DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

MARZEC
KWIECIEŃ
2005

4

(32)

W numerze

Wychowywać
dla wspólnego
dobra
ISSN 1641-5825

DO

CZEGO
WYCHOWUJEMY DZIECI?
Wychowanie dzieci
to w rzeczywistości twórcza praca
kształtująca naszych następców.
Ph. Callaway

Czy temat przewodni numeru wydaje się
Państwu przestarzały? Pachnący socjalistyczną nowomową? Czy w szkole XXI wieku możemy mówić o czymś takim, jak wychowanie
dla wspólnego dobra? Aby to zrozumieć, dobrze jest zastanowić się nad tym, czym jest
„wspólne dobro” i jaki ma być człowiek wychowany dla wspólnego dobra.
Wspólne dobro jest osadzeniem w rzeczywistości z perspektywą na przyszłość. Pozytywistycznym działaniem we współpracy
z ludźmi na rzecz szeroko rozumianego rozwoju. Mówiąc w dużym skrócie, człowiek
wychowany w takim duchu ma świadomość,
że żyje i wie, że nie funkcjonuje w próżni. To
znaczy, że ma własny system wartości, poczucie sensu życia. Posiada takie kompetencje
społeczne, które pozwalają mu konfrontować
się z rzeczywistością w sposób konstruktywny. Nie tylko radzi sobie z zadaniami, ale posiada również wrażliwość pozwalającą na empatię, jest tolerancyjny, otwarty na drugiego
człowieka. To człowiek spełniony, szczęśliwy.
Nie można zapomnieć o tym, co wiemy
o przyszłości, która czeka naszych uczniów.
Przygotowując ich na to, by poradzili sobie
w teraźniejszości, nie zawsze im pomagamy.
Oni wejdą w życie zawodowe za kilka, kilkanaście lat. Jakie umiejętności będą im potrzebne? Jaki sprzęt będą musieli wtedy obsługiwać? Jakie wzory obliczać? Wiedza szybko
się rozszerza, coraz trudniej jest określić kanon uznany za informacje niezbędne do życia w społeczeństwie przyszłości. To samo
jest z umiejętnościami. Dlatego coraz częściej
mówi się o tym, że uczeń wychodząc ze szkoły powinien wynieść umiejętność uczenia się,
wiarę we własne siły, pasję...
Jeszcze niedawno ciążyło szkole myślenie,
że nauczyciel jest głównie dydaktykiem, że
wychowanie odbywa się obok, mimochodem

i nie jest tak ważne, jak wiedza. Z tym myśleniem stoi w sprzeczności obecne rozumienie roli nauczyciela. Obowiązująca od kilku
lat Podstawa programowa czyni nauczycieli
odpowiedzialnymi za realizację trzech celów
edukacji: wiedzy, umiejętności i wychowania.
I określa te cele jako równoważne. To oznacza, że każdy, kto myśli o swojej przyszłości
w zawodzie nauczyciela powinien mieć świadomość, że czas dydaktyki się kończy. Zaczyna się czas pomagania w dorastaniu i dojrzewaniu. Taka jawi się przyszłość szkoły.
Podczas jednego ze szkoleń zapytałam nauczycieli: Do czego wychowujemy dzieci? Na
tak zadane pytanie stworzyli długą listę, która uświadomiła wszystkim, że pragniemy wychować dzieci do odpowiedzialności, szacunku do innych i siebie, uczciwości, prawdy,
wrażliwości, realnej oceny siebie, samodzielności, zaradności, otwartości, radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, empatii… Sądzę, że
w programach wychowawczych szkół można by znaleźć podobne cele. Wszyscy je znamy, prawda?
Ale czy właśnie takie są nasze dzieci?
Dlaczego nie? Jak to zmienić?
Wspomniana lista pokazała również, że
wychowanie to proces bardzo złożony i długotrwały. Bo przecież potrzeba ogromnej ilości różnych sytuacji, aby nauczyć dziecko odpowiedzialności czy wrażliwości. Sytuacji
dostosowanych do jego rozwoju, w których
stworzy mu się możliwość doświadczania, jak
również sytuacji, w których będzie mógł obserwować wychowujących go dorosłych.
Uczeniu umiejętności i kształtowaniu postaw nie służy akcyjność i spektakularne działania, potrzebna jest pozytywistyczna praca u podstaw, oparta na szacunku do dziecka
i konsekwencji w stawianiu granic, która nie
jest medialna, raczej nie otrzymuje się za nią
medali i nagród, ale z punktu widzenia dziecka jest najkorzystniejsza dla jego przyszłości.
Tak „na głowę” to wiemy, do czego chcemy wychowywać, ale jeśli chodzi o praktykę, to różnie bywa... Ponieważ najczęściej do
dzieci mówimy (a nie działamy), uczą się wyobrażeń o wartościach, które głosimy, nato-

„Pierwszym
i zasadniczym
zadaniem kultury (...)
jest wychowanie. W wychowaniu
bowiem chodzi właśnie o to, ażeby
człowiek stawał się coraz bardziej
człowiekiem - o to, ażeby bardziej
był a nie tylko miał.”
Jan Paweł II (*1920 †2005)

miast przekonania o wartościach można przekazać tylko poprzez własne realne życie. Jeśli
jest tak, że co innego mówimy, a co innego
pokazujemy swoim działaniem, to tworzymy
ludzi, którzy również deklarują coś innego niż
robią. To znaczy, że osoby, które mają poważne kłopoty z komunikowaniem się, nawiązywaniem konstruktywnych relacji - uczą tego
innych. Oznacza to też, że za brak efektów nie
obwiniają siebie, ale uczących się. Warto czasem zastanowić się czy - aby być skutecznym
- nie należy dokonać najpierw zmian w sobie.
Zawód nauczyciela wymaga wielkiej odpowiedzialności, ponieważ jest on modelem dla dziecka. Uczniowie obserwują Model w działaniu. Nauczyciel nie jest robotem,
który włącza się podczas lekcji i wyłącza poza
nimi. Działa nie tylko poprzez swoją wiedzę,
ale i swe zaangażowanie. Ważne jest, czy dba
o atmosferę, czy przyzwala na zjawiska w rodzaju absencji czy agresji. Czy angażuje swój
wolny czas w działalność na rzecz uczniów
oraz środowiska – choćby poprzez samorząd
uczniowski czy coraz popularniejszy wolontariat młodzieżowy. Szerzej będą o tym mówiły
artykuły w środku numeru. One powiedzą, jak
zmieniać istniejący stan rzeczy, jak wychowywać dla wspólnego dobra. Zachęcam do przeczytania i napisania do mnie, jeśli chcielibyście je Państwo skomentować.

Gdy spotykam dziecko, budzi
ono we mnie dwa uczucia:
czułość do tego kim ono jest,
oraz szacunek do tego, kim
może zostać w przyszłości.
L. Pasteur

Jadwiga Lewandowska
jadwiga.lewandowska@odn.poznan.pl
redaktor wydania

INFORMACJE
Uprzejmie informujemy Dyrektorów wszystkich typów szkół,
że prowadzimy szkolenia dla rad
pedagogicznych pt.:

„WYKORZYSTANIE

WYNIKÓW

SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW
DO PODNOSZENIA JAKOŚCI
PRACY SZKOŁY”
Celem szkolenia jest pokazanie spójności kształcenia od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej, zwrócenie uwagi na zależności
między pracą szkolną a wynikami egzaminów zewnętrznych, pokazanie egzaminów
zewnętrznych jako elementu budującego jakość pracy szkoły i uświadomienie konieczności stosowania szerokiego, holistycznego
modelu kształcenia na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.
Szkolenie może być przeprowadzone
w formie krótszej – wykładu ilustrowanego
foliogramami i prezentacją multimedialną
lub poszerzonej o krótkie warsztaty.
Zamówienie na realizację szkolenia należy złożyć u pani Ewy Superczyńskiej
(tel. 858 47 35, e-mail:
ewa.superczynska@odn.poznan.pl)

BEZPIECZNA
SZKOŁA
W dniu 21 kwietnia 2005 roku o godz.
17:00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, al. Niepodległości 34, odbędzie się wykład na temat: „Nauczyciel –
sytuacja prawna związana z wykonywaniem
zawodu, uczeń – prawa i odpowiedzialność
prawna”, który poprowadzi dr Piotr Górecki – Sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu.
W dniu 28 kwietnia 2005 roku, również o godz. 17:00, pracownicy Wydziału
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu przedstawią założenia i realizację Wielkopolskiego Programu „Bezpieczna szkoła”.
Chętnych nauczycieli serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach i zgłoszenie swej
obecności telefonicznie pod numer 858 47 00
lub 858 47 33 lub elektronicznie na adres:
jadwiga.lewandowska@odn.poznan.pl.
Zajęcia w ramach projektu będą kontynuowane w roku szkolnym 2005/2006. Przewidziane są między innymi warsztaty przygotowujące zespoły nauczycieli z tej samej
szkoły do opracowania „Procedur” uwzględniających realia swojej placówki i zgodne
z obowiązującymi aktami prawnymi.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje ostatnią w tym
roku szkolnym edycję kursu doskonalącego w ramach projektu:

WIELKOPOLSKA TO MY!
WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO
Celem kursu jest zaprezentowanie możliwości wspólnego działania szkół i ODN
w ramach projektu oraz kształcenie umiejętności organizowania zajęć interdyscyplinarnych i wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
Termin:
5 maja (czwartek)
godz. 14:30 –19:30
Cena:
20 zł
Zgłoszenia do piątku 30 kwietnia do godz.
13.00 na druku z Informatora lub pobranego ze strony www.odn.poznan.pl.
Zgłoszenie można przesłać faksem:
852 33 29 lub pocztą elektroniczną na
adres kierownika kursu:
iwona.wysocka@odn.poznan.pl
Informacje o projekcie można znaleźć na
stronie internetowej www.odn.poznan.pl
w dziale: projekty ODN.
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NASI

AUTORZY

Anna Bentyn,
pedagog, wychowawca świetlicy
w Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie, doradca
metodyczny ODN w Poznaniu;
Maria Borys,
pedagog w Zespole Szkół Gimnazjum
i Liceum w Trzemesznie;
Iwona Gajda-Dąbek,
nauczyciel w Zespole Szkół
w Biezdrowie;
Aleksandra Gołębiewska,
biolog, dyrektor ODN w Poznaniu;
Małgorzata Jaskólska-Klaus,
psycholog, trener rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Psychologiczne;

Jadwiga Lewandowska,
pedagog, nauczyciel konsultant
ODN w Poznaniu;
Anna Pawlicka,
pracownik socjalny
w Domu Dziecka w Gnieźnie;
Ewelina Urbaniak,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
w Szkole Podstawowej nr 12
w Gnieźnie, doradca metodyczny;
Ewa Wawrzyniak,
polonista, specjalista w zakresie
informacji naukowej i bibliotekarstwa
szkolnego, nauczyciel konsultant
ODN w Poznaniu;
Marlena Webner,
pedagog w Szkole Podstawowej nr 3
w Witkowie;

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany tytułów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść płatnych ogłoszeń nie odpowiadamy.
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INFORMACJE

NA

STRONACH

WWW.ODN.POZNAN.PL

„Z WARSZTATU

PRACY NAUCZYCIELA”

1. Alicja Wachowiak: Wykorzystanie przedstawienia na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej.

ma inscenizacjami w języku angielskim. Do
każdej z nich razem z uczniami oraz z pomocą ich rodziców, wyszukiwali potrzebne rekwizyty, przygotowywali dekoracje i stroje
dla wykonawców.
Autorka przedstawia 3 scenariusze lekcji
języka angielskiego.

2. Danuta Marek, Ewa Wojta:
Przyrodnicze zabawy przedszkolaków: „Wiem wszystko o lesie”.
Szukając metod pozwalających na

wzrost zaangażowania uczniów podczas
lekcji, uatrakcyjnienia zajęć oraz zachęcenia uczniów do nauki języka angielskiego,
autorka postanowiła wykorzystać przedstawienia, które przygotowała wraz z uczniami
klasy VI w ramach prowadzonego przez siebie kółka teatralnego. W ciągu roku szkolnego pracowała wspólnie z uczniami nad kilko-

„ Nie wystarczy wiedzieć, trzeba także wiedzę stosować. Nie wystarczy
chcieć, trzeba także czynić”
Goethe
Przyroda od wieków zachwyca człowieka nie tylko dorosłego, ale i małego przedszkolaka. Każda pora roku obfituje w zmiaMARZEC
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ny w środowisku przyrodniczym, które
można dostrzec podczas spacerów, wycieczek, zabaw. Poznawanie przyrody leśnej
przez przedszkolaków pod kierunkiem nauczyciela może być zakończone zabawami
utrwalającymi wiadomości o leśnych mieszkańcach. Odpowiednio dobrane zabawy, zagadki, opowiadania będą miały na celu dalsze rozbudzanie ciekawości przyrodniczej.
Zaproponowanie wychowankom takiej formy zabawy będzie dalszym uzupełnieniem
wiedzy, odpowiedzią na wiele nurtujących
pytań. Współdziałanie w zespole będzie
zaś momentem do integrowania się grupy,
wspólnego mobilizowania do rozwiązywania
podanych problemów, a dobrze przygotowana rywalizacja będzie aktywizować wszystkich uczestników zabawy.
Opr. Krystyna Klimontowicz
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WYCHOWYWAĆ DLA WSPÓLNEGO DOBRA
SPOSOBY

NAGRADZANIA
WOLONTARIUSZY

1. Uśmiechaj się.
2. Umieść w widocznym miejscu skrzynkę
na sugestie i opinie wolontariuszy.
3. Zaproponuj sok, herbatę itp.
4. Zwróć koszty związane z realizacją
zadania.
5. Zainteresuj się jego raportem
(sprawozdaniem) z realizacji zadania.
6. Wyślij życzenia okolicznościowe.
7. Postaraj się o ulgi i rabaty dla
wolontariuszy.
8. Pomyśl o odznakach i innych
symbolach.
9. Zapewnij napój i coś słodkiego
w wolnych chwilach.
10. Zaplanuj coroczną imprezę
okolicznościową dla wolontariuszy.
11. Zaproś na ważne spotkanie czy
konferencję.
12. Weź pod uwagę osobiste potrzeby
i problemy wolontariusza.
13. Bądź uprzejmy.
14. Powierz mu odpowiedzialność za
konkretne zadania.

WOLONTARIAT

MŁODZIEŻOWY OCZAMI OPIEKUNÓW

Nie ma nic gorszego nad
udawanie dobroci. Udawanie
dobroci odstręcza bardziej
niż otwarte zło.
Lew Tołstoj

J

eżeli zastanawiasz się właśnie nad
tym, czy zaopiekować się grupą wolontariuszy w Twojej szkole, przeczytaj poniższe wypowiedzi. Są to refleksje
osób, które podjęły takie działania i zdobyły już pewne doświadczenia. Każda
z nich pracuje w różnym typie placówki
(szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum,
centrum wolontariatu). Ich przemyślenia ujęte są w cztery obszary tematyczne.
Serdecznie zapraszam również do lektury
znajdujących się obok Sposobów nagradzania wolontariuszy. Oba te materiały
pokazują pracę opiekuna od strony organizacyjnej. Mam nadzieję, że pomogą one
w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej
pracy z wolontariuszami młodzieżowymi.

