• Najpopularniejsze słowa młodzieżowe
w 2021 roku���������������������������������������������������������str. 6
• Jak rozmawiać z dziećmi o konflikcie i wojnie����������str. 7
• Anatomia człowieka po angielsku ����������������������str. 8
• Nauka gry na instrumencie online
– refleksje praktyka ���������������������������������������������str. 9

NUMER 3/2022

31.03.2022 r.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

• Pokora, czyli o stawaniu w prawdzie
przed samym sobą ��������������������������������������������str. 11

WWW.KURIERNAUCZYCIELSKI.PL
kuriernauczycielski

Polub nas, czytaj więcej

FOT. PL.FREEPIK.COM

Jak rozpoznać
wczesne objawy
spektrum autyzmu
u dzieci?

NA CO POWINNI ZWRÓCIĆ UWAGĘ RODZICE
I NAUCZYCIELE? CZEGO NIE POWINNI BAGATELIZOWAĆ?
Kompendium wiedzy podane przez dr Katarzynę
Nowak, diagnostę, terapeutę zaburzeń ze spektrum
autyzmu (ASD), mamę dziewięcioletniego Artura,
STR. 4–5
u którego zdiagnozowano ASD.
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Danuta
Słowik,
redaktor
naczelna
Kontynuujemy w „Kurierze Nauczycielskim” temat
autyzmu. To palące zagadnienie, bo szacuje się, że co
roku niemal w każdej szkole w Polsce diagnozowani
są uczniowie ze spektrum
autyzmu (ASD). W tym numerze dr Katarzyna Nowak
– diagnosta, terapeuta,
w ykładowca akademicki i mama dziewięciolatka
z ASD – szeroko omawia,
jak rozpoznać wczesne objawy spektrum autyzmu
u dziecka. Na co szczególnie powinni zwrócić uwagę
nauczyciele przedszkolni
i wczesnoszkolni. Jak rodzice powinni obserwować
swe dzieci już na etapie niemowlęctwa.
W ostatnich latach na
psychikę młodych ludzi długotrwale oddziałują niekorzystne zjawiska, powodujące niepokój. Najpierw była
to pandemia koronawirusa,
potem izolacja podczas nauki zdalnej, a teraz jest to
wojna tuż za polską granicą.
Dlatego publikujemy artykuł o tym, jak rozmawiać
z pociechami o konflikcie
i wojnie.
W tym numerze znajdą
Państwo aż trzy artykuły
napisane przez nauczycieli w ramach procedury
awansu zawodowego. To
publikacje o autorskich
projektach edukacyjnych,
dotyczących m.in. nauki
języka angielskiego i popularyzowania czytelnictwa.
Współpraca z „Kurierem” to
obopólna korzyść. Redakcja
ułatwia Państwu awans zawodowy, a Państwo dzielą
się z redakcją i czytelnikami
swoją wiedzą i doświadczeniem. Wspólnie zainspirujemy innych!

Dzieci z Ukrainy
w polskich szkołach
Z POWODU WOJNY NA UKRAINIE, KTÓRĄ ZAATAKOWAŁA ROSJA, DO POLSKI PRZYBYŁO OKOŁO
2,4 MLN UKRAIŃSKICH UCHODŹCÓW, GŁÓWNIE KOBIET I DZIECI (DANE NA 30 MARCA BR.). WEDŁUG
INFORMACJI MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH UCZY SIĘ
JUŻ OKOŁO 140 TYS. UKRAIŃCÓW.
Liczbę tę podał minister Przemysław Czarnek 29 marca podczas
briefingu na Dworcu Zachodnim
w Warszawie. – W polskim systemie oświaty jest 140 tys. dzieci
i młodzieży z Ukrainy, w tym 95–100
tys. w szkołach podstawowych,
22–23 tys. w przedszkolach, a pozostała część to młodzież w szkołach ponadpodstawowych – mówił
Przemysław Czarnek.
Minister podał, że 20 proc. uczniów
z Ukrainy uczęszcza do oddziałów
przygotowawczych, które powstają
na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa (z 12 marca br.). Oddziały
przygotowawcze przeznaczone są
dla uczniów, którzy nie znają języka
polskiego lub znają go na poziomie
niewystarczającym do nauki oraz wykazują trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze
zmianą środowiska edukacyjnego.
Podczas briefingu minister edukacji i nauki pytany był także, czy dzieci
z Ukrainy, które są w Polsce i chcą się
uczyć zdalnie w ukraińskim systemie
edukacji, dostaną jakieś wsparcie od
MEiN, jeśli chodzi o sprzęt, np. laptopy czy dostęp do internetu.
– Kilkanaście tysięcy sztuk takiego sprzętu mają już fundacje, firmy
informatyczne, spółki Skarbu Państwa. Wiem też, że wielu dyrektorów
szkół udostępnia taki sprzęt – odpowiedział minister.
Przemysław Czarnek odpowiadał też na pytania o zatrudnianie
nauczycieli z Ukrainy w polskich
szkołach. Przypomniał, że w usta-

Uczniowie z Ukrainy w Zespole Szkół nr 1 w Tychach FOT. KAMIL PESZAT/UM TYCHY

wie o pomocy obywatelom Ukrainy i w przepisach wydanych na jej
podstawie zapisano, że aby zostać
zatrudnionym jako pomoc nauczyciela, wystarczy oświadczenie.
– Nie wymagamy certyfikatu znajomości języka polskiego, nie wymagamy zaświadczeń ani dokumentów
poświadczających ukończenie studiów pedagogicznych w Ukrainie.
Wiemy, że może to być po prostu
niemożliwe, bo albo ludzie ze sobą
tego nie wzięli, albo dokumenty za-
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ginęły podczas działań wojennych
– mówił minister Czarnek.
Jak informuje MEiN, obywatela
Ukrainy – w przypadku ubiegania się
o pracę na stanowisku nauczyciela –
obowiązują takie same wymogi jak
obywatela Polski. Jeżeli osoba, która
uzyskała kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela na Ukrainie,
chce w Polsce podjąć pracę w tym
zawodzie, musi dokonać uznania zagranicznego dyplomu, aby następnie
ubiegać się o uzyskanie uprawnień
zawodowych, zgodnie z przepisami
określającymi zasady wykonywania
tego zawodu w Polsce.
Obywateli Ukrainy można zatrudnić w publicznych szkołach lub
placówkach w Polsce zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela na
podstawie umowy o pracę na czas
określony lub umowy o pracę na czas
nieokreślony.
Dyplomy uzyskane na Ukrainie do
20 czerwca 2006 roku są uznawane

