informacyjnych o programie (szczegó³owe informacje na stronie www.cmppp.edu.pl. Po ukoñczeniu pierwszego etapu pilota¿u odby³a siê szczegó³owa
analiza ewaluacji programu i wniosków zg³oszonych przez realizatorów. Wyniki ewaluacji: wszyscy nauczyciele (100% otrzymanych odpowiedzi) uwa¿aj¹, ¿e program Przyjaciele Zippiego jest wartociowy dla
dzieci i powinien byæ realizowany w innych placówkach. Program okaza³ siê szczególnie cenny dla klas
integracyjnych oraz w du¿ym stopniu przyczyni³ siê do poprawy funkcjonowania w grupie dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.
Realizacja ogólnopolska: W padzierniku 2005 r. przeszkolono 20 trenerów z 10 wybranych
województw Polski. Od listopada do stycznia 2006 r. trenerzy przeszkolili 121 nauczycieli.
W 2005/2006 roku programu Przyjaciele Zippiego zosta³ zrealizowany w 110 placówkach. Programem
objêto 2840 dzieci. Obecnie jest realizowany w 172 przedszkolach i szko³ach podstawowych w ca³ej
Polsce.
CMPPP w ramach wspó³pracy z orodkami doskonalenia nauczycieli z ca³ej Polsce zaprosi³o
nasze Centrum do prowadzenia szkoleñ w ramach programu. W dniach 23-24 padziernika 2006 roku
w Warszawie CMPPP doradca metodyczny Gra¿yna Skrzekucka wziê³a udzia³ w kursie dla trenerów
programu Przyjaciele Zippiego.
W ramach umowy, Samorz¹dowe Centrum Edukacji zobowi¹za³o siê do upowszechniania programu z zakresu promocji zdrowia psychicznego na terenie województwa ma³opolskiego i wdra¿ania Programu na obszarze dzia³ania Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie. Podczas spotkania informacyjnego o Programie 10 placówek zdecydowa³o siê na realizacje programu Przyjaciele Zippiego w roku
szkolnym 2006/2007: Przedszkole Publiczne w Zakliczynie, PP w Borzêcinie Górnym, PP nr 9 w Brzesku,
PP w ¯abnie, PP w Niedomicach, PP nr 8 w Tarnowie, PP nr 14 w Tarnowie, PP nr 20 w Tarnowie,
PP nr 32 w Tarnowie, SP w Lubczy.
Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie przeprowadzi³o dwudniowe szkolenie dla nauczycieli z zainteresowanych placówek. Nauczyciele odbyli 12 godzinne szkolenie dla realizatorów Programu Przyjaciele Zippiego. Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie gwarantuje nauczycielom realizuj¹cym program mo¿liwoæ udzia³u w metodycznych seminariach konsultacyjnych i spotkaniach
s³u¿¹cych wymianie dowiadczeñ oraz przygotowaniu do kolejnych czêci Programu.
Kolejna grupa nauczycieli zostanie przeszkolona przez SCE jesieni¹ 2007 roku. Zachêcamy
osoby zainteresowane programem oraz szkoleniami do bezporedniego kontaktu z trenerem p. Gra¿yn¹
Skrzekuck¹ tel. 6963380, 6963381, w poniedzia³ki i pi¹tki lub tel. kom 601998062 lub
grazyna.skrzekucka@sce.pl
Gra¿yna Skrzekucka

RADY RODZICÓW W POLSKIM SYSTEMIE OWIATY
Podstawy prawne i zakres kompetencji Rad Rodziców na tle prawa owiatowego:
Konstytucja RP:
 Prawo do wychowania dziecka zgodnie z w³asnymi przekonaniami art. 48 ust. 1.
 Prawo do bezp³atnej nauki art. 70.
 Wolnoæ wyboru dla w³asnych dzieci szko³y innej, ni¿ publiczna oraz udzia³u w tworzeniu
jednostek owiatowych art. 70.
 Ochrony dzieci przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem i demoralizacj¹ art. 72.
22
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Kodeks rodzinny i opiekuñczy:
 Wykonywanie a¿ do pe³noletnioci w³adzy rodzicielskiej nad dzieckiem art. 92. Kierowanie siê
przede wszystkim dobrem dziecka.
 Wychowanie i kszta³towanie dziecka i przygotowanie do pracy dla dobra spo³eczeñstwa odpowiednio do jego uzdolnieñ art. 96.
Ustawa o systemie owiaty  prawa indywidualne:
 Prawo do nauki religii w szkole.