15. Wyeksponuj w ważnym miejscu listę
honorowych wolontariuszy.

1. REKRUTACJA,

16. Szanuj ich życzenia i pragnienia.

► Założyłyśmy, że bierzemy uczniów z 5 i 6
klasy. Spotkałyśmy się z SU, na ogólnym
zebraniu i poinformowałyśmy, że powstaje
koło, chętnych zapraszamy... i przyszli.
Marlena Webner
► To już 4 rok mojej pracy z wolontariuszami z liceum i gimnazjum. Rozpoczynałam tak, że miałam zajęcia z klasami, na
których opowiadałam o roli wolontariusza
i sami się zgłaszali – bez problemów. Niektórzy przychodzili systematycznie, inni
sporadycznie, jak kto mógł.
Maria Borys
► W Centrum nie mamy z tym problemu.
Ludzie się garną. Po prostu się garną. I to
niezależnie od wieku. Myślę, że jest tak,
ponieważ Centrum działa od 2003 roku
i myślę, że ma dobrą opinię w środowisku.
Anna Pawlicka

17. Zaproponuj nieformalne spotkanie.
18. Nieustannie zapewniaj im wyzwania
i zadania do realizacji.
19. Wyślij rodzinie wolontariusza kartkę
z życzeniami na święta.
20. Zapewniaj pomoc i opiekę w trudnych
sytuacjach.
21. Nie zapominaj o zwrocie „Dzień dobry”.
22. Witaj go imieniem i nazwiskiem (tak
jak lubi).
23. Zapewnij mu przeszkolenie przed
rozpoczęciem pracy.
24. Wręcz nagrodę, odznakę, dyplom...
25. Dokładnie wyjaśnij szczegóły związane
z realizacją zadania.
26. Nakłoń dyrekcję do poznania się
z wolontariuszem.
27. Zorganizuj spotkanie poświęcone
omówieniu doświadczeń zdobytych
w trakcie realizacji zadania.
28. Powierzaj mu coraz to nowe,
odpowiedzialne zadania.
29. Pozwól wolontariuszowi na
uczestnictwo w planowaniu
harmonogramu jego pracy.

CZYLI
SKĄD WZIĄĆ CHĘTNYCH

2. DZIAŁALNOŚĆ,
CZYLI CZYM ICH ZAJĄĆ

► Działamy drugi rok dopiero... Na początku ustaliłyśmy, że interesuje nas niepełnosprawność oraz osoby chore, samotne.
Co robiliśmy? Odwiedzaliśmy osoby chore i niedołężne w DPS i naszej parafii (lista

od księdza), robiłyśmy przedstawienia dla
dzieci z domu dziecka, organizowaliśmy
zbiórki na paczki dla najuboższych, sprzedaż bombek i kartek świątecznych z przeznaczeniem na zakupy do tych paczek.
Było trochę pomocy w nauce. Dzieci mają
wiele nowych pomysłów. Mówią o pomocy
dla zwierząt ze schroniska. Chcą włączyć
się w działalność na rzecz dzieci z terenu
naszej szkoły. Jest pomysł uruchomienia
takiej świetlicy, w której słabsi uczniowie
mogliby odrobić lekcje, przygotowywane
byłyby turnieje, zabawy, gry dla tych dzieci. Co z tego nam wyjdzie – czas pokaże.
Marlena Webner
► Na co dzień pomagają w nauce młodszym
uczniom w Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Pomagają w prowadzeniu imprez w świetlicy, w organizowaniu festynów gminnych.
Mają naprawdę ciekawe pomysły. Mniejsza różnica wiekowa powoduje, że dobrze
docierają, łatwo rozumieją gusty dzieci.
W ostatnim roku skupiliśmy się na zarabianiu pieniędzy na pomoc dzieciom z rodzin ubogich – w kilku szkołach uczniowie
występowali z przygotowanym przez siebie
przedstawieniem „Balladyny”, prowadziliśmy też sprzedaż gofrów, które okazały
się wielką atrakcją dla dzieci. Tak uzbierane kwoty przeznaczane były na przybory
szkolne dla potrzebujących uczniów szkół,
w których młodzież występowała.
Maria Borys
► To zależy od tego, co jest potrzebne
w środowisku. Mamy tę dobrą (choć organizacyjnie kłopotliwą) sytuację, że do nas
zgłaszają się nie tylko wolontariusze, ale
i instytucje czy osoby, które ich potrzebują.
Jeśli ktoś chce działać – na pewno mu znajdziemy coś, co go zainteresuje.
Anna Pawlicka

3. ZYSKI,

CZYLI CO ONI Z TEGO MAJĄ

► Na koniec roku szkolnego nasi wolontariusze robili plakat, na którym umieszczali m.in. to, co sami zyskali. My im nie podpowiadałyśmy, zrobili to sami. I byłyśmy
zdziwione, że tak dużo dostrzegli tych swoich „zysków”.
Marlena Webner
► Na pewno czują się bardzo dowartościowani w swojej szkole i wszędzie, gdzie
występowali. Myślę, że zwiększyła się ich
wrażliwość oraz przedsiębiorczość. Robią
to, co lubią, czują, że są potrzebni.
Maria Borys
(dokończenie na stronie 5)
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WYCHOWYWAĆ DLA WSPÓLNEGO DOBRA
(dokończenie ze strony 4)

► Dbamy o naszych wolontariuszy. Oferujemy im różne formy doceniania. Myślę,
że warto wspomnieć o szkoleniach (także
– dających kwalifikacje), w których mogą
wziąć udział za darmo, albo za symboliczną opłatą.
Anna Pawlicka

4. ORGANIZACJA

PRACY,
CZYLI JAK TO POPROWADZIĆ

► Pracujemy z naszymi wolontariuszami.
Przez 2 lata przewinęło się przez taką działalność około 30 uczniów. Przygotowujemy ich na to, co mogą zobaczyć, z czym się
spotkać. Skontaktowałyśmy się z proboszczem, siostrą-katechetką. Umawiamy się
z konkretnymi placówkami. Jest nas 3 opiekunów, gdy każdy bierze 2-3 osoby do samochodu, to nam wystarczy. Takie wyjazdy
robimy raz na 2-3 tygodnie, więc nie są dla
nas, jako opiekunów, bardzo męczące. Jedziemy zawsze z symbolicznymi prezencikami zrobionymi przez dzieci, ale naprawdę ważne jest, żeby przygotować dzieciaki
na to, co mogą zobaczyć, jak zrozumieć,
jak się zachować...
Marlena Webner
► To bardzo ważne, żeby przygotować ich
do pracy z dziećmi. Czułam, że im tego
brakuje. Widziałam jak zniechęcają się
i przestają przychodzić te, które pozwoliły
sobie na spoufalenie się z dziećmi. Trzeba
też bardzo uważać, ponieważ to jest ważny
wiek rozwojowy – taki czas na budowanie
siebie, trzeba im dać coś z siebie. Poza tym
im liczniejsza jest grupa wolontariuszy, tym
ważniejsza staje się również ich integracja.
Maria Borys
► W Centrum każdy wolontariusz wypełnia ankietę, w której wpisuje, co chciałby
robić i ile czasu jest gotów poświęcić na
swoją działalność. To pomaga. Myślę, że
bez względu na wiek wolontariuszy, każdy
z nich lubi, gdy ich czas jest szanowany. To
znaczy, że trzeba wszystko dobrze zgrać zanim zaczną działać...
Anna Pawlicka
Marlena Webner, Szkoła Podstawowa nr 3
w Witkowie – jedna z opiekunek Szkolnego Koła Caritas
Maria Borys, Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie – opiekunka Młodzieżowego Wolontariatu, a obecnie
Szkolnego Koła Caritas
Anna Pawlicka, Centrum Wolontariatu CARITAS w Gnieźnie
opr. Anna Bentyn

SPOSOBY

NAGRADZANIA WOLONTARIUSZY (CIĄG DALSZY)

30. Szanuj ograniczenia i wrażliwe cechy
wolontariusza.

58. Zapewnij możliwość rozmów na temat
pracy i oceny wolontariuszy.

31. Umożliwiaj rozwój wolontariuszowi
w zakresie działań, które wykonuje.

59. Określ wiek grupy wolontariuszy
i odbiorców ich usług.

32. Stymuluj jego rozwój w dziedzinach
wykraczających poza jego obowiązki.

60. Dysponuj pełnymi danymi na temat
wolontariusza.

33. Informuj media o nowych pracach
wolontariuszy.

61. Wysyłaj mu zabawne karty
z życzeniami bez specjalnej okazji.

34. Pytaj odbiorców usług o wolontariusza
i jego działania.

62. Organizuj okazyjne imprezy dla
wolontariuszy.

35. Mów „Do widzenia” na pożegnanie.

63. Zachęcaj odbiorców pracy
wolontariusza do dziękowania mu za
wykonaną pracę.

36. Dbaj o miłą atmosferę wokół
wolontariusza i jego działań.
37. Miej czas na rozmowę
z wolontariuszem.
38. Broń go przed osobami nieżyczliwymi.
39. Dobrze zaplanuj prace wolontariusza.
40. Informuj dyrekcję o osiągnięciach
wolontariusza.
41. Zaplanuj rzetelnie i dokładnie
wszystkie prace dla wolontariusza.
42. Polecaj osobę wolontariusza
przyszłemu potencjalnemu
pracodawcy.
43. Zaoferuj mu rolę osoby wspierającej
i wspomagającej innych w działaniu.
44. Pisz do niego listy pochwalne
i podziękowania.
45. Zaproś do uczestnictwa w spotkaniach
poświęconych planowaniu przyszłości.
46. Zaskakuj go miłymi drobnymi
niespodziankami i upominkami.
47. Nagłaśniaj jego wybitne projekty
i osiągnięcia.
48. Wykorzystaj go jako konsultanta
w różnych dziedzinach.
49. Typuj jego osobę do nagród
przewidzianych dla wolontariuszy.
50. Nie zapominaj o obchodach „Dnia
wolontariusza” (5 grudnia).
51. Starannie dobieraj pracę dla
wolontariusza.
52. Chwal go przed jego przyjaciółmi.
53. Dbaj o przekazanie mu wszystkich
niezbędnych informacji dotyczących
specyfiki danej pracy.
54. Umożliwiaj mu korzystanie z urządzeń
i narzędzi.
55. Kończąc i wychodząc z pracy mów „do
widzenia”.
56. Bądź realistą – nie oczekuj cudów.
57. Akceptuj indywidualność
wolontariusza.
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64. Wykorzystaj prasę do informowania
o pracy wolontariuszy.
65. Zorganizuj i propaguj akcje
„wolontariusz miesiąca”.
66. Zapewnij wolontariuszowi
ubezpieczenie.
67. Wyślij listy pochwalne o nim do
znanych osób w mieście.
68. W czasie nieobecności wolontariusza
kontaktuj się z nim i mów jak bardzo
wam go brakuje.
69. Chwal go przed sponsorami.
70. Ułatwiaj wolontariuszowi jego osobisty
rozwój i poczucie przynależności do
szkoły.
71. Dostrzegaj różnice pomiędzy grupą
wolontariuszy a ich indywidualnymi
potrzebami.
72. Zapewniaj bezpieczne warunki pracy
dla wolontariuszy.
73. Bądź elastyczny – postępuj stosownie
do okoliczności.
74. Przyznawaj okolicznościowe nagrody
za szczególne osiągnięcia.
75. Bądź zaznajomiony ze szczegółami
zadań, które ma wykonać
wolontariusz.
76. Przeprowadzaj spotkania
w środowisku, w którym ma pracować
wolontariusz.
77. Pomyśl o rozrywkach dla
wolontariusza, np. teatr, kino...
78. Zaproponuj udział w festynach i innych
imprezach okolicznościowych.
79. Organizuj pikniki, wycieczki.
80. Nie zapomnij o zwrocie „DZIĘKUJĘ”.

opr. Anna Bentyn
Na podstawie „101 ways to give recognition to volunteers” by Vern Lake, Volunteer Services Consultant, Minesota Departament of Public Welfare

5

WYCHOWYWAĆ DLA WSPÓLNEGO DOBRA
REFLEKSJE
NAD PROJEKTEM EDUKACYJNYM

„OTWÓRZ

OCZY”

WYCHOWYWAĆ
– JAK TO ŁATWO
POWIEDZIEĆ!

Refleksja dotyczyła pytania o przykład
wyniesiony z domu, o wartości w jakie wyposażył, jakie postawy wpoił? Podobne przemyślenia dotyczyły roli szkoły. Czy potrafi skorygować niedociągnięcia domu? Czy
kształtuje odpowiedzialnego uczestnika społeczeństwa dorosłych? Czy też wzmocniona
powinna być jej funkcja wychowawcza?
Przecież w całkiem bliskiej perspektywie młodzi ludzie będą decydowali o naszej
przyszłości, a więc bezpiecznie byłoby wychować ich tak, abyśmy odczuwali na starość ich troskę, współczucie, empatię, sympatię...

JAK
Codzienne przejazdy środkami komunikacji miejskiej są czasem przemyśleń i refleksji związanych na przykład z wychowaniem. Przyznam, że bynajmniej nie są to
myśli „uczesane”. Wożone na siedziskach
tramwajowych ciężkie plecaki – tornistry
młodych ludzi obojga płci i rozmowy, które po usunięciu „przerywników” byłyby bardziej niż skromne, wysunięte na sam środek
wagonu nogi i poza manifestująca lekceważenie całego świata, powodują narastanie
(nawet u osób pozytywnych z urodzenia)
agresji, hamowanej gorzką ironią: „Siedź sobie, siedź, na starość dosyć się nastoisz!”
Na zgłaszane przeze mnie, niezbyt przychylne młodym „zmęczonym” uwagi, moje
przyjaciółki komentują: „Ciesz się, podobnie jak my - widocznie nie wyglądamy tak
staro!”
Marna to dla mnie pociecha, bo pamiętam jeszcze ten błysk w oku młodych, gdy
zręcznym skokiem w dżentelmeńskim odruchu uwalniali miejsce, zapraszając do odpoczynku osobę nieraz trochę starszą, płci słabszej, lub obarczoną ciężkim bagażem.
Czy wobec tego zasadne jest stwierdzenie, że młodzież jest zła? Absolutnie nie! Ale
najbardziej rzuca się w oczy jej nieeleganckie zachowanie.
Media także epatują złem, nagłaśniają
przejawy agresji, niedostosowania społecznego – a tymczasem dobro spełnia się w ciszy, i nierzadko nikt, poza zainteresowanymi
bezpośrednio, o tych faktach nie wie.
Idea czynienia dobra nie jest spektakularna, ileż staruszek można przeprowadzić
przez jezdnię, ilu pomóc nieść zakupy (o ile
skromna z reguły renta wystarczy na ciężką siatkę)?
Co mamy na myśli, gdy mówimy o kimś,
że jest dobrze wychowana/y i posiada tak zanikającą niestety „kindersztubę”?
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ZATEM WYCHOWYWAĆ SKUTECZNIE?