za równoważne z ich polskimi odpowiednikami. Potwierdzenie uznania
równoważności dyplomu można uzyskać, występując do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z prośbą
o wydanie imiennego zaświadczenia
lub opinii ogólnej o dyplomie.
Dyplomy uzyskane na Ukrainie po
20 czerwca 2006 roku wymagają
potwierdzenia ich równoważności
z polskim odpowiednikiem w drodze
nostryfikacji. Tej dokonują uprawnione uczelnie. Uczelnia ma 90 dni na
uznanie dyplomu, jednakże jest to
termin maksymalny (do terminu nie
wlicza się przedłożenia tłumaczeń
dokumentów, ewentualnych egzaminów lub praktyk). Wymóg opłaty
nostryfikacyjnej wynika z ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce. Wynosi ona maksymalnie
50 proc. wynagrodzenia profesora
(3205 zł), ale uczelnia może zadecydować o zwolnieniu z opłat.
(J)
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Czego nie mogą bagatelizować rodzice ani nauczyciele?

Jak rozpoznać wczesne objaw
DR KATARZYNA NOWAK JEST DIAGNOSTĄ I TERAPEUTĄ ZABURZEŃ
ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD), MAMĄ DZIEWIĘCIOLETNIEGO ARTURA,
U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO ASD. DR NOWAK JEST RÓWNIEŻ
WYKŁADOWCĄ INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TYCHACH.
PODCZAS CYKLU BEZPŁATNYCH WYKŁADÓW ONLINE PODZIELIŁA SIĘ
WIEDZĄ NA TEMAT TEGO, JAK ROZPOZNAĆ WCZESNE OBJAWY SPEKTRUM
AUTYZMU U DZIECKA. NA CO SZCZEGÓLNIE POWINNI ZWRÓCIĆ UWAGĘ
RODZICE ORAZ NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLNI I WCZESNOSZKOLNI?
Zmiany w spojrzeniu na autyzm
Obecnie wielu osobom autyzm
kojarzy się z zamknięciem w swoim
świecie, unikaniem kontaktu z innymi ludźmi, zapatrzeniem w samego
siebie. Bardzo często też się słyszy,
że osoby z ASD nie posiadają empatii.
Są to stereotypowe i dosyć krzywdzące opinie.
Spojrzenie na to zaburzenie rozwojowe zmieniało się od lat 40. XX wieku,
od czasów, kiedy badania nad autyzmem wczesnodziecięcym prowadził
amerykański psychiatra Leo Kanner.
W następnych dekadach obowiązywała klasyfikacja DSM Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
DSM-I (1952 rok) i DSM-II (1967 rok)
uznawały autyzm za psychozę. Dopiero w klasyfikacji DSM-III (1980 rok)
pojawiło się określenie „całościowe
zaburzenie rozwojowe”. W kolejnej klasyfikacji DSM-IV znalazło się określenie
tzw. triady nieprawidłowości. Inaczej
to tzw. kontinuum nieprawidłowości
– zaburzenia o różnej intensywności
w trzech sferach funkcjonowania dziecka: w sferze udziału w naprzemiennych
interakcjach społecznych, zachowaniach komunikacyjnych i wyobraźni.
To podstawa obecnie występujących
systemów diagnostycznych DSM-V
i ICD (Międzynarodowa Klasyfikacja
Chorób).
Według najnowszej klasyfikacji
ICD-11 (obowiązującej od stycznia 2022
roku) zaburzenia ze spektrum autyzmu
są zaliczane do zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania. Obejmują całościowe zaburzenia rozwojowe. To
grupa zaburzeń charakteryzujących
się jakościowymi odchyleniami od normy w zakresie interakcji społecznych
i wzorców komunikacji oraz ograniczonym i stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Te
jakościowe nieprawidłowości stanowią
podstawową cechę funkcjonowania
jednostki we wszystkich sytuacjach –
w domu, szkole, na placu zabaw czy
podczas zakupów. Jeżeli występowałyby w domu, a w szkole już nie, to
nie możemy mówić o zaburzeniach ze
spektrum autyzmu.
Definicje
Autyzm dziecięcy – nieprawidłowy lub zaburzony rozwój stwierdzony
przed 3. rokiem życia. Poza wspomnianą wyżej triadą nieprawidłowości występują inne objawy: fobie, zaburzenia snu i odżywiania, napady złości
i (auto)agresji.
Autyzm atypowy – pojawia się po
3. roku życia. Niedopełnione są wszyst-

kie trzy kryteria diagnostyczne. Brak
jest widocznych odchyleń od normy
w jednym lub dwóch spośród nich.
Występuje często u osób głęboko
upośledzonych i u osób z ciężkim specyficznym zaburzeniem rozwojowym
rozumienia mowy.
Zespół Aspergera – często diagnozowany niemal w każdej szkole (lekka odmiana autyzmu). To zaburzenie
z takimi samymi nieprawidłowościami
w zakresie interakcji społecznych jak
autyzm, a także ograniczonym, stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Od autyzmu różni się
przede wszystkim brakiem ogólnego
opóźnienia (norma intelektualna) lub
upośledzenia rozwoju mowy i funkcji
poznawczych. Zaburzeniu temu towarzyszy często niezgrabność i tendencja
do utrzymywania się zaburzeń w wieku
młodzieńczym i dorosłym.
Spektrum autyzmu ASD – szerszy
termin obejmujący wcześniejsze definicje. Sposób, w jaki zaburzenia się
objawiają, oraz ich natężenie mogą być
różne u poszczególnych osób. Poza
problemami z interakcjami społecznymi, komunikacją i wyobraźnią może
występować wiele innych trudności.
Dr Katarzyna Nowak jest przeciwniczką rozróżniania autyzmu dziecięcego, atypowego i zespołu Aspergera.
Woli używać określenia „spektrum autyzmu”. – Mój syn otrzymał diagnozę:
zespół Aspergera. Ale kiedy wykonywałam u niego diagnozę ADOS-2, okazało się, że otrzymał w skali tego testu
wynik 10, co oznaczało, że natężenie
jego cech autystycznych jest znaczne w porównaniu do dzieci o podobnym rozwoju języka i w odpowiednim
wieku. Zadawałam sobie pytanie, czy
dobrze wykonałam tę diagnozę. Bo jak
to? Zespół Aspergera – lekka odmiana autyzmu – a tu znaczne natężenie
cech autystycznych? Okazało się, że nie
popełniłam błędu – mówi dr Nowak.
Obserwacja od okresu
niemowlęctwa
Rodzice powinni obserwować dzieci
od okresu niemowlęctwa pod kątem
prawidłowego rozwoju. Szczególnie
należy zwracać uwagę na zaburzenia
zachowania dziecka, które przejawiają
się w kontaktach bezsłownych. Chodzi
o brak kontaktów rówieśniczych, niewykształcone potrzeby poszukiwania
okazji do dzielenia radości, zainteresowań lub osiągnięć z innymi ludźmi
oraz brak społecznej lub emocjonalnej
wzajemności.
Istotne są zaburzenia w komunikacji:
opóźniona lub niewykształcona mowa,