 Prawo do podtrzymywania to¿samoci narodowej w szkole.
 Prawo do wczeniejszego rozpoczynania przez dziecko obowi¹zku szkolnego.
 Prawo do spe³niania przez dziecko obowi¹zku szkolnego poza szko³¹.
 Prawo do indywidualnego toku nauki.
Ustawa o systemie owiaty  prawa zbiorowe:
 Prawo do tworzenia rady rodziców w szkole art. 53.
 Prawo do sk³adania do organów prowadz¹cych szko³ê opinii i wniosków dotycz¹cych wszystkich spraw szko³y lub placówki art. 54.
 Prawo do udzia³u przedstawicieli RR w pracach komisji konkursowej wybieraj¹cej dyrektora
szko³y lub placówki art. 36a ust. 5.
 Prawo do reprezentacji w ramach rady szko³y art. 51.
 Prawo do gromadzenia w³asnych funduszy.
Ustawa o dostêpie do informacji publicznej z 6 wrzenia 2001:
 Plany dotycz¹ce rodków przekazywanych przez organ za³o¿ycielski  od urzêdników samorz¹du terytorialnego.
 Sposób rozdysponowania bud¿etu oraz rodków z rachunku dochodów w³asnych  od dyrektora szko³y.
Karta nauczyciela:
 Prawo do wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela oraz oceny pracy dyrektora art. 6a.
 Prawo do opiniowania dorobku zawodowego nauczyciela w zwi¹zku z ubieganiem siê przez
niego o awans zawodowy na wy¿szy stopieñ art. 9c.
Art.53. Ustawy o Systemie Owiaty:
1. W szkole i placówce mo¿e dzia³aæ rada rodziców, stanowi¹ca reprezentacjê rodziców uczniów.
2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogó³ rodziców uczniów tej szko³y lub placówki.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia³alnoci, który nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem szko³y lub placówki.
4. Reprezentacja rodziców mo¿e przybraæ tak¿e inn¹ nazwê ni¿ okrelona w ust.1.
Uchwa³a o powo³aniu do ¿ycia Rady Rodziców:
 Podejmowana podczas zebrania ogólnego rodziców
 Treæ i sposób jej podjêcia podany wczeniej do wiadomoci
 Uchwa³a stanowi podstawê funkcjonowania Rady Rodziców w szkole.
Regulamin dzia³alnoci Rady Rodziców zgodny ze Statutem szko³y lub placówki:
 Nadaje nazwê Radzie Rodziców.
 Okrela cele i zadania Rady Rodziców: np. podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do doskonalenia statutowej dzia³alnoci szko³y.
 Okrela organizacjê wewnêtrzn¹ Rady: Sk³ad Prezydium (prezes, wiceprezes, skarbnik), Komisjê Rewizyjn¹, zebranie ogólne.
 Podzia³ kompetencji.
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Krok po kroku dzia³ania Rady Rodziców:
 Pierwsze spotkanie sprawozdawczo  wyborcze we wrzeniu.
 Wy³onienie przedstawicieli delegatów oddzia³ów na zebranie Rady Rodziców.
 Zebranie Rady rodziców i przeprowadzenie wyborów do Prezydium i Komisji Rewizyjnej RR.
 Ustalenie planu dzia³añ oraz preliminarza wydatków.
 Ustalenie kalendarza spotkañ oraz sposobu informowania rodziców o dzia³aniach.
 Prowadzenie bie¿¹cej dzia³alnoci zgodnie z opracowanym Regulaminem oraz wg przyjêtego
planu dzia³añ.
Finanse Rady Rodziców:
 Ksiêgowoæ:
o Osoba fizyczna (na umowê).
o Firma zajmuj¹ca siê profesjonalnym wiadczeniem us³ug.
 Zarz¹dzanie finansami:
o
Kompetencje prezydium.
o
Kontrola wewnêtrzna (procedury).
 ród³a finansowania:
o
Sk³adki rodziców (dobrowolne).
o
Darowizny.
o
Zbiórki i inne wp³ywy.
 Planowanie finansowe:
o
Preliminarz finansowy na rok szkolny.
Finanse Rady Rodziców:
 NIP? Tak, poniewa¿ bez NIPu nie zawrzemy samodzielnie ¿adnej umowy nie otrzymamy
faktur VAT, nie rozliczymy siê w Urzêdzie Skarbowym.
 REGON? Nie, poniewa¿ RR nie jest samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹, ale organem szko³y.