Według Johna Deweya proces wychowania nie powinien rozmijać się z życiem,
ale jemu służyć, rozbudzać i wzbogacać
doświadczenia dziecka, przydatne później
w życiu dorosłym. Jego zdaniem wszelkie
prawdziwe wychowanie dochodzi do skutku jedynie dzięki pobudzaniu wrodzonych
sił dziecka przez wymogi społeczne sytuacji, w której się dziecko znalazło. Przez te
sytuacje, które najpierw zastaje, a następnie współtworzy, uczy się ono patrzenia na
świat i robienia użytku z życia, a także wyraża swój stosunek do świata, do wszystkiego,
co go otacza.
Kilkadziesiąt lat temu Janusz Korczak
przestrzegał:
Baczność: życie współczesne kształtuje silny brutal, homo rapax, on
dyktuje metody działania. Kłamstwem są jego ustępstwa dla słabszych, fałszem cześć dla starca, równouprawnienie kobiety i życzliwość
dla dziecka.
Stąd jego troska, a teraz i nasza, aby
przede wszystkim w młodym wieku kształtować późniejszego dorosłego człowieka: kreatywnego, aktywnie uczestniczącego w życiu społecznym, znającego demokratyczne
procedury, otwartego na świat i potrafiącego stawić czoła rozmaitym zagrożeniom.
Wspólna Europa jak nigdy potrzebuje takiego obywatela, a preferowane przez nas wartości wpajane młodym Polakom, to ogromny potencjał, który zapewni w przyszłości
mądre rządy - mądrych ludzi: Rośnie nowe
pokolenie, nowa wznosi się fala. Idą z wadami i zaletami, dajcie warunki, by wzrastali lepsi.

JAKIE

MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE WARUNKI,
BY MOGLI BYĆ LEPSI?

Przede wszystkim: Troska o demokratyczny typ człowieka nie może być troską jeMARZEC
KWIECIEŃ
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dynie wychowawców. Muszą ją przejawiać
wszyscy, zwłaszcza zaś ci wszyscy, którym
przypada w życiu zbiorowym jakakolwiek
kierownicza rola. To przekonanie Bogdana
Suchodolskiego nakłada obowiązek kształtowania młodego pokolenia przez każdego rozumiejącego prawidłowość, że każde dziecko potrafi dużo zdziałać, gdy dorośnie pod
warunkiem, że do tego życia zostanie odpowiednio przygotowane (czytaj: wychowane! - E.W).
I znów powstaje pytanie: Co to znaczy
odpowiednio przygotować? Na co zwrócić uwagę?
Wychowania nie wolno przegadać. Gadanie nie jest sposobem wychowawczym.
Te słowa Anny Kamieńskiej miały dla mnie
istotne znaczenie przy planowaniu projektu
edukacyjnego „OTWÓRZ OCZY”.

DLACZEGO

PROJEKT?

I DLACZEGO

TAKI?

Praca metodą projektu to skuteczne
działanie, angażujące zespół do wykonania określonych zadań, na miarę sił, zdolności i umiejętności poszczególnych członków
zespołu. Nie ma lepszych i gorszych - każdy
dokłada swoją cząstkę do całości, która składa się na sukces grupy.

DLACZEGO „OTWARTE

OCZY”?

Bo tylko one pozwalają dostrzec dookoła
tyle ciekawych spraw, pozwolą na włączenie
się do działań wspomagających, w bardzo
różny sposób (artystyczny, finansowy, materialny itp.) bardzo różnych ludzi, wyzwalają
aktywność zapewniającą bezinteresowną pomoc drugim.
Z rzeczy świata tego
ostaną się tylko dwie.
Dwie tylko: poezja i dobroć...
więcej nie.
Słowa Cypriana Kamila Norwida można potraktować jako motto podejmowanych
w ramach projektu bardzo różnorodnych
działań, nastawionych na czynienie dobra.
Do udziału w projekcie zgłosiło swój akces kilkanaście placówek z Poznania i województwa. W efekcie podczas IX Targów
Edukacyjnych prezentowało swoje działania 9 szkół:
• Szkoła Podstawowa nr 34 w Poznaniu,
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku,
• Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu,
• Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Daszewicach
• Gimnazjum nr 6 w Poznaniu,
• Gimnazjum nr 58 w Poznaniu,
• Gimnazjum w Zbąszyniu,
(dokończenie na stronie 7)
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• Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu,
• III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu.
Zagadnienia związane z potrzebą pomocy i wsparcia przez chętnych prezentowały
też: Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu, Stowarzyszenia: Jeden Świat i Lepszy Świat, Fundacja ARKA oraz Goślińskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.
Wzruszający był moment prezentacji dokonań – jakże różnorodnych, ale wspólnych
w jednym: niesieniu bezinteresownej pomocy drugim, związanych z ideą czynienia
dobra wokół siebie. Działań zależnych od
środowiska, w którym funkcjonuje szkoła,
działań adekwatnych do wieku i możliwości
uczniów i studentów.
Same tytuły projektów świadczą o podejściu uczestników:
• „Potrzebni sobie nawzajem”,
• „Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie”,
• „Godzina dla Ciebie”,
• „Dzieci dzieciom i nie tylko”,
• „Z książki płynie odwaga – elementy biblioterapii jako wsparcie ucznia”,
• „Nie jesteś sam”,
• „W życiu kieruj się nie tylko rozumem, ale
i sercem”,
• „Wyciągnij dłoń”,
• „Pomagamy sobie”,
• „Oczy i serca szeroko otwarte”.
Wynikało z tego, że uczestnicy spotkania
kierowali się przesłaniem widocznym w słowach piosenki Stanisława Sojki:
Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć, siebie samego trzeba dać.
Jak udało się zmotywować uczniów do
podejmowania różnorodnych działań, niejednokrotnie bardzo trudnych?
Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel. Słowa A. F. Diesterwega odnoszą
się do nauczycieli – koordynatorów projektów, którzy nie szczędząc sił i czasu potrafili zaszczepić swoim uczniom społecznikowską pasję. Udowodnili, że potrafią zachęcić
uczniów do działania własnym przykładem.
Chwała im za praktyczne przełożenie, że
„Takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie”.
Uwrażliwienie na problemy społeczne,
przełamywanie barier i stereotypów, popularyzacja idei służenia innym to rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie, empatii,
zainteresowań, które w efekcie eliminują tak
liczne obecnie zagrożenia.

fot. Zbigniew Szmidt

(dokończenie ze strony 6)

Prezentacja projektu „Otwórz oczy” podczas IX Targów Edukacyjnych

To zaangażowanie w działania na rzecz
drugiego człowieka oraz naszych czworonożnych i skrzydlatych „braci mniejszych”,
kształtuje wartościowego człowieka, hartuje
na trudy życia, uczy jak żyć, przyzwyczaja
do samodzielności. Uczy aktywnej akceptacji wartościowych zasad, zapobiega dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii - i mam nadzieję, że pozwoli wyeliminować patologie
naszej codzienności.
Oprócz koordynatorów projektów, słowa uznania należą się również dyrektorom
placówek, którzy stworzyli klimat do twórczego działania uczniów i nauczycieli, a także władzom samorządowym, które rozumiejąc znaczenie problemu wspomagały szkoły
wiedząc, że każda wydana złotówka na rozwijanie zainteresowań uczniów, na zajęcia
pozalekcyjne, na finansowanie zajęć sportowych, na zakup książek dla bibliotek szkolnych to eliminacja istniejących zagrożeń, patologii.
Nie ma w tym projekcie zwycięzców
i zwyciężonych – wszyscy dokonali bardzo
ważnej rzeczy: oddali siebie, swój czas na
bezinteresowne czynienie dobra wokół siebie. Najważniejsze, że aktywną pracą społeczną realizowali potrzeby własne, najbliższego otoczenia i środowiska lokalnego.
Zwyczajni, a jednak nadzwyczajni.
Jak to przełoży się na ich dalsze losy?
Uczniowie i studenci działając w kołach
wolontariatu wybrali drogę, która pozwoMARZEC
KWIECIEŃ
2005

li im na samorealizację. Znajdą swoje miejsce w instytucjach pozarządowych, stowarzyszeniach i innych organizacjach pożytku
publicznego. Zgodnie z równaniem Marylin King: pasja + wizja + działanie = sukces, z pewnością odniosą sukces w dorosłym
mądrym życiu.
A przede wszystkim znajdą sens, cel życia i zwyczajne ludzkie szczęście, bowiem
zgodnie z przywołanymi przez Marię Dudzikową słowami: Najbardziej wymiernym
komponentem szczęścia jest zaangażowanie,
[...] zaangażowanie to stan, gdy czas zatrzymuje się dla ciebie, gdy czujesz się jak u siebie i nie chcesz być w żadnym innym miejscu.
A stan ten przynależy ludziom z zainteresowaniami, hobbystom, zajętym zabawą dzieciom, no i zakochanym.
Takiego zakochania w życiu życzę
wszystkim!
Ewa Wawrzyniak
Bibliografia:
1. Dewey J., Moje pedagogiczne Credo, KsiążnicaAtlas, Lwów-Warszawa 1929.
2. Seligan M.E.P., Psychologia pozytywna (w:)
J.Czapiński (red.): Psychologia pozytywna. Nauka
o szczęściu, zdrowiu sile i cnotach człowieka,
Warszawa 2002.
3. Suchodolski B., Demokracja i wychowanie,
Ruch Pedagogiczny, 1945/46, nr 1-4.
4. Botkin J.W., Elmandrja, Malitza M.,
Uczyć się bez granic, PWN Warszawa 1998.
5. Kwieciński Z., Szkoła a demokracja, Przegląd
Oświatowy, 1999 nr 10.
6. Dudzikowa M., Miniesej dla wychowawcy klasy,
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2005 nr 1.
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ESEJ
O AGRESJI
I PROFILAKTYCE

W

prasie popularnej – i nie tylko – spotykam się z artykułami i wyznaniami nauczycieli na temat agresji. Większość z nich
utrzymana jest w duchu żalu i bezradności.
Wynika z nich, że dzieci są z roku na rok coraz bardziej agresywne, a rodzice i nauczyciele – bezsilnie załamują ręce i nie mogą
z tym nic zrobić, bo brakuje im możliwości.
Kiedy w szkole dojdzie do aktu agresji,
to najczęściej szuka się winnego. Winą obarczani są uczniowie, czasem ich rodzice. Ale
szukanie winnego jest nieefektywne. Tracąc
na nie czas, gubimy z oczu to, o co chodzi –
sam problem. Na ile agresja jest problemem?
Czy można podejść do agresji jak do problemu? Na te pytania odpowiedzieć sobie musi
sama szkoła. Sama musi zidentyfikować, czy
agresja jest dla niej problemem i dlaczego.
Wtedy można iść dalej – można zidentyfikować czynniki, które wspierają agresywne
zachowania uczniów w szkole oraz poszukać
sposobów i rozwiązań przeciwdziałających
takim zachowaniom.

I

stnieje szereg czynników, które sprzyjają agresji. Nie znaczy to, że występują
one w równym nasileniu w każdej placówce. Dlatego nie ma rozwiązań uniwersalnych – najlepsze są takie, które pasują do danej szkoły:
1. Anonimowość – wciąż mamy zbyt duże
szkoły, zbyt liczne klasy. Doskwiera to
szkole zwłaszcza wtedy, gdy uczniowie
wchodzą w okres dojrzewania i buntują się przeciwko dorosłym. A przecież
uczeń anonimowy źle czuje się w szkole. Nie utożsamia się z miejscem, gdzie
jest osobą nieważną, lekceważoną, niechcianą. Anonimowość blokuje potrzebę
akceptacji – jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka! Ich nie można
nie realizować. Jeśli jakaś szkoła tych potrzeb nie realizuje, to sama prosi o to, by
uczniowie zaczęli stosować cały wachlarz
zachowań, których może – jako nauczy-
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ciele – nie lubimy, ale na które na pewno
zwrócimy uwagę... Zatem – co robi Wasza
szkoła, aby uczniowie nie czuli się w niej
anonimowi?
2. Atmosfera w szkole – fatalnie wypadła w ostatnich badaniach PISA... Z badań tych wynikało m.in., że im gorsza atmosfera w polskich szkołach, tym gorsze
wyniki uczniowie uzyskali w badaniach...
Aby popracować nad szkolną atmosferą (a
konkretnie – w obszarze szkolnej agresji)
trzeba by konsekwentnie, począwszy od
1 września okazywać brak przyzwolenia
na zachowania agresywne, także na agresję minimalną (popychanie, przezywanie,
skarżenie itp.). Oczywiście wciąż warto
obserwować, jakie zachowania uczniów
wzmacniamy (bez względu na to, czy
negatywnie, czy pozytywnie, ponieważ
wzmacnianiu ulegają zachowania, na które zwracamy uwagę)...
Chcąc, żeby młodzież była
lepsza, żeby nie była cyniczna,
trzeba, żeby społeczeństwo
zachowywało się tak, by je
można było słusznie szanować.
Tadeusz Kotarbiński

3. Atmosfera w klasie – dobór uczniów do
klas w wielu szkołach jest tematem odwiecznych dyskusji. Namawiam – nie
twórzmy gett! Praca w klasie, do której
trafiło 6 „spadkowiczów” jest trudna bez
względu na to, kto jest jej wychowawcą. I jeszcze jedno – wychowawca nie
może być sam odpowiedzialny za pracę
nad klasą. Porzekadło jaki wychowawca,
taka klasa – to szkodliwy stereotyp. Jeśli
pojawią się trudności, to im szybciej powstanie ekipa pomocników wychowawcy,
tym szybciej szkoła ma szansę rozwiązać
problem. Spychając odpowiedzialność na
jedną osobę możemy skutecznie zniechęcić kogoś do zawodu, a problem będzie
się pięknie rozwijał, aż zakwitnie w interwencyjnym programie którejś telewizji –
czego ani sobie, ani Państwu nie życzę...
4. Kursy i szkolenia wychowawcze – niestety, niedoceniane są takie, które rozwijają umiejętności wychowawcze. Nauczyciel to nie tylko wiedza – dziecko uczy się
od modelu, a nauczyciel często jest modelem zachowań agresywnych. Mamy pretensję do rodziców, że sobie z dziećmi nie
radzą. Ale im rzadko oferuje się szkolenia wychowawcze. Nauczyciele mają
MARZEC
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taką możliwość, ale jak z nich korzystają? Wolą krótkie (4-6 godzin) formy szkoleniowe. Może dotyczą one wychowania,
ale umiejętności nie kształcą. Bo czyż
ktoś rozsądny wierzy w to, że podczas
5 godzin kursu nauczy się np. pomagać
dziecku z rodziny dysfunkcyjnej? Utrzymywać dyscyplinę w klasie? Komunikować się skutecznie? Radzić sobie z agresją? Sensowne szkolenia z tego zakresu
trwają co najmniej 40 godzin. Niektórzy nauczyciele tłumaczą mi, że w teczce awansu zawodowego lepiej wyglądać
będzie 10 zaświadczeń z kursów pięciogodzinnych, niż jedno z 50-godzinnego.
Taki mit przypomina mi wiarę w garbate aniołki... Najgorsze, że owocami tego
mitu jest brak kompetencji w kontaktach
wychowawczych, szukanie rozwiązań po
omacku, etykietowanie uczniów i zrzucanie na nich odpowiedzialności za własne
porażki. Dlatego uczmy się i rozwijajmy –
nasze rosnące kompetencje ułatwiają nam
życie i dają szansę na więcej satysfakcji
z pracy. To jest warte czasu przeznaczonego na szkolenie.
5. Środowisko – ani szkoła, ani uczniowie
nie funkcjonują w próżni. Wszyscy widzimy, w jakich czasach i środowisku przyszło żyć naszej młodzieży – w grę wchodzą nie tylko agresywne zachowania, ale
i brak pracy, nadziei na zmianę – czy możemy coś zrobić? Nie jesteśmy bynajmniej tacy bezradni, jakby się niektórym
wydawało: sami bądźmy modelem spełnionego życia, uczmy młodych innych
zachowań, niż agresywne, budujmy chęć
życia dla przyszłości, a nie dla teraźniejszości, wiarę we własną zaradność i umiejętności życiowe.