stereotypowe i powtarzane wyrazy
(echolalia), brak zróżnicowanej, spontanicznej ekspozycji językowej dla danego poziomu rozwoju.
Wiele osób z autyzmem używa
echolalii, czyli powtarza usłyszane

Potencjalne zaburzenia ze
spektrum autyzmu u dziecka
można zaobserwować
podczas zabawy
FOT. PIXABAY.COM

i zainteresowanie otoczeniem. Tego
efektu na stałe nikt nie zagwarantuje.
Zaburzenia komunikacyjne
u osób z ASD

słowa lub zdania. Mogą to być frazy
usłyszane dawniej, np. fragmenty ulubionego filmu. Echolalię odbiera się
czasem jako „bycie we własnym świecie”, „niesłuchanie”, brak koncentracji
uwagi lub objaw niskiej inteligencji. Nie
jest to jednak zgodne z prawdą.
Echolalia ma dwie formy: natychmiastową i odroczoną. Pierwsza polega na
powtórzeniu wypowiedzi od razu po jej
usłyszeniu, np. na pytanie: „Zrobić ci
herbatę? ”, usłyszymy odpowiedź: „Zrobić ci herbatę? ” lub „herbatę”. Echolalia
odroczona polega na powtarzaniu słów
lub zdań z opóźnieniem. Zdania mogą
być powtarzane po kilku godzinach,
dniach lub nawet latach. Powtarzane
z opóźnieniem mogą być fragmenty
filmów, hasła reklamowe lub wypowiedzi różnych ludzi.
Uwagę rodziców powinny wzbudzić
również powtarzające się zachowania.
Czy dziecko jest przywiązane do niepotrzebnych, niefunkcjonalnych z naszego punktu widzenia zachowań? Czy
uporczywie interesuje się konkretnymi
przedmiotami, bawi się tylko i wyłącznie jedną zabawką, układa klocki w ściśle określonej kolejności?
Do 1. roku życia i po 1. roku życia
Według literatury przedmiotu (H. Jaklewicz) pierwsze oznaki autyzmu
można zaobserwować do 12. miesiąca
życia. Dziecko nie reaguje na głos matki,

nie używa swojego głosu w celu zwrócenia na siebie uwagi, nawiązania kontaktu społecznego i wyrażania emocji,
ani też nie podejmuje prób komunikacji
niewerbalnej.
Takie dzieci wypowiadają pierwsze
słowo około 5. roku życia, a większość nie mówi do końca życia.
U dzieci z wczesnymi symptomami
ASD rozwój ruchowy jest mniej zaburzony niż inne funkcje. Izolacja
społeczna pogłębia się z wiekiem.
Prognoza ich przystosowania psycho-społecznego nie jest dobra,
ale trudno ją przewidzieć. Jak nie
są znane jednoznacznie przyczyny
występowania autyzmu, tak nie ma
dwóch takich samych osób, u których
przebieg zaburzeń ASD jest taki sam.
Druga grupa dzieci – z opóźnionym
rozwojem autyzmu (po 12. miesiącu
życia) – przestrzega raz ustalonego
porządku, rutyny i określonych schematów zachowań. W napiętych sytuacjach występuje stereotypia, która
polega m.in. na ciągłym powtarzaniu
pewnych czynności (także z różnymi
przedmiotami), ruchów. Stereotypie
można zauważyć bardzo wcześnie,
np. dzieci machają rączkami, kręcą się
w kółko lub chodzą na palcach.
W tej grupie następuje regres w rozwoju mowy (echolalia, odwracanie zaimków). Jednak po około rocznej terapii
powraca zdolność komunikowania się

Deficyty ilościowe:
– Brak mowy.
– Zaburzona komunikacja niewerbalna – brak gestykulacji, brak kontaktu
wzrokowego.
– Opóźnienie w mowie – krótkie (miesięczne) i długie (wieloletnie).
– Ograniczona mowa – tylko łańcuch
bodziec–reakcja.
Deficyty jakościowe:
– Echolalia – natychmiastowa i opóźniona.
– Odwracanie zaimków – dzieci nie
potrafią we właściwy sposób używać zaimka osobowego „ja”. Zamiast
mówić o sobie w pierwszej osobie
liczby pojedynczej, najczęściej używają trzeciej osoby, wypowiadając
swoje imię (np. „Ola je”), lub mówią
o sobie „ty”.
– Neologizmy – pewne słowa mają
znaczenie całkowicie różniące się od
zwyczajowych ich definicji.
– Metaforyczne używanie języka.
– Nieodpowiednie uwagi.
– Defekty w artykułowaniu.
– Język stereotypowy.
– Język idiosynkratyczny (osobliwy,
właściwy danej osobie), np. mówienie
na kurę „pani kogut”.
Jak podczas zabawy
obserwować dziecko pod kątem
potencjalnych zaburzeń ASD.
Na co zwrócić uwagę?
– Czy w trakcie zabawy dziecko ma
nawyki, rytuały? Czy zawsze układa
klocki w ten sam, określony sposób?
– Czy traktuje przedmioty wokół
siebie zgodnie z ich przeznaczeniem?
Czy jest szczególnie zaabsorbowane
jakimiś fragmentami przedmiotów?
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wy spektrum autyzmu u dziecka
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– Czy podczas zabawy tematycznej,
np. w sklep lub w policjantów, potrafi
naśladować dorosłych?
– Jak reaguje na bodźce? Większość
dzieci ze spektrum ma zaburzenia integracji sensorycznej.
– Jak przebiega zabawa naprzemienna, np. układanie klocków „raz
ja, raz ty”? Jeśli dziecko ma swoje
rytuały, to nie pozwoli jako drugiego
ułożyć klocka zielonego, bo zawsze
układa klocek czerwony. Może wtedy
zareagować np. wybuchem agresji.
– Czy podczas zabawy naprzemiennej dziecko współpracuje, czy też ustala własne reguły zabawy, pilnuje ich
przestrzegania przez innych, a samo
często ich nie przestrzega?
– Czy dziecko potrafi bawić się lalką
jako ożywioną istotą, czy też traktuje
ją bezosobowo, jak przedmiot?
– Czy w zabawie z bańkami mydlanymi dziecko za nimi biega, pokazuje je? Czy prosi nas, żeby jeszcze je
puszczać?
– Czy dziecko reaguje na swoje imię?
Kiedy jest zajęte zabawą, można je zawołać i sprawdzić, czy odwróci głowę
w kierunku rodzica.
– Jak dziecko inicjuje i podtrzymuje
kontakt z rówieśnikami? Zazwyczaj
dzieci ze spektrum nie zważają na
swojego rozmówcę, przerywają mu
i mówią non stop o sprawach, które
je interesują.
– Czy odwzajemnia emocje,
uśmiech? Jak reaguje na smutek drugiej osoby? „Gdy ja płaczę, mój syn staje naprzeciwko mnie i… się uśmiecha”.
– Czy w zabawie w „a kuku! ” dziecko
będzie się śmiało i cieszyło, czy też
będzie stało z kamienną twarzą?
– Czy dziecku trudno jest nawiązać
z nami kontakt wzrokowy, czy patrzy
gdzieś ponad nasze ramię? Czy na
prośbę „spójrz mi w oczy”, spojrzy na
nas, ale w sposób sztuczny, nieobecny,