 Samodzielny rachunek bankowy? Tak, poniewa¿ Rada Rodziców prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹.
Beata Drwal
Artyku³ przygotowano w oparciu o materia³y
z konferencji metodycznej z Wydawnictwem
MAC Edukacja

dr Wiktoria Wróblewska
Instytut Statystyki i Demografii Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie

RODZINA RAZEM PRZECIW AIDS
Od pocz¹tku lat 90. w Polsce obserwuje siê zburzenie wszelkich granic ludzkiej intymnoci, które ³¹czy
siê z dekonstrukcjê dotychczasowych wzorców aksjologicznych m³odzie¿y w sferze p³ciowoci i ¿ycia seksualnego cz³owieka.
Wartoci przekazywane w domu rodzinnym okaza³y siê za s³abe i nie wytrzyma³y zderzenia z przekazem mediów i nap³ywem kultury zachodniej. Nast¹pi³o os³abienie wp³ywu rodziców, szczególnie ojca,
na kszta³towanie osobowoci i postaw dzieci i m³odzie¿y. W rodzinach pe³nych wychowuje siê i dorasta
ponad 82% z prawie trzech milionów m³odych Polaków w wieku 15-19 lat. Rodzina i udane ¿ycie ma³¿eñ24
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skie wci¹¿ zajmuj¹ pierwsze miejsce wród wartoci m³odzie¿y. Tylko 8% osób w wieku do 35 lat uwa¿a
ma³¿eñstwo za instytucjê przestarza³¹. Coraz czêciej jednak osoby m³ode odchodz¹ od tradycyjnego
wzorca tworzenia rodziny i wskazuj¹ na zwi¹zki kohabitacyjne jako poprzedzaj¹c¹ formê ma³¿eñstwa.
Obni¿a siê wiek inicjacji seksualnej oraz wzrasta udzia³ m³odych osób podejmuj¹cych ¿ycie seksualne. Wród uczniów w wieku 15-19 lat prawie co czwarta dziewczyna i 35% ch³opców udzieli³o odpowiedzi twierdz¹cej na pytanie o dowiadczenie inicjacji seksualnej.
Badania przekrojowe realizowane wród osób nastoletnich nie pozwalaj¹ na wyznaczenie redniego wieku inicjacji, a wszelkie takie próby s¹ b³êdne. Mediana wieku inicjacji dla obecnego pokolenia
m³odych osób wynosi ok. 19 lat dla dziewcz¹t i ok. 18,5 roku dla ch³opców.
Ryzyko zwi¹zane z wczesnymi zwi¹zkami seksualnymi, to mo¿liwoæ powa¿nych konsekwencji zdrowotnych w postaci chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹, zara¿enie, którymi z immunologicznego punktu widzenia jest szczególnie ³atwe w przypadku osób w okresie dojrzewania.
Mimo tych zmian, Polska nale¿y do krajów o najwy¿szym odsetku m³odzie¿y, która decyduje siê
na odk³adanie inicjacji seksualnej na póniej. Tylko wród studentów w Japonii odsetek maj¹cych za
sob¹ dowiadczenie inicjacji jest tak niski jak w Polsce.
Wród czynników ró¿nicuj¹cych zachowania w sferze seksualnej m³odzie¿y w Polsce, najbardziej znacz¹c¹ rolê odgrywa system wartoci i norm wynikaj¹cy z przekonañ i ¿ycia religijnego m³odzie¿y. Polskie
nastolatki maj¹ bardzo dobr¹ komunikacjê z rodzicami; prawie 100%, zarówno dziewcz¹t, jak i ch³opców
w wieku 11 lat nie ma problemów w rozmowach z matk¹; w wieku 13 lat odsetek ten wynosi 93%, a w wieku
15 lat - ponad 90%. Wyniki dla ojców wskazuj¹ tak¿e na jeszcze du¿y potencja³ zaufania ze strony dzieci,
jednak¿e s¹ gorsze ni¿ dla matek.
Z drugiej strony ponad jedna czwarta m³odych osób nie rozmawia³a nigdy z rodzicami o dojrzewaniu
p³ciowym, gdy byli w wieku 14-18 lat, a tylko 15% rozmawia³o z rodzicami w sposób otwarty i dog³êbny.
Wyniki takie dotycz¹ studentów, mo¿na, wiêc przypuszczaæ, ¿e przekaz wiedzy w innych rodzinach mo¿e byæ
jeszcze s³abszy.