K

iedy słyszę o radzeniu sobie z agresją,
zawsze mam ochotę zapytać: swoją czy
cudzą? Większość ludzi nie uważa siebie za
osobę agresywną. Część czuje się zmuszona
odpowiedzieć agresją na zachowanie drugiego człowieka (mówią: on mnie zdenerwował,
musiałem!). Ale w relacji dziecko – dorosły,
całkowitą odpowiedzialność za swoje reakcje ponosi wyłącznie dorosły. A jeśli reaguje agresywnie, to znaczy, że to on powinien
nad sobą pracować, a nie dziecko. Bo dziecko „testuje” na dorosłych zachowania, które
poznało i „sprawdza” dorosłego – jak się zachowa? Czy naprawdę jest taki, jak mówi,
czy... tylko tak mówi? A jak jest z Tobą, Czytelniku?
Anna Bentyn

WYCHOWYWAĆ DLA WSPÓLNEGO DOBRA

G

dy przed wielu laty wprowadzano reformę oświaty, mnie jako młodemu wówczas nauczycielowi jawiła się ona jako przemiana, która wreszcie dostrzeże w każdym
uczniu jego indywidualność i niepowtarzalność. Umożliwi rozwój wszystkim uczniom
i wyrówna szanse dzieci z różnych środowisk. Dzięki niej nasza przyszłość, a przede
wszystkim przyszłość młodego pokolenia
Polaków, napawała mnie optymizmem. Nie
muszę nikogo przekonywać, że rzeczywistość już tak optymistyczna nie jest.

D

zieci to najwyższe dobro i skarb każdego narodu. Ich wychowanie i wykształcenie jest zadaniem nadrzędnym, bo
przecież to one będą w przyszłości motorem postępu lub hamulcem spowalniającym
rozkwit społeczeństwa. Nasz los oddamy
jednak w ręce nie tylko tych najzdolniejszych, kreatywnych, sprawnych i zdrowych.
Będą go kształtować również ci mniej zdolni i mniej sprawni. Przyszłość należeć będzie do wszystkich naszych uczniów i tylko
od naszej postawy zależy, czy będzie ona dla
każdego z nich równie optymistyczna.

W

dobie pogoni za doskonałością zagubione często zostają jednostki obdarzone niższymi możliwościami intelektualnymi, dotknięte różnego rodzaju
dysfunkcjami. Problem stanowią także dzieci niepełnosprawne, których coraz więcej pojawia się w naszych szkołach. Zazwyczaj
tego typu uczniów traktuje się jako „dopust
Boży”, swoistą „przeszkodę” utrudniającą
nauczycielowi jego posłannictwo i naczelne zadanie, jakim jest praca z uczniem zdolnym. W ucznia zdolnego chętnie inwestuje
się, jemu poświęca czas. Po prostu chętniej
podejmujemy się zadań, które przynoszą
sukces. Zapominamy o ważnym twierdzeniu, że miarą doskonałości pedagoga jest umiejętność pracy z każdym
dzieckiem, a szczególnie tym sprawiającym trudności. Jesteśmy
zazwyczaj bardzo niecierpliwi
i chcielibyśmy, aby efekty naszej pracy były szybko widoczne i namacalne. Niestety praca
z uczniem dysfunkcyjnym takich możliwości nie daje. Często na jej efekty trzeba pracować
latami albo są mało widoczne.

ONI

TEŻ ZBUDUJĄ
NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ...
los młodego człowieka i nie dając mu szansy, nigdy tak naprawdę się nie dowiemy, jakie możliwości w nim drzemią.

N

a poparcie mojego stwierdzenia przytoczę przykład jednej z moich uczennic.
Kiedy trafiła do klasy pierwszej, z rocznym
opóźnieniem ze względu na niedojrzałość
szkolną oraz niepełnosprawność (porażenie mózgowe), nikt nawet nie podejrzewał,
jaki w tym dziecku drzemie potencjał. Prócz
pracy terapeutycznej wyrównującej deficyty
rozwojowe analizatorów, rehabilitacji, ćwiczeń podczas lekcji i doskonałej współpracy
z rodzicami (której też trzeba się nauczyć),
podstawową płaszczyzną naszych działań
było uświadomienie Magdzie jej wartości
jako jednostki. Wszystkim nam zależało na
tym, aby dziewczynka znalazła swoje miejsce na Ziemi i poczuła się potrzebna. Wieloletnia praca pełna wyrzeczeń i nakładów finansowych nie była jednak stracona. Wielu
ludzi zainwestowało swój wysiłek, ale dziś
wiemy, że było warto. Magda, tegoroczna
absolwentka gimnazjum, jest jedną z najlepszych uczennic w klasie. Obdarzona – jak się
okazało – fenomenalna pamięcią, wie jak ją
wykorzystywać. Jej marzeniem jest zostać
lekarzem. Być może to zbyt ambitne plany,

ale przecież nie niemożliwe. Ja wiem jedno: Magda wykorzystała daną jej szansę.
Kimkolwiek w przyszłości zostanie, znalazła swoje miejsce w społeczeństwie i będzie
w stanie z nawiązką oddać to, co w nią zainwestowano.

P

rzykładów takich jak ten mogłabym
przytoczyć więcej – i to nie tylko z własnej praktyki. Na szczęście nie każdy uczeń
dysfunkcyjny wymaga tak dużych nakładów
pracy. W większości przypadków, z którymi
mamy do czynienia na co dzień, wystarczyłoby zwykłe, życzliwe zainteresowanie, podanie ręki, wsparcie w wysiłku. Pamiętajmy, że naszą postawą wobec takich dzieci
kształtujemy postawy naszych uczniów wobec słabszych i mniej sprawnych.

T

ak niewiele potrzeba w gruncie rzeczy,
aby słowa „Wszystkie dzieci są nasze”,
nie były tylko pustym frazesem i abyśmy
z optymizmem patrzyli w przyszłość. Pamiętajmy, że na „wielkim placu budowy przyszłości” będzie potrzebnych nie tylko kilku
„inżynierów”, ale także cale tysiące „robotników”... O jednych i o drugich musimy zadbać już dziś.
Ewelina Urbaniak

A

jednak
z doświadczenia
wiem, że w tych uczniów
warto zainwestować. Oni również będą budować naszą przyszłość. My, nauczyciele jesteśmy współodpowiedzialni za

Wielkopolskie szkoły piórkiem Romana Kosmali:
Chalin – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
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WYCHOWYWAĆ DLA WSPÓLNEGO DOBRA
ABSENCJA SZKOLNA
W POLSCE W ŚWIETLE
RAPORTÓW INNYCH
KRAJÓW
Z absencją mamy do czynienia, gdy:
• dziecko choruje,
• rodzic nie zapisuje dziecka do
szkoły,
• dziecko zostaje w domu za
przyzwoleniem rodzica,
• uczeń przedwcześnie rezygnuje
z nauki,
• uczeń przebywa poza domem
i szkołą,
• uczeń nie uczęszcza do szkoły
tylko na wybrane lekcje.

SPECYFIKA ABSENCJI
W POLSKICH SZKOŁACH
Skala absencji uczniów jest
zależna od typu szkoły, przy
czym im wyższy poziom edukacji, tym wyższa absencja. O ile
jednak w szkole podstawowej
nieobecności są raczej uzasadnione chorobą (wagary stanowią ułamek procenta), o tyle w gimnazjum wzrasta liczba nieobecności
nieusprawiedliwionych. Podobnie w szkołach ponadgimnazjalnych. Specyfika wagarów polega na tym, że o ile w gimnazjum
rośnie liczba godzin nieusprawiedliwionych, to jedynie ok. 2%
uczniów opuszcza więcej niż 100
godzin lekcyjnych. W szkołach
ponadgimnazjalnych spada ilość
opuszczonych godzin, ale wzrasta do ok. 10% liczba uczniów
wagarujących z więcej niż 100
godzin lekcyjnych.

PRZYCZYNY

ABSENCJI
SZKOLNEJ

Związane z rodziną:
• kryzys w rodzinie,
• dysfunkcja rodziny,
• oczekiwania rodziców wobec
dziecka.
Związane ze szkołą:
• lęk przed szkołą,
• brak sukcesów szkolnych,
• miejsce w społeczności szkolnej,
• konflikt z nauczycielem,
• zbyt duże obciążenie obowiązkami,
• nieatrakcyjność zajęć szkolnych.

Pan z obsługi Targów powiedział po zakończeniu konferencji:
Po raz pierwszy w życiu miałem okazję obserwować konferencję o tym, że kogoś nie ma! Nigdy bym nie wpadł na to,
że można o braku kogoś robić poważną imprezę!

Związane z uczniem:
• posiadane możliwości,
• umiejętności społeczne,
• stan zdrowia,
• oczekiwania.

SKUTKI

ABSENCJI SZKOLNEJ

Doraźne:
• Zaległości w nauce,
• Drugoroczność,
• Podejmowanie zachowań ryzykownych,
• Zaburzenie relacji w rodzinie,
• Opinia wśród nauczycieli
i uczniów.
Długofalowe:
• Nieukończenie szkoły,
• Bezrobocie,
• Młodociana przestępczość,
• Uzależnienia,
• Zerwanie więzi rodzinnych.

KONTROLA REALIZACJI
OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
W POLSCE
W Ustawie o systemie oświaty
zapisane są:
Obowiązek szkolny rozpoczyna
się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat,
oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 18 roku życia
Obowiązek nauki spełnia się
przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum,
publicznych/niepublicznych, a po
ukończeniu gimnazjum przez
uczęszczanie do publicznej / niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych.
Procedura postępowania wobec
absencji:
• Kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dyrektorów
szkół podstawowych i gimnazjów, a potem gminy.
• Nieklasyfikowanie - jeśli nieobecności dziecka na zajęciach
z danego przedmiotu przekroczą 50%.
• Skierowanie na drogę postępowania administracyjnego
(grzywna).
• Poinformowanie o wagarach
inspektora do spraw nieletnich
(Policja).
• Wystąpienie przeciwko rodzicom do sądu rodzinnego.

RELACJA Z KONFERENCJI
ABSENCJA SZKOLNA –
WSPÓLNY EUROPEJSKI PROBLEM
Odbyła się 25 lutego br.
podczas Targów Edukacyjnych.
Wzięli w niej udział w większości wicedyrektorzy i pedagodzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych woj. wielkopolskiego.
Gośćmi byli Rolf-Peter
Berndt, koordynator projektu ze
strony niemieckiej oraz Bodo
Facklam, członek niemieckiego
zespołu projektowego.
Konferencję otworzyła dyrektor ODN, Aleksandra Gołębiewska, po niej głos zabrali Kurator Oświaty Apolinary
Koszlajda i dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu
Marszałkowskiego Piotr Waśko.
Podczas 4 godzin obrad
przedstawione zostały prelekcje
i prezentacje związane z realizacją projektu edukacyjnego Absencja szkolna – strategie i plany
zwalczania wagarowania.
Z analizy raportów państw
partnerskich
uczestniczących
w projekcie wynika, że absencja jest problemem wspólnym

Jadwiga Lewandowska
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dla większości krajów europejskich. Jedne państwa radzą sobie z nim lepiej, inne gorzej, niektóre nie dostrzegają problemu,
choć istnieje... W Polsce również próbujemy sobie radzić tak,
jak potrafimy. I tylko wtedy, gdy
dostrzegamy absencję jako problem.
Przedstawione podczas konferencji dwie z trzech prezentacji zostały w większości oparte
na raportach państw uczestniczących w projekcie (pełna treść raportów w języku angielskim:
http://www.nibis.de/nli1/europa/i
ndex.php?MENUE=1&level1=4
&level2=2).
W prezentacji Absencja
szkolna w Polsce w świetle raportów innych krajów członkowie zespołu projektowego (Anna
Bentyn i Jadwiga Lewandowska)
przedstawiły rozumienie absencji wspólne dla większości raportów, podały dane liczbowe dotyczące specyfiki tego zjawiska
w Polsce oraz postrzegane przyczyny i skutki absencji szkolnej. Na zakończenie pokazały, w jaki sposób niektóre
kraje określiły drogę prawną
radzenia sobie z tym zjawiskiem.
Andrzej Janiak – członek
zespołu projektowego zaprezentował Przykłady radzenia
sobie z problemami absencji w innych krajach. Wśród
przedstawionych pomysłów
znajdowały się rozwiązania
zastosowane zarówno na poziomie szkoły, jak i na obszarze gminy czy kraju.
Prezentacja Jagny Niepokólczyckiej-Gac z CMPPP
w Warszawie przedstawiała
aspekt absencji w odniesieniu
(dokończenie na stronie 11)

WYCHOWYWAĆ DLA WSPÓLNEGO DOBRA

Węgry

Wielka
Brytania

Rosja

Polska

Niemcy

Hiszpania

Holandia

ABSENCJA STANOWI WSPÓLNY
PROBLEM KRAJÓW EUROPEJSKICH
Finlandia

do wyników z badań PISA (patrz strona 12)
i zawierała podstawowe informacje o samym
badaniu ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych przez Polskę w obszarach
wychowawczych (wyniki tych badań najczęściej pokazuje się w kontekście dydaktycznym).
Wszystkie omówione prezentacje są dostępne na stronie internetowej ODN http://
www.odn.poznan.pl/odn_europa/index.php?a
rticle=absencja.
Na zakończenie konferencji odbyła się
krótka dyskusja, w której wzięli udział wszyscy obecni na sali. Oprócz osobistych refleksji
pojawiły się w niej postulaty adresowane zarówno do realizatorów projektu, jak i nadzoru, a nawet ministerstwa.
Realizatorzy planują kontynuację pracy nad problemem absencji i kolejną konferencję na ten temat na początku najbliższego
roku szkolnego.
Anna Bentyn

rok życia

(dokończenie ze strony 10)
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W tabeli pokazano kolorem szarym czas trwania
obowiązku szkolnego w poszczególnych krajach,
z zaznaczeniem na czarno lat identyfikowanych jako
wiek najczęstszych wagarów. Z tabeli wynika, że są
to najczęściej lata kończące edukację, przypadające
na okres rozwojowy dojrzewania.