nawet bez mrugnięcia? Czy mimiką
twarzy komunikuje jakieś odczucia?
Najwcześniejsze oznaki zaburzeń
spektrum autyzmu
– Ubogi kontakt wzrokowy (zaburzenie pojawia się przed 6. miesiącem
życia).
– Brak zainteresowania ludźmi,
ignorowanie ich, krótki czas patrzenia
na ludzi (zaburzenie pojawia się około
1. roku życia).
– Brak zdolności do naprzemiennego uczestnictwa w interakcjach oraz
ograniczone zdolności inicjowania
i podtrzymywania interakcji (przed
6. miesiącem życia).
– Brak reakcji na komunikaty rodzica
kierowane do dziecka (przed 6. miesiącem życia).
– Brak reagowania uśmiechem w sytuacjach społecznych i innych form okazywania radości (przed 6. miesiącem
życia).
– Brak emocjonalnego dostrojenia,
brak dostosowania mimiki do sytuacji
(przed 6. miesiącem życia).
– Brak reakcji na własne imię (zaburzenie pojawia się między 8. a 10.
miesiącem życia).
– Brak wskazywania.
– Brak domagania się bycia przytulanym, branym na ręce (po 6. miesiącu
życia).
– Brak podążania wzrokiem za osobą, przedmiotem (zaburzenie pojawia
się na przełomie 1. i 2. roku życia).
– Brak złożonych zachowań społecznych łączących spojrzenie, ekspresję
mimiczną, ton głosu i gestykulację (po
6. miesiącu życia).
– Brak rozumienia gestów o znaczeniu społecznym, np. pa, pa (zaburzenie
pojawia się na przełomie 1. i 2. roku
życia).
– Często wskazywane przez rodziców objawy natury emocjonalno-społecznej: wysoka drażliwość emocjonalna, preferowanie samotności,
ignorowanie innych osób, szczególnie
najbliższych.
Kontrowersje wokół diagnozy
Im wcześniej prawidłowo zdiagnozuje się dziecko ze spektrum autyzmu,
tym większa szansa na powodzenie
terapii.
Czasami jednak lista objawów spektrum autyzmu wymieniana w literaturze może zmylić. Bo są dzieci, u których
występują niektóre z symptomów ASD,
a autystykami nie są, i na odwrót – zdarzają się dzieci ze spektrum autyzmu,
a mimo to są one koleżeńskie, towarzyskie, bardzo dużo mówią (choć w sposób niewłaściwy) i tylko niuanse różnią
je od osób neurotypowych.
Czasem bardzo trudno właściwie
zdiagnozować dziecko pod kątem
spektrum autyzmu. Bywa, że inne
zaburzenia maskują ASD.
Trudno diagnozuje się dziewczynki
i kobiety. Dlaczego? Dziewczynki mają
z reguły bardziej rozwinięte zdolności
komunikacyjne. Uczą się ról społecznych jak aktorka roli. Dlatego zdarzają
się dziewczyny, u których autyzm zdiagnozowano dopiero w wieku 12–16 lat.
Czasem maskują autyzm w sposób
nieświadomy. Jedna z dorosłych kobiet

autystycznych wspominała, jak była
zaprowadzana przez mamę do przedszkola. Po jakimś czasie zauważyła, że
przed rozstaniem inne dzieci marudzą,
płaczą, rzucają się matkom na szyje,
pytają, o której po nie wrócą. Zaczęła więc robić to samo, choć właściwie
nie doświadczała niepokoju z powodu
rozstania z mamą.
Pojawiają się też mylne diagnozy. Na
przykład niektórzy rodzice nie chcą,
aby ich dziecko otrzymało orzeczenie
o niedostosowaniu społecznym (tzw.
niegrzeczne dziecko). Wtedy znajdują
takiego diagnostę, który zdiagnozuje zaburzenia związane ze spektrum
autyzmu lub z tak często orzekanym
ostatnio zespołem Aspergera.
Druga grupa źle zdiagnozowanych
dzieci – to dzieci „przebodźcowane”.
Oglądają telewizję nawet po pięć godzin
dziennie, wpatrują się w ekran smartfona, grają w agresywne gry. Mogą wykazywać cechy zachowań autystycznych,
które jednak zanikają, jeśli odetniemy
nadmiar multimedialnych bodźców.
Niemniej jednak to może być źródłem
błędnej diagnozy.

– Wykazywanie zainteresowania
nowymi zabawkami.
– Zaprzestanie płakania na skutek
zainteresowania zabawką, czynnością, dźwiękiem.

Prawidłowy rozwój dziecka

12. miesiąc życia
– Kontrolowanie wzrokiem czynności
wykonywanych przy użyciu narzędzi
(kredki, łyżka, grzebień).
– Pociąganie za sznurek w celu przyciągnięcia przedmiotu.
– Wkładanie małych przedmiotów
do dużych.
– Rozumienie poleceń popartych
gestem.
– Wypowiadanie kilku wyrazów.
– Rozumienie wyrażeń dźwiękonaśladowczych.
– Reagowanie wstydem w obecności
innych osób.
– Rozumienie funkcji przedmiotu
(próby czesania się, karmienia innych, telefonowania).
– Naśladowanie mimiki.