Media zast¹pi³y rodziców, a tak¿e szko³ê, w zakresie przekazu informacji dotycz¹cych rodków
antykoncepcyjnych. Powszechnoæ stosowania rodków antykoncepcyjnych wiadczy o tym, ¿e na poziomie zapobiegania ci¹¿y wród nastolatków jest to wiedza wystarczaj¹ca.
W czasie pierwszych kontaktów seksualnych ponad 80% stosowa³o rodki zapobiegaj¹ce zajciu
w ci¹¿ê, a we wszystkich zestawieniach dominuje prezerwatywa.
Wiedza instrumentalna, któr¹ dysponuj¹ nastolatki nie jest wystarczaj¹ca dla rzeczywistej ochrony zdrowia m³odych osób w Polsce. Zdrowie, wed³ug definicji wiatowej Organizacji Zdrowia WHO,
jest dobrostanem fizycznym, psychicznym i spo³ecznym, a nie tylko brakiem choroby i inwalidztwa.
Takie holistyczne podejcie do zagadnieñ zdrowia m³odego pokolenia jest mo¿liwe tylko przy
integracji dzia³añ ró¿nych rodowisk maj¹cych wp³yw na wychowanie dzieci i m³odzie¿y, wród których rodziny i rodzice powinny mieæ miejsce uprzywilejowane i podstawowe.
dr Wiktoria Wróblewska

Renata Such
doradca metodyczny SCE, nauczyciel dyplomowany

INNOWACJE PEDAGOGICZNE
Z czym intuicyjnie kojarzy siê s³owo innowacja? To pewnego rodzaju nowatorstwo. Nie ograniczaj¹c siê jedynie do szko³y i dydaktyki, mo¿na powiedzieæ, ¿e innowacja to zmiana polegaj¹ca na wprowadzeniu czego jakociowo nowego w danej dziedzinie ¿ycia spo³ecznego. Wiêkszoæ nauczycieli uczest25
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niczy³a w innowacji owiatowej, wprowadzanej w 1999 roku jako tzw. reforma edukacji, obejmuj¹ca
swym zasiêgiem wszystkie szko³y w Polsce. W myl za³o¿eñ reformy systemu edukacji, ka¿dy nauczyciel by³ zobligowany, niejako odgórnie, do dokonywania zmian nowatorskich w warsztacie pracy oraz
sposobie patrzenia na proces nauczania.
Marketingowo rzecz ujmuj¹c, mo¿na przyj¹æ, ¿e innowacje pedagogiczne daj¹ nauczycielowi
mo¿liwoæ wiadczenia nowych us³ug na rynku edukacyjnym. To za ich pomoc¹ nauczyciel mo¿e rozszerzyæ swoj¹ dzia³alnoæ o nowe elementy i wyjæ poza podstawê programow¹. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e
innowacja nie mo¿e prowadziæ do zmiany typu szko³y, ale mo¿e obejmowaæ wszystkie lub wybrane
zajêcia edukacyjne, ca³¹ szko³ê, oddzia³ lub grupê.
Akty prawne
Wykaz aktów prawnych reguluj¹cych prowadzenie innowacji w szkole.
n Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póniejszymi zmianami).
n Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. (zm. 29.05.2003 r.) w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko³y i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia³alnoci wychowawczej i opiekuñczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
n Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia dzia³alnoci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szko³y i placówki.
n Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szko³ach publicznych.
n Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. (zm. 30.11.2006 r.) w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³.
n Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do u¿ytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, podrêczników oraz cofania dopuszczenia.
n Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 10 wrzenia 2002 r. w sprawie szczegó³owych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz okrelenia szkó³ i wypadków, w których mo¿na zatrudniaæ
nauczycieli.
n Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji
oraz dzia³ania klas i szkó³ sportowych i szkó³ mistrzostwa sportowego.
n Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz zapowiedziane nowe zawody.
n Rozporz¹dzenie MEN z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kszta³cenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik
pojazdów samochodowych, monter kad³ubów okrêtowych, technik bezpieczeñstwa i higieny
pracy, technik po¿arnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i z³otnik - jubiler.
Przegl¹d innowacji owiatowych
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia
dzia³alnoci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szko³y i placówki innowacja pedagogiczna to nowatorskie rozwi¹zania programowe, organizacyjne lub metodyczne, maj¹ce na celu poprawê
jakoci pracy szko³y.
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To okrelenie nie tylko definiuje czym jest innowacja pedagogiczna, ale równie¿ klasyfikuje innowacje na trzy grupy: programowe, organizacyjne i metodyczne. Zg³aszaj¹c do organu nadzoruj¹cego
wprowadzenie innowacji pedagogicznej w szkole okrela siê jakiego rodzaju bêdzie to innowacja.