GŁÓWNE

CELE MIĘDZYNARODOWEGO
PROJEKTU EDUKACYJNEGO ABSENCJA
SZKOLNA – STRATEGIE I PLANY
ZWALCZANIA WAGAROWANIA

♦ Ustalenie europejskiego status quo dotyczącego absencji szkolnej na podstawie oszacowania skali zjawiska i opisania wszystkich istotnych modeli jej
zwalczania w poszczególnych krajach
uczestniczących w projekcie, które zostaną skonsultowane z krajowymi ekspertami i przeanalizowana zostanie ich skuteczność.
♦ Na podstawie zebranych materiałów opracowanie planów i strategii zwalczania absencji i programu doskonalenia czynnych
zawodowo nauczycieli w tym zakresie.
♦ Testowanie opracowanych modułów doskonalenia zawodowego nauczycieli
w krajach partnerów.

KRAJE

ZAANGAŻOWANE W PROJEKT:

Partnerzy
Finlandia, Francja, Holandia, Hiszpania,
Niemcy, Polska, Rosja, Wielka Brytania,
Węgry
Sojusznicy
Austria, Belgia, Irlandia, Litwa, Portugalia,
Słowacja, Szwecja, Szwajcaria

OŚRODEK DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W POZNANIU
W PROJEKCIE – ROLA I ZADANIA

KOMENTARZ
Kilkakrotnie spotkałam się z opinią - i to
od osób, które według Karty Nauczyciela są
nauczycielami – Absencja uczniów? Nad
czym się tu zastanawiać i dyskutować? Co
za niepoważny temat dla projektu międzynarodowego!
Chyba jednak temat jest poważny, skoro kraje europejskie chcą o nim rozmawiać
i wymieniać się między sobą doświadczeniami. Widzą niekorzystny wymiar zjawiska
zarówno dla osoby, jak i społeczeństwa.
Chciałabym, aby relacja z konferencji
wzbudziła zainteresowanie środowiska nauczycielskiego absencją uczniów. Za faktem, że kogoś nie ma w szkole może kryć się
wiele różnych przyczyn, nad którymi warto

się zastanowić i zająć się nimi. Przecież codzienne, mozolne sprawdzanie obecności na
każdej lekcji winno służyć czemuś więcej
niż wypełnieniu kratek w dzienniku, ewentualnemu powiadomieniu rodziców i wystawianiu oceny z zachowania.
Stoi przecież za każdym takim przypadkiem młody człowiek ze swymi problemami,
przeżyciami, doświadczeniami. Jego absencja może nas wiele nauczyć. Przede wszystkim – jak pomóc, co zrobić, by nie odbierać
mu szansy na satysfakcjonującą przyszłość.
Czasem warto bliżej przyjrzeć się jakiemuś
zjawisku i dobrze je rozpoznać po to, by wyciągnąć z niego wnioski dla praktyki. Zrozumieć, by mądrze zaplanować profilaktykę.
Na to liczymy realizując projekt.
Jadwiga Lewandowska
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1. Rozpoznać skalę i specyfikę zjawiska absencji uczniów w Polsce i przygotować raport na ten temat.
2. Zainteresować problematyką projektu środowisko oświatowe, pokazać przyczyny
absencji (szczególnie wagarów), konsekwencji dla ucznia i społeczeństwa.
3. Pokazać sprawdzone w innych krajach sposoby zapobiegania i zwalczania absencji.
4. Przygotować program (lub moduł) doskonalenia nauczycieli służący profilaktyce
zjawiska możliwy do wykorzystania w innych krajach.

SZKOŁY

WIELKOPOLSKIE UCZESTNICZĄCE
W PROJEKCIE:

• Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu
• Szkoła Podstawowa nr 82 w Poznaniu
• Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią
• Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Tuchorzy
• Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie
• Gimnazjum nr 20 w Poznaniu
• Gimnazjum nr 1 w Śremie
• Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie
• IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Gnieźnie
• Zespół Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu
Otrzymane od tych Szkół dane pomogły
w opracowaniu polskiej wersji raportu.

11

WYCHOWYWAĆ DLA WSPÓLNEGO DOBRA

WNIOSKI Z BADAŃ
PISA A ABSENCJA
SZKOLNA
PISA to Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Objął on w latach:
• 2000 r. – 28 krajów OECD oraz 4 kraje
niezrzeszone
• 2003 r. – 41 krajów OECD oraz 11 krajów niezrzeszonych
Cele programu
1 Identyfikowanie kompetencji niezbędnych do rozwoju indywidualnego, społecznego i gospodarczego.
2. Badanie kompetencji uczniów (wiedzy,
umiejętności, postaw) i ich uwarunkowań.
3. Wymiana doświadczeń i dyskusja dotyczące kształtowania polityki edukacyjnej
zorientowanej na rozwój kompetencji.
Obszar badań PISA zmienia się.
W 2000 roku było to rozumienie tekstu,
w 2003 r. – matematyka, a w 2006 r. będą to
nauki przyrodnicze.
Badanie te umożliwiają też ocenę zaangażowania szkolnego rozumianego jako
zespół postaw i zachowań, gdzie postawy
dotyczą poczucia przynależności szkolnej,
a zachowania – frekwencji.

WYCHOWANIE
KU DOBRU

Ocena szkoły
W większości krajów im wyższa ocena
atmosfery szkolnej (relacje interpersonalne,
stosunek do szkoły) tym wyższe osiągnięcia w testach kompetencyjnych. W Polsce ta
korelacja występuje w negatywnym znaczeniu – niskiemu poczuciu przynależności towarzyszą niskie osiągnięcia.
Negatywnie oceniono efekty działalności polskiej szkoły:
• Wyposażenie w wiedzę – 31% środowisk
wiejskich i małych miasteczek oraz 50%
środowisk wielkomiejskich ocenia jako
niedostateczne.
• Wyposażenie w pewność siebie przy podejmowaniu decyzji – 25,6% uczniów
ocenia negatywnie.
• Przydatność wiedzy w przyszłej pracy zawodowej – 19,7% uczniów ocenia negatywnie; 10% uważa szkołę za stratę czasu.
Relacje uczeń – nauczyciel
• 68.8% – ocenia negatywnie (nie ma ona
powiązania z osiągnięciami edukacyjnymi
ucznia),
• 50% – twierdzi, że nauczyciele nie interesują się ich problemami rodzinnymi oraz
emocjonalnymi,
• 40%-50% – (w zależności od miejsca zamieszkania) twierdzi, że nauczyciele nie
mają czasu na rozmowę,
• 30%-40% – deklaruje, że nie otrzymuje
pomocy ze strony nauczycieli.

nym jest własna aktywność – przybiera ona
różną postać: od pierwszych nieświadomych
ruchów, poprzez celowe działanie ruchowe,
coraz bardziej świadomą zabawę, potem naukę szkolną i pracę. Kolejnym czynnikiem
jest środowisko. Obyczaje, uznane wartości, tradycja i kultura mają ogromny wpływ

Wychowanie jest posłannictwem – zobowiązaniem wobec siebie,
świata, Boga, bez względu na rodzaj wiary czy Istoty jakiejś, która
bogiem w dosłownym tego słowa znaczeniu nie jest – jest po prostu
jakimś ideałem; ale przede wszystkim wychowanie jest miłością do
dziecka – godnego partnera w wychowawczym współdziałaniu.
Janusz Korczak

I

stnieją czynniki, które wpływają na proces wychowawczy. Każdy człowiek, będąc w jakimś stopniu wychowawcą, powinien mieć świadomość owych czynników.
Jednym z nich jest czynnik genetyczny. Chodzi tu o talenty, zdolności i temperament. In-
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na rozwój i wychowanie człowieka. Bardzo
duży wpływ na proces wychowawczy mają
wychowawcy, a pierwszymi i niezastąpionymi są dla swoich dzieci rodzice. Są także instytucje, które powinny wspierać rodziców.
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W Polsce najlepsze relacje są w szkołach uznawanych za najsłabsze a najgorsze
w szkołach uznawanych za najlepsze. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być dwojakie:
1. Podporządkowanie rzeczywistości
szkolnej wynikom edukacyjnym.
2. Większy krytycyzm i oczekiwania stawiane przez uczniów „renomowanych”
szkół.
Poczucie przynależności uczniów do społeczności szkolnej
• Słaba lub bardzo słaba – 58,9%
• Obco w szkole czuje się – 8%
• Identyfikuje się ze szkołą jako miejscem
nawiązywania kontaktów interpersonalnych – 22%
Porównanie polskich wyników z lat 20002003
Relacje nauczyciele – uczniowie oceniało negatywnie: w 2000r. – 76,5% uczniów,
a w 2003r. – 68,8% badanych uczniów
• Zainteresowanie dialogiem z uczniem na
tematy związane z problematyką edukacyjną wzrosło o 12%.
• Zainteresowanie dialogiem na tematy
wychowawcze zmalało o 5%.
• Uczniowie częściej nie słuchają nauczycieli (o 11,4%).Poczucie, że uczniowie
nie mogą dobrze pracować podczas lekcji
wzrosło o 6,4%.
• Odczucie hałasu i bałaganu na lekcji
wzrosło o 4,5%.
Taką instytucją jest z pewnością SZKOŁA.
Ale czy rzeczywiście spełnia ona swoje zadanie, czy wspiera rodziców w procesie wychowawczym?
KORCZAK, opierając się na przesłankach zawartych w załączonym cytacie, stworzył niepowtarzalny wzór traktowania dzieci, wychowania ku dobru, czyli wychowania
według określonego systemu norm i zasad
postępowania, zwanych wartościami. Naczelną zasadą, jaką kierował się Korczak
była po prostu miłość do dziecka.
Szczególnie bliskie mi są zasady pedagogiki personalistycznej.
Podstawowym
celem wychowania personalistycznego jest
kształtowanie człowieczeństwa, promocja
człowieka jako osoby. Inne cele to przygotowanie do życia w rodzinie, społeczeństwie
i państwie oraz przekazywanie dziedzictwa
kultury.
(dokończenie na stronie 13)

WYCHOWYWAĆ DLA WSPÓLNEGO DOBRA
(dokończenie ze strony 12)

Według pedagogiki personalistycznej
podstawowe dziedziny wychowania, które
– według mnie – służą wychowaniu ku dobru, to:
1. Wychowanie fizyczne – ważnym elementem wychowania fizycznego jest bezpośrednie zbliżenie się do rzeczywistości,
jednak z zastrzeżeniem, że odbieranie
rzeczywistości nie może pozostać na poziomie wrażeń. Człowiek musi wiedzieć,
w jakim celu rozwija swoją tężyznę fizyczną. Personaliści widzą duże niebezpieczeństwo w skupianiu się tylko na
rozwoju fizycznym z pominięciem umysłowego i moralnego.
2. Wychowanie umysłowe – jego podstawowym zadaniem jest kształtowanie człowieka otwartego na byt (istnienie). Personaliści przestrzegają przed jednostronną
„hodowlą” talentów z pominięciem sfery
ducha.
3. Wychowanie moralne – jego istotą jest
ciągłe zestawianie swego „być” z tym, co
„powinno być”. Maritain mówi, że jest to
wychowanie do wolności. Proces wychowania moralnego polega m. in. na ciągłym
zestawianiu swoich zachowań z prawdą.
Istotną sprawą w wychowaniu moralnym
jest rozwijanie cnót (skłonność i sprawność woli do czynienia dobra). Cnoty kardynalne to roztropność, sprawiedliwość,
umiarkowanie i męstwo.
4. Wychowanie społeczne – człowiek jest
członkiem określonego narodu. Wychowanie nie może pomijać tego faktu. Nie
można mówić o wychowaniu społecznym
bez kontaktu z innymi ludźmi: rodzeństwem, grupą rówieśniczą, przyjaciółmi.
Jedną z cech wychowania społecznego
jest wychowanie patriotyczne, czyli ustosunkowanie człowieka do narodu. Według
personalistów zagrożeniem jest edukacja
globalna.
5. Wychowanie estetyczne – nie ogranicza
się tylko do wychowania plastycznego
czy rozwijania wrażliwości na piękno, ale
stanowi podstawę do rozwoju pełnej, integralnej osobowości człowieka. Znaczenie
wychowania estetycznego wiąże się z pobudzaniem wychowanków do twórczości.
Sztuka rozwija uczucia społeczne, podtrzymuje społeczne więzi, tradycję, oby-

czajowość rodzinną (rodzinne świętowanie, estetyczny wystrój domu, wyglądu,
wysławiania się i zachowania).
6. Wychowanie religijne – pomaga człowiekowi odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące egzystencji człowieka
i transcendencji.