Nieprawidłowości występujące w obrębie wytłuszczonych punktów powinny
wzbudzić szczególne zaniepokojenie rodziców, nauczycieli przedszkolnych i wczes
noszkolnych. Mogą one być objawem
spektrum autyzmu lub innych zaburzeń.
4.–5. miesiąc życia
– Reagowanie mimiką na twarz
dorosłego.
– Uśmiech na widok innej osoby.
– Wsłuchiwanie się w wypowiedzi
dorosłych.
– Zatrzymanie ruchów na głośny
dźwięk.
– Oglądanie grzechotki.
– Zabawa palcami.
– Słuchanie dźwięków wydawanych
przez grzechotkę.
– Zainteresowanie przedmiotami
na stole.
– Poszukiwanie źródła dźwięków.
– Wyrażanie niepokoju, kiedy rodzic przez dłuższy czas nie zajmuje
się nim.
– Strach przed obcymi osobami.
– Płacz jako przekaz informacji o doznaniach.
8.–9. miesiąc życia
– Chwyt z przeciwstawieniem kciuka.
– Poszukiwanie przedmiotu, który
zniknął z pola widzenia.
– Śledzenie ruchu zabawek, które
wypadły wyrzucone z łóżeczka.
– Przyciąganie przedmiotu, którego
można dosięgnąć, zmieniając położenie ciała.
– Wykorzystanie w komunikacji
gestu wskazywania palcem.
– Utrzymywanie z osobą dorosłą
wspólnego pola uwagi.
– Wyciąganie rąk do znanych
dziecku osób.
– Naśladowanie czynności dorosłego.
– Dialog z wykorzystaniem zabawki (jej branie i dawanie).
– Gaworzenie w celu zwrócenia uwagi dorosłego.

10.–11. miesiąc życia
– Odwracanie kartek książki, oglądanie i pokazywanie obrazków.
– Wyjmowanie klocka z pudełka.
– Dotykanie palcem wskazującym
szczegółów zabawek.
– Zamykanie pudełka.
– Poruszanie się w rytm muzyki.
– Wypowiadanie pierwszych słów
zbudowanych z sylab otwartych.
– Reagowanie na zabawę „a kuku!”.
– Odnajdywanie ukrytych przedmiotów.
– Wskazywanie osób, przedmiotów, obrazków.
– Naśladowanie ruchów dorosłego.
– Naśladowanie gestów „pa, pa”,
„kosi, kosi”.
– Rozumienie gestów mimicznych.
– Poszukiwanie pocieszenia u dorosłego, np. po upadku.
– Reagowanie na własne imię.

13.–16. miesiąc życia
– Powtarzanie słów i sylab wypowiadanych przez dorosłego.
– Wyrażanie przeczenia i negacji
słowem lub gestem.
– Nazywanie czynności.
– Kopanie piłki.
– Próby rysowania.
– Picie z kubka.
– Próby posługiwania się łyżką lub
widelcem.
– Wkładanie klocków w otwór w deseczce.
– Budowanie wieży z dwóch klocków.
– Aktywne reagowanie na pieszczoty.
– Używanie gestykulacji do przekazania znaczeń.
17.–20. miesiąc życia
– Próby „grania” na instrumentach.
– Wyrażanie zainteresowania rówieśnikami.
– Rzucanie piłką.
– Wchodzenie po schodach.
– Budowanie wieży z czterech klocków.
– Powtarzanie prostych sekwencji
ruchów dorosłego.
– Odroczone naśladowanie używania narzędzi.

24. miesiąc życia
– Umieszczanie klocków w otworach
o zróżnicowanej wielkości.
– Budowanie szeregów i wież z klocków.
– Dobieranie części obrazka do
całości (np. głów zwierzątek do
korpusów).
– Dobieranie identycznych obrazków.
– Dobieranie par zabawek.
– Łączenie w wypowiedziach
dwóch wyrazów.
– Pojawienie się początków fleksji.
– Naśladowanie prozodii dorosłych (akcent, intonacja).
– Naśladowanie wzoru zbudowanego z czterech prostokątów (szereg
i okienko).
– Próby rozbierania się.
– Próby jazdy na rowerku.
– Odkręcanie pokrywki.
– Budowanie wieży z sześciu
klocków.
30. miesiąc życia
– Układanie figur w konturach.
– Układanie obrazków w konturach.
– Składanie obrazków z trzech części.
– Klasyfikowanie klocków według
barwy, wielkości, kształtu.
– Naśladowanie działań osób dorosłych.
– Ustabilizowanie dominacji ręki.
– Rozwijanie systemu fonetyczno-fonologicznego (brak jedynie głosek
dziąsłowych).
– Wypowiadanie zdań złożonych
współrzędnie i podrzędnie.
– Umiejętność tworzenia i nazywania kategorii (tworzenia klas).
– Początki zabawy tematycznej.
– Respektowanie reguł wyrażonych przez dorosłego.

FOT. ISP

Pierwsze oznaki autyzmu
można zaobserwować
do 12. miesiąca życia dziecka

Dr Katarzyna Nowak
Certyfikowany, kliniczny diagnosta zaburzeń ze spektrum
autyzmu ADOS-2, terapeuta
zaburzeń ze spektrum autyzmu
i psychotraumatolog. Mama
dziewięcioletniego Artura, który
ma zdiagnozowane spektrum
autyzmu.
Prowadzi w Instytucie Studiów
Podyplomowych zajęcia na takich kierunkach jak: pedagogika
specjalna – edukacja, terapia
i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
neurologopedia oraz diagnoza
i terapia pedagogiczna.
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Scenariusz
stopniowania reakcji
CHCĄC SKŁONIĆ DRUGĄ OSOBĘ DO ZMIANY ZACHOWANIA, KTÓRE MI NIE
ODPOWIADA I WYWOŁUJE MÓJ SPRZECIW, NALEŻAŁOBY STWORZYĆ JEJ
WARUNKI KU TEMU, ABY BYŁA W STANIE TO UCZYNIĆ BEZ USZCZERBKU
Scenariusz stopniowania reakcji daje nam konkretny algorytm postępowania,
jednocześnie pokazując, że stać nas na godne poradzenie sobie z trudną sytuacją
DLA POCZUCIA WŁASNEJ GODNOŚCI. MUSI MIEĆ ONA SWOBODNĄ
PRZESTRZEŃ, ABY DOSTOSOWAĆ SIĘ DO MOICH OCZEKIWAŃ. TEMU
CELOWI SŁUŻY SCENARIUSZ STOPNIOWANIA REAKCJI OPRACOWANY PRZEZ AMERYKAŃSKĄ TRENERKĘ ASERTYWNOŚCI
PAMELĘ BUTLER. SCENARIUSZ TEN STANOWI DOKŁADNY OPIS CZTERECH ETAPÓW, W RAMACH KTÓRYCH WYRAŻAMY
ASERTYWNIE WŁASNE UCZUCIA WYWOŁANE NIEPOŻĄDANĄ SYTUACJĄ I DĄŻYMY DO JEJ ZMIANY.
FOT. PL.FREEPIK.COM