Najczêciej wystêpuj¹ce innowacje owiatowe:
Þ kszta³ceniowe (dydaktyczne) - dotycz¹ wszelkich metodycznych, programowych i organizacyjnych zmian w zakresie sposobów nauczania,
Þ wychowawcze - obejmuj¹ swoim zakresem wszelkie zmiany dokonywane w zakresie celów,
metod, treci i zasad oraz osi¹gniêæ zwi¹zanych z dzia³aniami okrelanymi mianem pedagogicznych oddzia³ywañ wychowawczych kszta³tuj¹cych postawy osobowe indywidualne i spo³eczne,
Þ opiekuñcze - dotycz¹ wszelkiego rodzaju zmian podejmowanych w zakresie celów, metod,
treci i zasad, jak równie¿ zmian technologicznych i organizacyjnych w ramach istniej¹cych
funkcji opiekuñczych w systemie edukacji,
Þ terapeutyczno - zdrowotne - obejmuj¹ te dzia³ania o charakterze zmian wprowadzanych w ramach kszta³cenia, wychowania i opieki, które dotycz¹ szeroko pojmowanej problematyki kondycji zdrowotnej indywidualnej i spo³ecznej,
Þ przedmiotowe - obejmuj¹ okrelony typ dzia³añ zmieniaj¹cych charakter dotychczasowego programu nauczania przedmiotu o nowe cele edukacyjne oraz treci i wymagane osi¹gniêcia w ramach przedmiotów realizowanych w szkole,
Þ eksperyment pedagogiczny - dzia³ania s³u¿¹ce podnoszeniu skutecznoci kszta³cenia w szkole, w ramach których s¹ modyfikowane warunki, organizacja zajêæ edukacyjnych lub zakres
treci nauczania, prowadzone pod opiek¹ jednostki naukowej,
Þ reforma owiatowa - systemowa zmiana formalno - prawna oraz organizacyjna w zakresie
szeroko zakrojonych dzia³añ pedagogicznych w obszarze edukacji narodowej.
Klasyfikacja wed³ug rodzaju rozwi¹zañ innowacyjnych:
Þ innowacje programowe - dotycz¹ wszelkich zmian celów, treci i wymaganych osi¹gniêæ w dziedzinie kszta³cenia, wychowania, opieki, terapii,
Þ innowacje metodyczne - obejmuj¹ wszelkie zmiany dokonywane w sposobie nauczania i dotycz¹
przede wszystkim - techniki przekazu i egzekwowania wiedzy w edukacji szkolnej,
Þ innowacje technologiczne - obejmuj¹ zmiany w zakresie stosowanych technologicznych rodków kszta³cenia, wychowania, opieki, terapii,
Þ innowacje organizacyjne - dotycz¹ wszelkich zmian strukturalnych okrelaj¹cych funkcje i role
w systemie organizacyjno - instytucjonalnym owiaty; czêsto wystêpuj¹ w obszarze zmian zwi¹zanych z zarz¹dzaniem.
Podzia³ wed³ug kryterium okrelaj¹cego rodzaj zmian:
Þ przekszta³cenie - rozumiane jako rodzaj zmiany innowacyjnej nie bêd¹cej jedynie prostym
zast¹pieniem jednych elementów przez drugie; przekszta³cenie obejmuje wyranie jakociowe
zmiany w obszarze podejmowanych dzia³añ,
Þ poszerzenie - dotyczy rozszerzenia podejmowanych dzia³añ pedagogicznych o to wszystko,
co jest niezbêdne, a nie musi stanowiæ wyranej nowoci,
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Þ uzupe³nienie - innowacja, która jest zwykle zwi¹zana z wprowadzeniem czego nowego do
istniej¹cego stanu, czy ogó³u stosowanych rozwi¹zañ, nie podwa¿aj¹c w istotnym stopniu ich
podstawowego znaczenia i u¿ytecznoci,
Þ zast¹pienie - najczêciej stosowany rodzaj zmiany innowacyjnej polegaj¹cy na zast¹pieniu jednego rozwi¹zania drugim,
Þ eliminacja - rodzaj zmiany innowacyjnej, który wi¹¿e siê z wy³¹czeniem, usuwaniem lub wykluczeniem pewnych elementów sporód innych,
Þ dostosowanie - polega na dostosowaniu, dostrojeniu dotychczasowych dzia³añ do postaci, któr¹ mo¿na okreliæ jako odpowiedni¹, adekwatn¹ do aktualnie istniej¹cego stanu rzeczy,
Þ wzmocnienie - polega na umocnieniu dzia³añ nowych, by sta³y siê odporniejsze na zniszczenie,
Þ integracja - rodzaj zmiany polegaj¹cy na wszelkich procesach tworzenia okrelonych ca³oci
z jakich czêci; wi¹¿e siê z procesami scalania, czy zespalania siê elementów w nowe ca³oci.