N

iewątpliwie, wychowanie powinno być
zintegrowane, to znaczy uwzględniać
wszystkie jego dziedziny (szczegółowych
treści można szukać u przedstawicieli personalizmu: Guardiniego, Maritaina, Moniuera,
Górskiego, Gogacza i in.).
Czy w kontekście powyższych zasad pedagogiki personalistycznej i tych, którymi
kierował się Korczak – a według mnie są to
zasady, które prowadzą do wychowania ku
dobru – można powiedzieć, że nauczycielewychowawcy w dzisiejszej rzeczywistości
szkolnej wspierają proces wychowawczy?
Otóż śmiem twierdzić, że nie bardzo –
delikatnie rzecz ujmując. Chciałabym w tym
miejscu przytoczyć zdanie pani prof. Marii
Dudzikowej (z którym się absolutnie zgadzam): „Szkoła została przez urzędników
oświatowych skazana nie tylko na „papierową edukację”, ale i na „papierowe wychowanie”. Doczekaliśmy się czasów, w których

KOMENTARZ
Myślę, że wielu nauczycieli myśli podobnie, jak autorka powyższego tekstu.
Zwłaszcza o awansie zawodowym. Wielokrotnie słyszałam takie stwierdzenia.
Jako osoba zasiadająca czasem w komisjach jako ekspert MENiS, mam trochę
inne refleksje, którymi tutaj chciałabym
się podzielić. Kieruję je do wszystkich nauczycieli przerażonych perspektywą gromadzenia dokumentów.
Papieromania szkolna rzeczywiście
urasta w wielu przypadkach do rangi problemu, ale w większości ten problem tworzą sami żalący się nauczyciele. Naprawdę
nie wszystkie dokumenty i para-dokumenty
są potrzebne w dokumentacji awansu. Asekuracja nie jest dobrym doradcą. Kto – jeśli nie nauczyciel – powinien umieć odsiać
ziarno od plew? Czy można uznać za dyplomowanego (a więc twórczego, dojrzałego, kompetentnego w wielu obszarach)
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oświata biurokracją stoi. Toną w papierach
sekretariaty, toną dyrektorzy i, co najgorsze,
nauczyciele też. Ci, którzy mają uczyć i wychowywać, zajmują się papierkami, teczkami, pisaniem programów i planów. Tworzy
się szkolne „społeczeństwo papierkowe”.
Nauczyciele zajęci są obecnie zbieraniem
dowodów realizacji swoich planów rozwoju
zawodowego (protokoły, scenariusze, sprawozdania, potwierdzenia, świadectwa itp.).
Mimo tej oświatowej biurokracji, albo właśnie ze względu na nią (sama zresztą zostałam w nią wciągnięta) może warto się zatrzymać, nabrać dystansu i zastanowić się – jakie
podejmuję działania, żeby wpłynąć na proces wychowawczy chociaż jednego dziecka – „godnego partnera w wychowawczym
współdziałaniu”? Co robię, żeby wychowywać ku dobru? Być może to się uda – czego
wszystkim wychowawcom i sobie życzę.
Iwona Gajda-Dąbek
Bibliografia:
• Maria Dudzikowa: „Mit o szkole jako miejscu
„wszechstronnego” rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne”, Kraków 2004
• Maria Dudzikowa: „Reformowanie edukacji …
i okolice” w „Psychologia w szkole” Nr 5/2005
• Antonina Gurycka: „Korczakowskie inspiracje …”,
Warszawa 2002
• „Gazeta Szkolna” Nr 1 I 3/2005
• „Wychowawca” Nr 3/1999
• „Wychowawca” Nr 11/1998

nauczyciela, który nie potrafi ocenić, czy
załączony „papier” naprawdę ma się jakoś
do jego rozwoju, o czymś istotnym świadczy?...
Weźmy na przykład śp. publikacje nauczycielskie. Widziałam z pasją przepisywane fragmenty książek i czasopism, cudzą pracę przedstawianą jako swoją, relacje
z imprez przedstawiane w prasie... A przecież, aby można było uznać coś za publikację (o tym powinni wiedzieć wszyscy, którzy pisali pracę magisterską) musi istnieć
pewne novum tej pracy, to, do czego nauczyciel SAM doszedł, co SAM osiągnął,
zdobył, udowodnił.
Oglądając niejedną dokumentację snuję refleksję nad tym, gdzie podziały się nauczycielska inteligencja, rozsądek, uczciwość i takt pedagogiczny, które kiedyś były
podstawą, na której opierał się społeczny
szacunek. Ale nie tracę nadziei. Kiedyś będzie normalnie.
Anna Bentyn
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SAMORZĄD
UCZNIOWSKI
A PODSTAWA
PROGRAMOWA

Aby istnieć, trzeba uczestniczyć.
Antoine de Saint-Exupéry

S

amorządnością uczniowską zajmuję się
od lat. Prowadząc szkolenia z tego zakresu zauważyłam, że wielu nauczycieli
jest zaskoczonych, gdy temat samorządności analizujemy nie tylko w oparciu o ustawę
o systemie oświaty, ale również z perspektywy zapisów Podstawy programowej.
W tym krótkim tekście chciałabym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że oba te dokumenty mają pewne wspólne elementy i wynikają ze spójnego rozumienia roli ucznia
i nauczyciela w szkole.

Samorząd uczniowski określony został w przepisach ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (artykuł 55). Według tych zapisów samorząd tworzą wszyscy
uczniowie szkoły, a nie tylko aktyw. Z kolei
Podstawa programowa zakłada rozwój każdego ucznia jako cel edukacji. Trudno zatem
uznać, że tych rozwiązań prawnych nic nie
łączy – odnoszą się przecież do tego samego adresata.
dział uczniów w działalności samorządowej – aby miał sens – powinien być

U

(dokończenie na stronie 15)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 26 LUTEGO 2002 R. W SPRAWIE PODSTAWY
PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ
(FRAGMENTY)
Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój
ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań
w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.
Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia
uczniom w szczególności:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko
do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych,
czasowych i przestrzennych itp.),
5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
6) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi
i siebie,
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego
i życia społecznego,
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej.
W szkole uczniowie kształcą swoje
umiejętności wykorzystywania zdobywa-
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nej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele twarzą uczniom
warunki do nabywania umiejętności:
1) planowania, organizowania i oceniania
własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego
punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
3) efektywnego współdziałania w zespole
i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego
działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
4) rozwiązywania problemów w sposób
twórczy,
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy
oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
i nawyków,
7) rozwijania sprawności umysłowych oraz
osobistych zainteresowań,
8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów społecznych.
Nauczyciele w pracy wychowawczej,
wspierając obowiązki rodziców, zmierzają
do tego, by uczniowie:
1) znajdywali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym,
społecznym, zdrowotnym, estetycznym,
moralnym, duchowym),
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2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie
prawdy, dobra i piękna w świecie,
3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak całej edukacji na danym etapie,
4) stawali się coraz bardziej samodzielni
w dążeniu do dobra w jego wymiarze
indywidualnym i społecznym, godząc
dążenie do dobra własnego z dobrem
innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność
własną z wolnością innych,
5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów
życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz
przygotowywali się do życia w rodzinie,
w społeczności lokalnej i w państwie,
7) przygotowywali się do rozpoznawania
wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
8) kształtowali w sobie postawę dialogu,
umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać
i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do
istniejących potrzeb. Konieczne jest podejmowanie przez nauczycieli działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
Edukacja szkolna przebiega w etapach
edukacyjnych dostosowanych do okresów
rozwojowych dziecka.

WYCHOWYWAĆ DLA WSPÓLNEGO DOBRA

ZA

(dokończenie ze strony 14)

zgodny z ich potrzebami i możliwościami.
Zapisy Podstawy programowej powołują się
na postulowaną zgodność działań nauczyciela z zadaniami rozwojowymi dziecka. Analizując cele i treści wpisane do Podstawy można zauważyć, że wiele spośród nich odnosi
się do uczenia uczniów samorządności. Można to zaobserwować choćby badając znajdujące się obok fragmenty Podstawy – zwłaszcza cele dotyczące kształcenia umiejętności
czy wychowania. Z ducha tego dokumentu wynika, że każdy z trzech celów edukacji (nauczanie, umiejętności, wychowanie)
jest traktowany przez ustawodawcę równorzędnie.
Z zapisów ustawy o systemie oświaty wynika, że samorząd uczniowski wybiera sobie opiekuna. Do realizacji Podstawy programowej są zobowiązani wszyscy nauczyciele.
Kto zatem odpowiada za SU? Jeśli przyjąć,
że zapisy obu dokumentów wynikają z tego samego sposobu myślenia o dziecku, to
można przyjąć, że odpowiedzialni za działalność samorządu w klasie i szkole są wszyscy nauczyciele. Choćby na podstawie sformułowania: Szkolny zestaw programów
nauczania, program wychowawczy szkoły
oraz program profilaktyki tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak każdego nauczyciela. Dlaczego? Ponieważ niemożliwe
jest tworzenie i realizacja tych dokumentów
szkoły bez uwzględnienia w nich uczenia
dzieci (i młodzieży) samorządności.
Jeśli jednak za samorządność swoich
uczniów odpowiadają wszyscy nauczyciele,
to jaka jest rola opiekuna? Na pewno nie jest
on przywódcą samorządu (przecież uczniowie wybierają sobie własnych przedstawicieli). Towarzyszy im w uczeniu się działania na rzecz innych uczniów, ubogacania ich
życia, współtworzenia szkolnej rzeczywistości. Jest pomocnikiem, a nie działaczem. Jeśli jest inaczej, to znaczy, że opiekun jeszcze
nie zna swojej roli. I może nie zna Podstawy
programowej.
ako nauczyciele często sięgamy jedynie
do tych zapisów podstawy, które dotyczą
nauczanego przez nas przedmiotu. To błąd.
Czytamy wtedy książkę od środka. Nie rozumiejąc całości.
Zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem. Da się w nim odkryć nie tylko zapisy dotyczące uczenia samorządności, ale też
motywowania i wielu, wielu innych aspektów pracy nauczyciela!
Anna Bentyn

J

ZASŁONĄ
KRYZYSU

WARTOŚCI
Czy nie lepiej byłoby,
zamiast tępić zło, szerzyć dobro?
Antoine de Saint-Exupery

W

ielokrotnie media – i nie tylko – odwołują się do kryzysu wartości obserwowanego w rodzinie, w społeczeństwie...
W szkołach również rozmawiamy o wartościach. Ale rzadko sobie mówimy, jak je rozumiemy. I nie sprawdzamy, czy rozumiemy
je podobnie, czy inaczej. A dziecko uczy się
obserwując dorosłych. Nauczyciel również
jest modelem życia wartościami. Swoim zachowaniem pokazuje uczniom, co to znaczy
być rzetelnym, wolnym, uczciwym, ofiarnym, zadowolonym ze swego życia i pracy
człowiekiem
Wychowujemy młodego człowieka do
bycia jakim? Jaki wzór wychowawczy nas
ukształtował? Jaki – my kształtujemy?
Przyjęcie jakiejś wartości za ważną sprawia, że wynika z jej posiadania kilka istotnych umiejętności niezbędnych do realizacji tej wartości. Jeśli na przykład uznamy,
że „wychowujemy do wolności” to znaczy,
że przygotowujemy dziecko do umiejętności
świadomego wyboru, samodzielności, podejmowania wyrzeczeń, brania odpowiedzialności za zadania.
Oczywiście uczenie życia w zgodzie
z wartościami zaczyna się już w przedszkolu (Robert Fulghum zatytułował nawet swoją książkę „Wszystkiego, co naprawdę trzeba
wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu”).
Z czasem dziecko może się stać naszym
sojusznikiem w uczeniu się wartości. W jego
wieku rozwojowym pojawiają się takie okresy, gdy próbuje ono określić siebie – własną samodzielność, samoświadomość. Robi
to jednak najczęściej poprzez sprzeciw. Jako
jego rodzice i nauczyciele – wiedzący lepiej
– walczymy wtedy z wolą młodego człowieka, łamiemy go oburzeni, że nie rozumie,
że chcemy dla niego tak dobrze, przeżywamy gorycz, że on nie docenia, nie szanuje...
A przecież taki bunt jest nieunikniony. Sami
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kiedyś go przeżywaliśmy – czy odrzuciliśmy
wtedy dorosłych i nie szanowaliśmy ich?
Rodzice patrząc na przepoczwarzające się
w dorosłego dziecko wpadają często w panikę. Oni nie znają prawidłowości rozwojowych. My, jako nauczyciele, uczymy się tego
na studiach. Wielu z nas jednak o tym zapomina. Gdybyśmy pamiętali, nie walczylibyśmy z młodym człowiekiem...
A przecież możemy z tej wiedzy skorzystać, zaplanować nasze działania tak, aby
umożliwić dziecku stawanie się człowiekiem, którym chciałoby być.
Jest to możliwe, gdy dopuścimy do siebie świadomość, że prawidłowości rozwojowe naprawdę istnieją, a walka z nimi kosztuje dużo niepotrzebnego wysiłku – lepiej
byłoby je poznać i uwzględnić, skorzystać
z nich w tworzeniu procesu dydaktyczno –
wychowawczego. Dać szansę na dokonywanie wyborów, podejmowania działań zgodnych z tym, czego potrzebuje i chce młody
człowiek.
Nieliczenie się z możliwościami i potrzebami dziecka kłóci się z naszymi deklaracjami o uczeniu wartości... Ale przyszłość należy do myślenia w kategoriach towarzyszenia
rozwojowi, a nie walce z nim. Im szybciej to
zrozumiemy, tym łatwiej będzie nam uczyć.
Po pokojach nauczycielskich krąży mit, że
uczeń ma same prawa, a nauczyciel nic nie
może.
Kryzys wartości stanowi zgrabną zasłonę. Wytłumaczenie nic-nie-robienia. Ale za
tą zasłoną znajdują się wartości, którymi żyjemy. Uświadomione lub nieuświadomione –
ale są. Bycie nauczycielem oznacza życie ze
świadomością bycia Kimś Ważnym. Nauczyciel musi wiedzieć, czego uczy w swojej pracy i swoim życiem. Zapraszam za zasłonę.
To, co mówicie do dziecka,
czego go uczycie, samo w sobie
nie czyni na nim jeszcze
żadnego wrażenia. We wnętrzu
dziecka znajduje się natomiast
odzwierciedlenie tego, jacy wy
jesteście, czy jesteście dobrymi
ludźmi, czy też może jesteście
źli, gniewni – i to ujawniają
wasze gesty. Mówiąc zwięźle:
wszystko to, co sami czynicie,
odzwierciedla się w nim.
Rudolf Steiner

Anna Bentyn

15

WYCHOWYWAĆ DLA WSPÓLNEGO DOBRA
MIĘDZY

RODZICAMI

I NAUCZYCIELAMI...

WSPÓŁPRACA
CZY WSPÓLNY
FRONT?

Z

agadnienie współpracy szkoły z rodzicami budzi moje zainteresowanie od wielu lat. A to dlatego, że kiedy dokonywane są
analizy wypowiedzi, wynika z nich, że obie
strony – zarówno rodzice jak i nauczyciele chcą współpracować. W praktyce bywa
różnie.
Zbierając własne doświadczenia w tym
obszarze - przyglądając się współpracy z rodzicami w niektórych szkołach i podczas
szkoleń dla nauczycieli na ten temat - moje
zdziwienie zaczął budzić fakt, że dla wielu osób współpraca to budowanie wspólnego frontu. Dla mnie znaczy to mniej więcej
tyle, że rodzice i nauczyciele winni potwierdzać wzajemnie słuszność swojego postępowania, mimo że często jest to sprzeczne z ich
wewnętrznym przekonaniem i systemem
wartości. „Wspólny front” buduje się zazwyczaj przeciwko komuś lub czemuś, a przy
tym jedna ze stron przyjmuje punkt widzenia drugiej. Wśród wielu znaczeń tego słowa w Słowniku języka polskiego można przeczytać, że: front to zjednoczenie się ludzi dla
osiągnięcia jakiegoś wspólnego celu. Przedstawiając to obrazowo, widzę barykadę: po
jednej stronie stoją zjednoczeni rodzice i nauczyciele, a po drugiej dziecko, uczeń. Czy
to jest na pewno to, o co nam chodzi?