Etap pierwszy:
udzielenie informacji
Jeśli czyjeś zachowanie mi przeszkadza, drażni mnie lub złości,
zwracam takiej osobie uwagę
i proszę, aby zachowała się inaczej. Jestem przykładowo w kinie,
a mężczyzna siedzący za mną stuka nogą w mój fotel. Odwracam się
i oznajmiam spokojnym tonem:
„Pan stuka w mój fotel. Proszę,
aby pan przestał, bo mi to przeszkadza w oglądaniu filmu” (ten
i pozostałe przykłady za Marią
Król-Fijewską).
Na tym etapie komunikuję sąsiadowi, jak się zachowuje i jaki
to przynosi skutek, zwłaszcza że
może nie zdawać sobie sprawy
z tego, iż jego postępowanie komuś przeszkadza. Taka interwencja powinna w zasadzie wystarczyć, gdyż ludzie na ogół nie chcą
przysparzać innym przykrości.
Etap drugi: wyrażenie uczuć
Gdy jednak druga strona wciąż
się naprzykrza, mam prawo dać
wyraz swemu niezadowoleniu.
Tym razem naciskam na zmianę
zachowania w sposób bardziej

stanowczy. Odwracam się i mówię:
„Proszę nie stukać w mój fotel!
Pan mi przeszkadza!”. Wyrażam to
głośniej, z większą siłą i bardziej
zdecydowanie.
Etap ten, w zależności od sytuacji, może ograniczyć się do jednej
wypowiedzi albo przeciągać się,
zwłaszcza gdy mężczyzna ponawia swe irytujące zachowanie. Na
tym etapie okazuje się, czy jest on
gotów wyjść moim oczekiwaniom
naprzeciw. Jeśli nie, wówczas
przechodzimy do kolejnego etapu.
Etap trzeci:
przywołanie „zaplecza”
Skoro natręt wciąż mi przeszkadza, informuję go, co mam zamiar
uczynić, o ile nie zmieni swego
zachowania. Obracam się po raz
kolejny i oświadczam: „Jeśli nadal
będzie pan stukał w mój fotel, zawołam kogoś z obsługi”.
Odwołuję się do „zaplecza”, aby
przerwać niekorzystną dla siebie
sytuację. Nie czynię tego po to,
aby kogoś ukarać, lecz by bronić
własnych praw. W stosunkach
międzyludzkich rzadko występuje
„zaplecze” w postaci chronionych

prawem przepisów, toteż najbardziej użytecznym „zapleczem” jest
sama relacja łącząca nas z drugą
osobą. Gdy jej zachowanie wyraźnie mi przeszkadza, mogę zapowiedzieć zerwanie z nią kontaktu,
np.: „Jeśli nadal będziesz podnosił
na mnie głos, nie będę z tobą rozmawiać” albo „Jeśli wciąż będziesz
nadużywał alkoholu, nie będę ci
towarzyszyła podczas imprez”.
Czasem jednak nie jesteśmy gotowi na zakończenie relacji z określoną osobą. Pozostaje nam wtedy
skorzystać z „zaplecza” w postaci
wyrażenia naszych emocji lub –
bardziej ogólnie – stanowiska wobec tego, co nam nie odpowiada.
Przykładowo szef odmawia mi
podwyżki, a ja nie chcę zmieniać
dotychczasowego miejsca pracy.
Mogę wówczas skorzystać z „zaplecza” emocjonalnego i oznajmić:
„Choć odmawia mi pan podwyżki,
zdecydowany jestem wciąż tu pracować, bo wysoko sobie cenię to
miejsce zatrudnienia. Pragnę jednak, aby pan wiedział, że jestem
niezadowolony z otrzymywanej
pensji i uważam, że winna być ona
wyższa przynajmniej o 500 zł”.

Otwarte i stanowcze zakomunikowanie naszych oczekiwań, o ile
są one uzasadnione i realistyczne,
ma szansę sprawić, że druga strona będzie dążyć do ich spełnienia,
nie chcąc być przyczyną naszego
niezadowolenia. Jeśli jednak zdaje
się ona czerpać satysfakcję z tej
sytuacji, oznacza to, że wzajemna relacja winna ulec poważnej
zmianie albo zerwaniu.
Etap czwarty:
skorzystanie z „zaplecza”
Jeśli sytuacja nie ulega zmianie, czynię to, co zapowiedziałem.
Skoro siedzący za mną mężczyzna
nie ustaje w uprzykrzaniu mi życia,
wtedy wzywam osobę z obsługi.
Jest ważne, by wybrać takie „zaplecze”, z którego naprawdę jestem w stanie skorzystać. W przypadku „zaplecza” emocjonalnego
etap trzeci jest tożsamy z etapem
czwartym.
***
Nauczenie się stosowania tego
wielostopniowego scena r iu sza nie jest zadaniem trudnym.
Błędem popełnianym nierzadko

w sytuacjach konfliktowych jest
reagowanie w zbyt gwałtowny
sposób, z pominięciem etapów
uwzględnionych w zarysowanym
schemacie. I jeśli nawet stosowana przez nas argumentacja należy
do kategorii asertywnych, to impet naszej reakcji może stwarzać
tak przemożny nacisk na zmianę zachowania interlokutora, że
tamten – co naturalne – reaguje
odruchem oporu. Następstwem
jest zaostrzenie konfliktu, a nie
jego rozwiązanie. Wyobraźmy
sobie, w jakiej sytuacji postawiony zostałby rzeczony mężczyzna
z sali kinowej, gdyby po pierwszym stuknięciu w stojący przed
nim fotel usłyszał wypowiedzianą
stanowczym tonem uwagę: „Proszę nie stukać w mój fotel! Pan mi
przeszkadza! Jeśli to się powtórzy,
zawołam kogoś z obsługi!”.
Scenariusz stopniowania reakcji daje nam konkretny algorytm
postępowania, jednocześnie pokazując, że stać nas na godne poradzenie sobie z trudną sytuacją,
niezależnie od zachowania strony
przeciwnej.
Andrzej DOSTATNI