Rodzaje innowacji wed³ug stopnia kreatywnoci:
Þ pionierskie - rodzaj innowacji, których liczne elementy posiadaj¹ okrelone cechy nowoci.
Innowacje tego typu winny torowaæ nowe drogi w obranej dziedzinie,
Þ asymilacyjne - innowacje, których istot¹ zmiany jest przyswojenie, przystosowanie, wch³oniêcie na zasadzie adaptacji, integracji nowych dzia³añ czy treci do istniej¹cego ju¿ wczeniej
dowiadczenia, praktyk i wiedzy.
Podzia³ wed³ug kryterium ród³a innowacji:
Þ powsta³e z osobistego dowiadczenia zawodowego - ród³em innowacji jest to wszystko, co
stanowi wynik w³asnych dowiadczeñ pedagogicznych, przetworzonych w nowe jakoci dzia³añ pedagogicznych do u¿ytku szkolnego,
Þ adoptowane - innowacje, których ród³o stanowi¹ wszelkie dowiadczenia pedagogiczne osób
drugich, mog¹ce byæ wdra¿ane i przystosowywane do w³asnej praktyki pracy, których autorskie ród³o mo¿emy ujawniæ i wskazaæ,
Þ adaptowane - innowacje, które nie stanowi¹ ju¿ prostego przyswojenia nowej wiedzy czyjego autorstwa, lecz stanowi¹ okrelony typ - now¹ praktykê pedagogiczn¹, która uzupe³niana
jest o pewien zespó³ modyfikacji wprowadzonych na podstawie osobistych, autorskich dowiadczeñ.
Ogólne zasady przygotowania innowacji
O wprowadzeniu innowacji w szkole decyduje Rada Pedagogiczna na podstawie uchwa³y. Rozpoczêcie innowacji pedagogicznej jest mo¿liwe po zapewnieniu przez szko³ê odpowiednich warunków
kadrowych i organizacyjnych, niezbêdnych do realizacji planowanych dzia³añ innowacyjnych. W przypadku, gdy rozpoczêcie innowacji wi¹¿e siê z przyznaniem szkole dodatkowych rodków bud¿etowych,
wymagana jest pisemna zgoda organu prowadz¹cego na finansowanie planowanych dzia³añ.
Rekrutacja do szkó³ lub oddzia³ów, w których prowadzona jest innowacja odbywa siê na zasadzie
powszechnej dostêpnoci. Innowacja pedagogiczna nie mo¿e naruszaæ uprawnieñ ucznia do bezp³atnej
nauki, wychowania i opieki, a tak¿e uzyskania wiadomoci i umiejêtnoci niezbêdnych do ukoñczenia
danego typu szko³y.
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Przy wprowadzaniu innowacji wa¿ne s¹ te¿ zasady proponowane przez Petera Druckera. Mianowicie skuteczna innowacja musi byæ prosta i na co ukierunkowana, a skutecznoæ innowacji zachodzi,
gdy proces zmiany rozpoczynamy od ma³ej sprawy. Skutecznoæ innowacyjnoci przejawia siê równie¿
w programowym d¹¿eniu do dominacji w danej dziedzinie. Wed³ug Petera Druckera w praktyce innowacyjnoci nie nale¿y byæ zbyt sprytnym, rozpraszaæ siê, wprowadzaæ innowacji dla przysz³oci.
Uchwa³ê Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz
opini¹ rady szko³y i zgod¹ autora lub zespo³u autorskiego innowacji dyrektor szko³y przekazuje Kuratorowi Owiaty i organowi prowadz¹cemu szko³ê w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzaj¹cego rok
szkolny, w którym jest planowane rozpoczêcie innowacji.
Jak wprowadzaæ innowacje pedagogiczne w swój warsztat pracy? Od czego zacz¹æ planowanie
procesu dydaktycznego? Jak wype³niæ wniosek do organu nadzoruj¹cego? Aby poznaæ odpowied, zapraszam na moje warsztaty dotycz¹ce innowacji pedagogicznych.
Renata Such
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