R

zeczywiście rodzice i nauczyciele wychowując dzieci mają wspólny cel –
wyposażyć je w szeroko rozumiane umiejętności społeczne, które pozwolą im
funkcjonować dla wspólnego dobra. Czy potrzebny jest do tego wspólny front? Według
mnie służyć ma on przede wszystkim pielęgnowaniu wizerunku Dobrego Nauczyciela
i Dobrego Rodzica.
Wyobraźmy sobie taką sytuację: rodzic
dowiaduje się w szkole, że z jego dzieckiem
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jest coś nie tak, czuje się winny i to zaburza mu jego obraz jako rodzica. Aby go ratować (ignorując lub zapominając o potrzebach
dziecka) tworzy wspólny front z nauczycielem – „namawiają” się, jak będą postępować
w celu zmiany zachowania dziecka (zmiany
swoich zachowań nie biorą pod uwagę). Są
to niezdrowe koalicje, w dodatku dokonywane ponad głową tego, kogo dotyczą. Takie
sojusze nikomu nie służą. Są natomiast często przyczyną buntu i odrzucania wszystkiego, co proponują dorośli.

C

zym zatem jest współpraca? Współpraca – praca prowadzona wspólnie z kimś,
z innymi; działalność prowadzona wspólnie
(Słownik języka polskiego PWN). Dla mnie
współpraca z rodzicami to wspólne pochylanie się nad pojawiającymi się problemami i sukcesami uczniów, wymiana opinii
na ten temat, uwzględnienie propozycji, co
każda ze stron może w danej sprawie zrobić i wspólne zaplanowanie działań. Nie jest
nią szukanie winnych za zachowanie dziecka, ale raczej szukanie przyczyn danej sytuacji, a także szukanie rozwiazań.
U podstaw konstruktywnej współpracy ze strony nauczycieli leżą umiejętności
interpersonalne, świadomość, że współpracować mogą tylko partnerzy, a nie oskarżeni i oskarżyciele. Mocne to słowa, ale czasem odnoszę wrażenie, że zużywamy bardzo
dużo cennej energii na wzajemne oskarżanie
się, kto jest winien za stwarzające problemy
zachowanie dziecka, zamiast wspomagać się
w podejmowanych działaniach, odnosząc się
do siebie z szacunkiem. Tak ja rozumiem
współpracę.

T

worzenie koalicji – budowanie wspólnego frontu, zawsze stawia kogoś po drugiej stronie (najczęściej bywa to uczeń, ale
może to być również rodzic czy nauczyciel). Bez względu na to, kto jest po drugiej stronie, nie służy to wychowaniu dziecka, a przecież to z jego powodu spotykają się
rodzic i nauczyciel i po to potrzebna jest im
współpraca.
Co leży u podstaw nie najlepiej układającej się współpracy między rodzicami a szkołą? Z wypowiedzi rodziców zamieszczonych
w książce Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A. Faber i E. Mazlish
wynika, że często jest to przeżywanie takich
uczuć i stanów emocjonalnych jak:
poczucie winy (jestem złym rodzicem) „nauczyciele potrafią sprawić, że czuję się
winna, jeśli z moim dzieckiem jest coś nie
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tak. Gdybym tylko zrobiła to czy tamto
albo poświęciła córce więcej czasu, albo
była lepszą matką...”,
wstydu („inni mają takie wspaniałe dzieci, a z moimi tylko niekończące się problemy”),
strachu (gdy nie wywiązałem się z postawionych przede mną oczekiwań) „bardzo dobrze pamiętam, jak to jest, kiedy
każą ci usiąść na tym dziecinnym krzesełku naprzeciw nauczycielki, a ona mówi,
że twój syn nie uważa na lekcjach. W ciągu minuty znowu czuję się jak mała wystraszona dziewczynka karcona przez nauczycielkę”,
złości „najbardziej mnie wnerwia, że nauczyciele nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności i nie kontaktują się z rodzicami. Zwracają się do mnie dopiero
wtedy, kiedy problem jest tak poważny, że
cudem można by go rozwiązać”.

S

ądzę, że dla nauczycieli wiążące będą
jeszcze dwie wypowiedzi rodziców z tej
samej książki:
1. „Dla mnie ważne jest, bym po takim spotkaniu miała jakiś punkt zaczepienia. Jakiś wizerunek mojego dziecka, który pomoże mi dobrze o nim myśleć. Sądzę, że
nauczyciele nie mają pojęcia, jaką posiadają moc, jaki efekt wywierają ich słowa.”
2. „Chciałabym usłyszeć od nauczyciela coś,
co będę mogła powiedzieć córce, co da jej
więcej pewności siebie…Coś, co będę mogła powtórzyć, kiedy spojrzy na mnie swoimi wielkimi oczyma i zapyta – co pani
o mnie mówiła”.

A

czego nauczyciele oczekują od rodziców, co według nich ma wpływ na dobrze układającą się współpracę? Czy oczekują, że rodzic, który współpracuje będzie
patrzył na dziecko ich oczyma? Że da im prawo zastosowania jakiś dodatkowych sankcji, gdy „nie działają” oceny niedostateczne
i uwagi? Że przyzna się do własnej bezradności i starannie zastosuje do zaleceń? Jeśli
tak myślą, to nie o współpracę im chodzi.
Zatem, drogi czytelniku – sam przemyśl,
oceń i ewentualnie skoryguj swoje myślenie o współpracy, opierając ją na wspólnych uzgodnieniach. I pamiętaj – zakładając
„wspólny front” możesz się znaleźć po przeciwnej stronie. Sam. Czy na pewno o to Ci
chodziło?
Jadwiga Lewandowska

WYCHOWYWAĆ DLA WSPÓLNEGO DOBRA
PROGRAMY

ROZWIJAJĄCE
UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE
NAUCZYCIELI I RODZICÓW

PROGRAM AKTYWIZACJI
PROFESJONALNEJ NAUCZYCIELI–
WYCHOWAWCÓW
Program autorstwa Zbigniewa B. Gasia
Celem programu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę, która umożliwi im pobudzenie
samorozwoju i twórczą pracę z dzieckiem. 90
godzin zajęć. Tematyka:
• ogólnouwrażliwiające, przygotowujące do pracy z grupą,
• skoncentrowane na analizie siebie i własnego
funkcjonowania,
• umiejętności porozumiewania się, wrażliwości
wychowawczej,
• praca indywidualna z uczniem oraz z zespołem
klasowym,
• funkcjonowanie zespołu pedagogicznego szkoły,
• konstruowanie zajęć profilaktycznych, przy
wykorzystaniu podstawy programowej.

„PRZEZ

PROJEKT
JĘZYK I SPORT

DO WSPÓLNYCH
WARTOŚCI”
PROGRAM SOCRATES COMENIUS
W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU

U

miejętność posługiwania się językiem
obcym w dzisiejszym świecie stanowi dla młodego człowieka paszport do zdobycia dobrej pracy
czy lepszej pozycji zawodowej.
Uczniowie Gimnazjum nr 56
w Poznaniu mogli przekonać
się, że edukacja w zakresie języków obcych już na tym etapie
ma sens, a szkoła daje im szansę na zdobycie i rozwijanie własnych umiejętności w praktyce. Spośród całej społeczności
uczniowskiej, wybranych zostało 27 uczniów, którzy zostali zaproszeni do udziału w programie

TRZY

KOŁA

Projekt wychowawczy autorstwa Barbary Wolniewicz-Grzelak
Adresatem programu są wychowawcy klas.
Szkolenie – 50 godzin. Główne cele to budowanie pozytywnych więzi oraz rozwijanie postaw
prospołecznych i prozdrowotnych. Trzy koła
symbolizują:
• Koło zielone – KLIMAT I WIĘZI (modelowanie zachowań, integracja klasy),
• Koło pomarańczowe – SPRAWY I PROBLEMY (obawy, trudności i radości, wartości,
umiejętności życiowe),
• Koło czerwone – ZDROWIE I ZAGROŻENIA.

SZKOŁA

DLA RODZICÓW
I WYCHOWAWCÓW

Program zajęć autorstwa Joanny Sakowskiej
i Zofii Śpiewak
Program opiera się na koncepcji T. Gordona
i jest adaptacją warsztatu A. Faber i E. Mazlish.
Obejmuje 40-45 godzin.
Cele bezpośrednie to opanowanie umiejętności wychowawczych:
1. Nawiązywanie współpracy z dzieckiem.

Socrates Comenius, by wspólnie z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej we Francji zrealizować projekt pt. „Przez język i sport do
wspólnych wartości”. W ramach realizacji celów projektu uczniowie poznają i rozumieją wartości rywalizacji sportowej oraz
idee igrzysk olimpijskich (równość, tolerancja, szacunek, fair play), podejmują działania
mające na celu realizację powyższych wartości poprzez przygotowanie zawodów sportowych, w których biorą czynny udział, wykorzystują umiejętności językowe w zakresie
języka angielskiego w celu porozumiewania
się i nawiązania współpracy z uczniami ze

2. Modyfikowanie zachowań bez przemocy.
3. Uwalnianie siebie i dziecka od funkcjonowania w rolach.
4. Mądre wspieranie usamodzielniania się dziecka.
5. Pomoc w rozwoju obrazu siebie.
6. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie
uczuć.
7. Aktywne, wspierające słuchanie.
8. Wyrażanie oczekiwań w sposób respektowany przez dziecko.

JAK

RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI
ZACHOWANIAMI U DZIECI

Program umiejętności wychowawczych autorstwa Carole Sutton
Przeznaczony dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Opiera się na koncepcjach behawioralnych. Celem
programu jest wyuczenie rodziców właściwego
reagowania na typowe trudne zachowania występujące u młodszych dzieci i spowodowanie
zmiany tych zachowań. Zajęcia stanowią cykl 8tygodniowych spotkań z rodzicami.
Skrót ze strony Centrum Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

http://www.cmppp.edu.pl/programy/przeglad/

szkoły partnerskiej, wspólnie organizują zawody sportowe, sędziują i komentują je oraz
rozumieją znaczenie języka obcego w celu
porozumiewania się obywateli różnych narodów, bez względu na wiek, pochodzenie, kolor skóry i status materialny.
ajważniejszym elementem projektu jest
międzynarodowa wymiana uczniów
szkół partnerskich. Wizyta uczniów Gimnazjum nr 56 w Pierre Buffiere, we Francji,
odbyła się w dniach 10 – 17 stycznia 2005
roku. Naszą podróż do Pierre Buffiere postanowiliśmy uatrakcyjnić wizytą w Paryżu.

N

(dokończenie na stronie 19)

Wielkopolskie szkoły piórkiem Romana Kosmali:
Pniewy – Liceum Ogólnokształcące
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WYCHOWYWAĆ DLA WSPÓLNEGO DOBRA

NIEREALISTYCZNE
OCZEKIWANIA

S

zanowni Państwo, jestem psychologiem
i od ponad dziesięciu lat jedna ze ścieżek
mojej działalności zawodowej związana jest
z nauczycielami. Na uczelniach pedagogicznych, w ośrodkach doskonalenia towarzyszę nauczycielom w rozwijaniu przydatnych
w praktyce nauczycielskiej umiejętności.
Niezależnie od tematu i rodzaju zajęć, a są
to seminaria, wykłady, warsztaty pojawiają się kłopoty, gdy zdarza mi się zapytać zaraz na początku: Jakie macie Państwo oczekiwania?
„…proszę powiedzieć, jak mam
zmienić swoją panią dyrektor…”
„…mam nadzieję, że dowiem się od
pani, co robić z jednym z naszych
uczniów, nikt już sobie z nim nie radzi, nawet nasza pani pedagog…”
Przykładowi nauczyciele oczekiwali ode
mnie cudownych, szybkich i mało angażujących rozwiązań, czegoś w rodzaju pigułki, szczepionki czy prostej instrukcji, której
zastosowanie zapewni nieodwracalny sukces. Tak zachowują się ludzie przeciążeni,
będący pod wpływem presji i wynikającego z niej ogromnego stresu. Skąd ten stres,
przecież dla większości społeczeństwa za-

wód nauczyciela nie jest zbyt męczący. Taka
tam „pełnopłatna praca na pół etatu” i „ciepła posadka”, a ile wakacji, w sam raz dla
kobiety. Tyle mity i złośliwości tych, którzy
nie lubili swoich belfrów. Jaka jest rzeczywistość szkolna każdy wie i nie będziemy jej tu
opisywać, szkoda czasu na użalenie się nad
sobą. Zastanówmy się lepiej, czego warto się
uczyć, jeśli chcemy pozostać w tym zawodzie i czerpać z niego satysfakcję.

GOSPODAROWANIE

CZASEM

Tylko część czasu pracy nauczyciela jest
zdefiniowana przez plan lekcji, resztę wypełniają przygotowania do nich. To, kiedy przygotujecie lekcje, kiedy zajmiecie się domem,
a kiedy zaprosicie przyjaciół zależy od Was.
Niektórzy mistrzowsko wykorzystują ową
swobodę i potrafią w produktywny sposób
powiązać z sobą wszystkie rodzaje aktywności. Inni natomiast, powiedziałabym większość – ani nie umie improwizować, ani trzymać się określonego rytmu. W kółko walczą
ze sobą o czas na przygotowania, w końcu
dochodzi do fatalnego w skutkach pomieszania czasu wolnego, prac przygotowawczych
i obowiązków domowych.

DZIELENIE

SIĘ OBOWIĄZKAMI

Nadmiar pracy zawsze spada na barki osób chętnych i usłużnych. Czy należycie do tych chętnych i usłużnych? Jeśli tak
i jeśli czujecie się wykorzystywani, trzeba
będzie nauczyć się odmawiać, a także delegować zadania. Oczywiście nie zawsze jest
to możliwe. Dobrze jest jednak od czasu do
czasu uprzytomnić sobie, którą z tych licznych próśb można spełnić, a którą odrzucić.
Odciążeniem może być również przeniesienie poszczególnych zadań na uczniów. W domu na domowników.

EFEKTYWNA,
OTWARTA KOMUNIKACJA
Nieporozumienia, kłótnie powodują niechęć do dialogu, a partnerzy zmieniają się
w przeciwników. Nauka komunikacji, rozumienie reguł nią rządzących usprawnia
i ulepsza kontakty zawodowe i prywatne w konsekwencji odciąża.

ŚWIADOMOŚĆ
CELÓW I WYMAGAŃ
Nauczyciele często skarżą się, że uczniowie nie osiągają celów, które oni im wyznaczają. Warto ćwiczyć odróżnianie własnych
celów od wymagań stawianych innym. Nie
można wyznaczać celów innym ludziom, oni
sami muszą je sobie znaleźć. My możemy, co
najwyżej pomóc im w ich osiągnięciu. Możemy oddziaływać na innych, ale nie decydować za nich.
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NIEREALISTYCZNE

PRAGNIENIA,
WYMAGANIA I ZAŁOŻENIA

Ludzie, którzy mają nierealne oczekiwania cierpią więcej niż inni, ponieważ świat
nigdy nie sprosta ich pragnieniom. Osoby o zawyżonych wymaganiach zarówno
względem siebie, jak i innych systematycznie cierpią, ponieważ najdrobniejszą krzywdę czy niepowodzenie odczytują jako katastrofę i osobistą porażkę. Zaś założenia typu
„…dobry nauczyciel nie ma problemów…”
prowadzą do nierealistycznych wyobrażeń,
że w szkole wszystko idzie gładko, a problemy mają tylko nieudacznicy.