Czubek języka

Gdzie się podział „śpiulkolot”?
crush/krasz
OPRÓCZ OMÓWIONEGO W POPRZEDNIM ODCINKU RAPORTU NA TEMAT
TRADYCYJNYCH BŁĘDÓW JĘZYKOWYCH ZESPÓŁ NADWYRAZ.COM
SPORZĄDZIŁ RAPORT DOTYCZĄCY NAJPOPULARNIEJSZYCH SŁÓW
MŁODZIEŻOWYCH W INTERNECIE W 2021 ROKU.
W świetle tego dokumentu najpopularniejszym młodzieżowym
słowem roku był wyraz „crush” lub
– w wersji spolszczonej – „krasz”.
Jest to anglojęzyczne określenie
osoby, którą obdarzyliśmy miłosnym uczuciem. Kolejne chętnie
używane słowa to pochodzący
z języka angielskiego wyraz: „randomowy” (czyli „przypadkowy”),
jak również swojskie: „przegryw”

(tj. „nieudacznik” lub „pechowiec”)
oraz „sztos” i „sztosik” (a więc coś
wspaniałego lub wywołującego
wrażenie).
We wspomnianym badaniu zgromadzony materiał liczył przeszło
3,1 mln słów. Punkt wyjścia stanowiły propozycje nadesłane w ramach
plebiscytu na Młodzieżowe Słowo
Roku organizowanego corocznie
przez Wydawnictwo Naukowe PWN

we współpracy z Uniwersytetem
Warszawskim. Zbadano rzeczywistą frekwencję tych wyrazów na
stronach i portalach odwiedzanych przez nastolatków. Wprawdzie w plebiscycie na Młodzieżowe
Słowo Roku zwyciężył „śpiulkolot”,
jednak omawiany tutaj raport nie
potwierdził tej rzekomej popularności. „Nasza analiza wykazała, że
«śpiulkolot» znajduje się dopiero na

73. miejscu w rankingu” – poinformował portal Nadwyraz.com.
Tak więc nieużywany praktycznie
przez nikogo wyraz mający oznaczać „miejsce do spania” został
z niejasnych do końca powodów
wyniesiony na piedestał. W tym
miejscu twórcy raportu odnieśli się
do istoty PWN-owskiego konkursu,
stwierdzając, że warto zastanowić
się nad sensownością przeprowa-

dzania plebiscytów, którym daleko
jest do rzetelnego głosowania, a za
wyborem określonego słowa stoi
niereprezentatywna grupa internautów. Sam plebiscyt uznali oni
za ciekawe przedsięwzięcie, które
„budzi wiele emocji i pobudza internautów do dyskusji na temat języka”,
tyle że jego metodyka „jest skrajnie
nieefektywna i wątpliwa”.
I to jest naprawdę sztos!
(tp)
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Jak rozmawiać z dziećmi
o konflikcie i wojnie?
Z KOŃCEM LUTEGO AGRESJA ROSJI WOBEC
UKRAINY ESKALOWAŁA DO WYMIARU OTWARTEJ
WOJNY. NAPŁYWAJĄCE Z MEDIÓW NIEPOKOJĄCE
INFORMACJE, ZWŁASZCZA FILMY I ZDJĘCIA,
URUCHAMIAJĄ W MŁODYM UMYŚLE OBRAZY PEŁNE
PRZEMOCY ORAZ IDĄCE ZA NIMI SKOJARZENIA.
WYWOŁUJĄ TAKIE UCZUCIA JAK STRACH, ZŁOŚĆ
CZY SMUTEK. CO W TEJ SYTUACJI MOGĄ UCZYNIĆ
NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY? AGENDA ONZ
NA RZECZ DZIECI (UNICEF) PRZEDSTAWIŁA OSIEM
STOSOWNYCH WSKAZÓWEK.
Dowiedz się, co dziecko wie
i co czuje
Wybierzmy czas i miejsce umożliwiające dziecku swobodną rozmowę, np. podczas rodzinnego posiłku.
Unikajmy rozmów na trudne tematy
tuż przed snem. Dobrym punktem
wyjścia jest zapytanie dziecka, co już
wie i jak się z tym czuje. Może ono nie
być świadome, co się dzieje, a przez
to nie okazywać zainteresowania
rozmową. Może też przeżywać całą
sytuację, skrywając głęboko swe
uczucia. W przypadku młodszych
dzieci dobrym sposobem rozpoczęcia
dyskusji jest np. wspólne rysowanie
albo czytanie i opowiadanie bajek.
Ciągły napływ niepokojących informacji może rodzić przeświadczenie
o wszechobecności kryzysu. „Młodsze
dzieci mogą nie odróżniać obrazów
na ekranie od rzeczywistości i mogą
wierzyć, że znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, nawet jeśli
konflikt rozgrywa się w innym kraju.
Starsze dzieci mogą mieć dostęp do
niepokojących treści w mediach społecznościowych i obawiać się eskalacji
wydarzeń” – czytamy na stronie UNICEF-u. Nie bagatelizujmy obaw podopiecznego. W sytuacji gdy zada on
niełatwe pytanie, np. „Czy teraz wszyscy umrzemy?”, wypada go zapewnić,
że tak się nie stanie, ale i – w celu pomocy mu – usiłować zrozumieć, skąd
pochodzą te lęki.
Należy pokazać dziecku, że jesteśmy świadomi jego uczuć, dać mu
zapewnienie, że są one czymś normalnym, a także poświęcić mu całą
swą uwagę, podkreśliwszy, że może
porozmawiać z nami lub inną zaufaną dorosłą osobą zawsze, kiedy tylko
tego potrzebuje.
Podczas rozmowy
zachowaj spokój
Dzieci mają prawo wiedzieć, co się
na świecie dzieje, ale równocześnie
dorośli mają obowiązek chronić je
przed stresem. „To normalne, że Ty
także czujesz niepokój w związku
z tym, co się dzieje. Pamiętaj jednak,
że dzieci naśladują reakcje dorosłych,
więc staraj się nie dzielić z dzieckiem
nadmiernie swoimi obawami. Mów do
niego spokojnie i zwracaj uwagę na

swoją mowę ciała” – czytamy. Należy,
na ile to możliwe, zapewnić dziecko,
że nic mu nie grozi oraz że wiele osób
na całym świecie ciężko pracuje, aby
zaprowadzić pokój.
Nic złego w tym, że nie znamy odpowiedzi na każde pytanie dziecka. Warto wtedy się do tego przyznać i obiecać sprawdzenie tej kwestii, a nawet
wykorzystać sytuację do wspólnego
poszukiwania odpowiedzi. Istotne jest
wyjaśnienie dziecku, że nie wszystkie