SPOŁECZNE

WSPARCIE

Nauczyciel może się czuć w swej pracy
bardzo osamotniony. Prowadząc lekcje, zdany jest zazwyczaj wyłącznie na siebie. Także
przygotowania trwają w samotności. Łatwo
w takiej sytuacji ulec przeświadczeniu, że
inni wszystko robią lepiej. Pojawia się przekonanie, że trudności zdarzają się tylko złym
nauczycielom i trzeba je skrzętnie ukryć. Sytuację dodatkowo może jeszcze pogorszyć
nieprzyjazna atmosfera panująca w szkole,
gdy nauczyciele doszukują się wzajemnie
swoich błędów, odkrywają cudze niepowodzenia ze złośliwą radością i satysfakcją.
Przyjmowanie pomocy jest dla wielu trudną sztuką. Warto uprzytomnić sobie
wówczas, że nad formą i wynikami sportowców czuwa cały sztab szkoleniowców. Także
menedżerowie mają dziś własnych trenerów,
którzy wspomagają ich w osiąganiu zawodowych celów i czuwają nad gospodarowaniem
zasobami.
Korzystanie ze wsparcia zawodowego w szkole lub poza nią jest coraz bardziej doceniane również przez nauczycieli.
Zwłaszcza, że grupy doradcze stanowią cenne oparcie nie tylko merytoryczne, ale także
emocjonalne. Niestety jest też wielu nauczycieli, którzy odmawiają sobie prawa do zadawania pytań, robienia błędów, fachowego
bądź koleżeńskiego wsparcia. Tkwią w nierealistycznym, bezdusznym przekonaniu, że
grupa zawodowa nauczycieli musi wiedzieć
wszystko sama z siebie.
rzeciążenie i stres wypala. Może też stać
się szansą. Nawet niezwykle trudne sytuacje są drogą do zdobycia nowych umiejętności, wiedzy, poszerzenia własnych zasobów i możliwości, przekraczania granic
i uświadomienia sobie potencjału, o którym
nawet nie marzyliśmy. A to wszystko dla
wspólnego dobra!
Małgorzata Jaskólska-Klaus
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(dokończenie ze strony 20)

prowadzić równolegle kilka diagnoz w odmiennych grupach nauczycieli (np. kl.I-III,
kl.IV-VI lub poszczególnych szkołach wchodzących w skład zespołu)
3. Jako dyrektor muszę umieć ponadto
określić o jaką wiedzę i umiejętności
powinni wzbogacić się moi pracownicy.
Czego od nich oczekuję?
Wyartykułowanie tych oczekiwań może
stać się tematem dyskusji w radzie pedagogicznej. Sposoby zdobywania wiedzy
i umiejętności należy pozostawić samym
nauczycielom. Dyrektor (zespół) określa
stan docelowy. Pamiętajmy w tym miejscu,
że proces doskonalenia doprowadzający do
podniesienia naszych kompetencji zniweluje jedynie te problemy, które mogą być w ten
sposób rozwiązane. Nie możemy zaniedbywać innych działań takich np. jak poprawa
warunków pracy, czy sprawna organizacja.
4. Dyrektor także uwzględnia w planie
własne doskonalenie, zarówno jako nauczyciel przedmiotu i jako dyrektor.
Jeśli w pracy długoletniego dyrektora nie
nastąpią widoczne dla nauczycieli zmiany to
niestety nie będą oni motywowani do własnego rozwoju. Traktują wtedy plan dosko(dokończenie ze strony 17)

Spędziliśmy tam tylko jeden dzień, zwiedzając najpiękniejsze i najbardziej znane zakątki stolicy, ale mimo to udało nam się, w jakimś stopniu, poczuć atmosferę tego miasta.
Wieczorem, 12 stycznia, dotarliśmy do Pierre Buffiere, gdzie powitali nas: dyrektor
szkoły, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice, którzy gościli nas w swoich domach
podczas całego, dwutygodniowego pobytu
we Francji.
Pierwszego dnia wymiany zwiedzaliśmy szkołę College Fernand
Lagrange oraz rozpoczęliśmy pierwsze rozgrywki z piłki ręcznej, wiodącej dyscypliny
sportowej całego projektu. W trakcie rozgrywek uczniowie uczyli się również sędziowania oraz komentowania w języku angielskim. Większość kolejnych dni rozpoczynała
się zajęciami językowymi, w trakcie których
uczniowie omawiali zasady i reguły różnych
dyscyplin sportowych, prezentowali osobowości sportowych oraz tworzyli dziennik
z podróży w trzech językach: angielskim,
francuskim i polskim. Druga część dnia poświęcona była zajęciom sportowym, w czasie których uczniowie uczestniczyli w rajdzie
rowerowym, biegu na orientację, poznawali

nalenia jako kolejny formalny papier, który
nie ma przełożenia na rzeczywistość szkolną.
A zatem cała szkoła staje się organizacją uczącą się: od dyrektora poprzez nauczycieli, uczniów, pracowników administracji
i obsługi, i rodziców, którym przedstawiamy
w jakim kierunku zamierzamy się rozwijać
i jak mogą nam w tym pomóc.
5. Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać to formy doskonalenia jakie chcemy
uwzględnić w planie.
Warto zorientować się czy organ prowadzący szkołę powołał doradców metodycznych. To jak na razie, najlepszy i najtańszy
sposób udzielania pomocy nauczycielom
młodym z niewielkim stażem pracy. Spotkania z doradcami odbywają się regularnie
i tak jak pisałam w poprzednich numerach
„Uuczyć lepiej” dostosowują oni plany swojej pracy do priorytetów Kuratora. To stąd
mogę jako dyrektor oczekiwać wsparcia,
mogę poprosić doradcę o pomoc w zdiagnozowaniu sytuacji na lekcjach u danego nauczyciela, znaleźć przyczynę słabych rezultatów, wskazać kierunek rozwoju, nawet jeśli
nie jestem specjalistą w danej dziedzinie.

zasady gry w petanque (francuska gra w bule) oraz w rugby. Wszystkie te wydarzenia
odbywały się w atmosferze przyjaźni, sportowej rywalizacji i fair play. Grupy i drużyny, na które podzieleni byli uczniowie były
zawsze mieszane, co z pewnością umocniło
przyjaźnie, które się między nimi nawiązały.
oza zajęciami w szkole, zwiedzaliśmy
zakątki regionu Limousin oraz jego stolicę Limoges. Zajęcia językowe i sportowe
prowadzone były przez nauczycieli anglistów oraz wychowania fizycznego ze szkoły francuskiej i polskiej. Wszyscy uczestnicy
projektu otrzymali zaproszenie na spotkanie z burmistrzem miasta Pierre Buffiere,
w czasie którego odśpiewano hymny francuski i polski.
ostatni dzień pobytu, 25 stycznia, odbyły się finały rozgrywek piłki ręcznej, które rozpoczęły się odśpiewaniem
hymnów obydwu państw oraz prezentacji
drużyn. Uczniowie sami głośno komentowali i sędziowali poszczególne mecze. Na
zakończenie pobytu rozdane zostały dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników.
Wieczorem spotkaliśmy się wszyscy ponownie w celu pożegnania się i wyruszenia
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Jeżeli doradcy metodycznego nie powołano, może warto się zastanowić dlaczego? Co dzieje się ze środkami finansowymi
wydzielanymi na ten cel. Niestety w wielu miejscach nadal doskonalenie nauczycieli odbywa się jak za starych czasów przez
zapraszanie prelegentów. Po wygłoszeniu
referatu odfajkowuje się kolejne szkolenie
rady, a problem jak był, tak pozostaje.
Pewnie wielu czytelnikom moje spostrzeżenia mogą wydać się zbyt ostre. Obraz
szkoły i nauczyciela jest bardzo różny, w zależności od perspektywy, z której się patrzy.
Rolą dyrektora publicznej placówki doskonalenia jest wskazywać problemy i szukać
rozwiązań. W tym celu poddaliśmy analizie 1000 ankiet na temat badania potrzeb nauczycieli. Nauczyciele sami określają swoje
kwalifikacje jako bardzo wysokie, a poproszeni o wymienienie metod pracy, jakie stosują często nie potrafią nazwać żadnej. Nie
umieją określić celu, sposobu, sformułować
zadania. Odpowiadają, że od doskonalenia
wymagają gotowych rozwiązań, swoistych
ściąg. A zatem z jednej strony wysoka samoocena z drugiej niskie kompetencje i brak samokrytycyzmu. Przerażające!
Aleksandra Gołębiewska

w podróż powrotną do Poznania. Pożegnaniu towarzyszyło wielkie wzruszenie. Pan
Dyrektor College Fernand Lagrange, Gerard
Delanier, podziękował wszystkim uczniom,
nauczycielom i rodzicom za współpracę,
gościnę i wspaniałą atmosferę, która towarzyszyła nam podczas pobytu w Pierre Buffiere. Uczniowie nawiązali przyjaźnie i znajomości, które będą mogli kontynuować
w czasie drugiej części wymiany, w marcu
tego roku, w Polsce.
drodze powrotnej zatrzymaliśmy się
w Strasbourgu, który przywitał nas
prawdziwą, zimową aurą. Mimo chłodu, udało nam się zwiedzić wiele pięknych zabytków miasta, w tym również instytucje europejskie: Parlament i budynki Rady Europy.
Pierwsza część wymiany zakończyła się
dużym sukcesem. Teraz czekamy na gości
z Francji, którzy będą przebywać w Poznaniu i naszym Gimnazjum w dniach 13 – 25
marca 2005r. Będziemy starali się powitać
i ugościć ich równie serdecznie i sprawić,
żeby Poznań i okolice pozostały na długo
w pamięci naszych francuskich partnerów.
Magdalena Dyzert

W
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ZANIM
ZAPLANUJESZ

Pamiętajmy o tym, że wszyscy nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych mają wyższe
wykształcenie, spora grupa
to nauczyciele dyplomowani,
a więc mistrzowie w zawodzie.
Na kogo więc chcą zrzucić odpowiedzialność za swoje niekompetencje?
Analizując sytuację warto byłoby przyjrzeć się, jak wyglądało
dotychczasowe doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Czy było planowane? Czy
uwzględniono w tych planach
przyszłość szkoły, jej rozwój, czy planowano doskonalenie głównie pod kątem własnego awansu. W tym momencie przypomina
mi się pewien nauczyciel jednej z poznańskich szkół, który pojawiał się w Ośrodku
i żądał zapisania na dowolny kurs, byle krótki i za darmo, bo musi złożyć teczkę na „dyplomowanego” i „niestety” spełnić obowiązek doskonalenia przedstawiając stosowne
zaświadczenie. Ponieważ ma już doktorat, to
przecież czysta formalność, bo on nie musi
się już niczego uczyć. Wiem, że tak skrajna postawa wobec doskonalenia jest rzadkością, ale kiedy spojrzymy na tego nauczyciela z perspektywy jego uczniów, to robi się
smutno. Tu niestety zbieramy plony wieloletnich zaniedbań i faktu, że każdy mógł zostać
nauczycielem.
Ale wróćmy do naszego tematu. Zanim
zaplanuję doskonalenie, o czym jako dyrektor szkoły (placówki) powinienem pamiętać?
Oto kilka pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć
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Planowanie doskonalenia nauczycieli
to ustawowy obowiązek każdego dyrektora
szkoły lub placówki oświatowej. W ostatnim
czasie głośno o tym w kontekście wyników
kontroli NIK dotyczącej funkcjonowania
systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce,
ale także w kontekście przygotowania systemu oświaty do przeprowadzenia nowej matury, wykorzystania dla poprawy jakości pracy wyników egzaminów, planów rozwoju
i wszelkich innych pisanych i realizowanych
w instytucjach oświatowych.
Szczególnie media poświęcają wiele
miejsca i czasu nowej maturze. Popularne
programy telewizyjne, gazety - wszyscy zajmują się szkoleniem uczniów, zamieszczając najrozmaitsze porady i materiały. Często
niestety słyszy się przy tej okazji głosy nauczycieli, którzy „nic nie wiedzą”, „pierwsze słyszą”, którym „nikt nie powiedział”,
którzy uważają, że „wszystko jest nieprzygotowane” etc. etc. Dołączają do nich głosy
przedstawicieli samorządu o środkach finansowych dodatkowo desygnowanych na organizację i kosztach ogromnych w porównaniu
do dotychczasowej matury. Wszystko po to,
aby podważyć zasadność tej zmiany i udowodnić, że się nie da. Szczególnie trudno
się z tym pogodzić, kiedy takie głosy padają
z ust nauczycieli. Przypomina mi to kolejną
nagonkę i rozpoczęcie akcji poszukiwania winnego. Nie spotkałam się jeszcze
z żadnym samokrytycznym głosem
nauczyciela, dyrektora czy instytucji, które zajmują się egzaminami.
A prawda jest taka, że lekko licząc
przygotowania do zmiany trwają już
10 lat. Wprowadzenie jej - wymagało
zmiany w pracy nauczycieli. A skoro
nie zmieniły się metody pracy, bo liczyliśmy, że nowa matura nie zostanie wprowadzona, to do kogo lub
czego mamy teraz pretensje?
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1. Jakie potrzeby ma szkoła, placówka,
którą kieruję, jaką chciałbym ją widzieć za 5 lat, co chcę w niej poprawić,
do zrealizowania jakiej wizji
dążę?

Plan doskonalenia musi być częścią planu rozwoju szkoły i odnosić się tylko do takich problemów, które dadzą się rozwiązać
przy pomocy bardziej kompetentnych nauczycieli. Pamiętajmy, że drogi rozwoju osobistego i drogi rozwoju zawodowego splatają się.
2. Jak zespół, którym kieruję i ja sam jestem do planowanej zmiany przygotowany? Czy jest to zespół dojrzały czy
jeszcze nie, czy potrafimy współpracować, czy przewagę stanowią indywidualiści? Czy potrafię rozpoznać właściwie tożsamość moich nauczycieli? Czy
oni sami potrafią się określić? (A. Brzezińska – Rozwój osobisty i zawodowy
nauczyciela 2002/2003 IP UAM – SW
PS). Jakie formy doskonalenia ukończyli niedawno? Czy widać, że rozwijają się zawodowo? Jakie metody pracy z uczniami stosują najczęściej? Czy
uczniowie uzyskują oczekiwane rezultaty, czy robią postępy? Jaka jest aktywność uczniów na lekcjach? Jakie
problemy mają w pracy najczęściej?
Jakimi są wychowawcami? Jakie postawy w pracy przeważają? Czy pracownicy administracji i obsługi są zorientowani w zmianach wprowadzanych
w naszej szkole? etc. etc.
Należy zatem przeprowadzić analizę sytuacji. Aby zbudować dobry plan doskonalenia muszę poprzedzić go diagnozą stanu.
Odpowiedzieć na pytania jak jest i dlaczego tak?
Warto pamiętać, że diagnoza jest procesem badawczym, nie można jej robić w pośpiechu i byle jak. Przeprowadzenie diagnozy
należy zaplanować i sprawnie zorganizować.
Można w dużej szkole lub placówce prze-
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