•

•
•

Dzieci zawsze szukają
u swych rodziców poczucia bezpieczeństwa
i stabilizacji.
Obserwuj reakcje dziecka
i bądź wrażliwy na oznaki
niepokoju.
Poczucie, że coś się robi,
choćby najmniejszego,
może często przynieść
wielką ulgę.

Dzieci mają prawo wiedzieć, co się na świecie dzieje, ale równocześnie dorośli mają obowiązek chronić je przed stresem
FOT. PL.FREEPIK.SCOM

cych do pokoju. Można też sprawdzić,
czy dziecko chciałoby współuczestniczyć w działaniach pomocowych,
np. w lokalnej zbiórce darowizn, albo
narysować plakat lub napisać wiersz
na rzecz pokoju. „Poczucie, że coś się
robi, choćby najmniejszego, może często przynieść wielką ulgę” – napisano
na stronie UNICEF-u.
Ostrożnie zakończ rozmowę
Kończąc rozmowę, należy mieć
pewność, że nie pozostawiamy dziecka z uczuciem niepokoju. Można to
ocenić, obserwując jego mowę ciała,
ton głosu i oddech. Wypada zapewnić
podopiecznego, że nam na nim zależy i że zawsze jesteśmy gotowi go
wysłuchać oraz wesprzeć, gdy tylko
poczuje lęk czy strach.
Sprawdzaj, jak dziecko się czuje

informacje w sieci są weryfikowane,
i wskazanie, jak ważne jest korzystanie
z wiarygodnych źródeł.
Ucz współczucia, nie potępiaj
Konflikty niosą często ze sobą
uprzedzenia i dyskryminację. W rozmowie z młodym człowiekiem wypada unikać stygmatyzujących określeń
typu „źli ludzie” czy „zło”. Zamiast tego
starajmy się wzbudzać w dziecku
emocje współczucia, np. dla rodzin
zmuszonych do opuszczenia swych
domów. „Przypomnij dziecku, że
każdy ma prawo czuć się bezpiecznie
w szkole i w społeczeństwie. Zastraszanie i dyskryminacja są zawsze złe
i każdy z nas powinien dołożyć swoją
cegiełkę do tego, aby szerzyć życzliwość i wzajemne wsparcie” – czytamy.
Skup się na pomagających
Ważne, aby dzieci wiedziały, że
ludzie pomagają sobie nawzajem,
wykazując się odwagą i życzliwością.
Warto znaleźć pozytywne historie,
np. o wolontariuszach niosących pomoc lub młodych ludziach wzywają-

Z upływem czasu należy rozmawiać
z dzieckiem, aby sprawdzić, jak sobie
radzi z kolejnymi wiadomościami. Jak
się czuje? Czy ma jakieś nowe pytania?
Czy chciałoby o czymś porozmawiać?
Dzieci różnie reagują na trudne sytuacje i niektóre oznaki ich niepokoju
mogą nie być tak oczywiste. „Młodsze dzieci mogą potrzebować więcej
czułości, a nastolatki mogą okazywać częstszy smutek czy złość. Wiele
z tych reakcji jest krótkotrwała i są one
normalną odpowiedzią na stresujące
wydarzenia. Jeśli takie zachowania
utrzymują się przez dłuższy czas,
dziecko może potrzebować specjalistycznej pomocy” – czytamy.
Można pomóc dziecku zredukować
stres poprzez wspólne ćwiczenia oddechowe, biorąc 5 głębokich oddechów, tj. przez 5 sekund wykonując
głęboki wdech ustami, a następnie
przez 5 sekund powoli wypuszczając
powietrze nosem. Dziecku możemy
wyjaśnić, że kiedy robi wdech, nadmuchuje swój brzuszek niczym balonik,
a kiedy robi wydech, powietrze z balonika delikatnie uchodzi.

Bądźmy gotowi do rozmowy
z dzieckiem, kiedykolwiek wykazuje
ono taką potrzebę. Jeśli zdarzy się
to tuż przed snem, wypada zakończyć rozmowę czymś pozytywnym,
np. przeczytaniem ulubionej bajki,
która pomoże mu spokojnie zasnąć.
Ogranicz natłok wiadomości
Zwracajmy uwagę na to, w jakim
stopniu dzieci są narażone na kontakt
z wiadomościami pełnymi alarmujących nagłówków i niepokojących
obrazów. Warto rozważyć rezygnację
z oglądania serwisów informacyjnych w obecności młodszych dzieci;
w przypadku starszych zaś – porozmawiać o tym, ile czasu poświęcają
na oglądanie wiadomości i którym
źródłom ufają. Ponadto zrewidujmy sposób prowadzenia rozmowy
o konflikcie z innymi dorosłymi, jeśli
odbywa się ona w towarzystwie dzieci. „W miarę możliwości postaraj się
odwracać uwagę dziecka od konfliktu,
organizując mu rozrywkę” – czytamy.
Dbaj o siebie
Pomoc dziecku okaże się bardziej
skuteczna, jeśli sami będziemy w dobrej formie. Dzieci obserwują reakcje
swych opiekunów, stąd warto, aby

wiedziały, że panujemy nad sytuacją.
Jeśli czujemy się zaniepokojeni lub
zdenerwowani, zadbajmy o własne
samopoczucie oraz zwróćmy się do
rodziny, przyjaciół i zaufanych osób.
Zatroszczmy się o sposób korzystania z serwisów informacyjnych.
Zamiast pozostawać nieustannie
online, warto określić konkretny
czas sprawdzania wiadomości.
W miarę możliwości starajmy się
wygospodarować jakąś część dnia
na aktywności sprzyjające relaksowi
i regeneracji sił.
***
Przez prawie dwa lata młode pokolenie mierzyło się z ograniczeniami
i obciążeniami wynikającymi z pandemii. Obecnie zaś doświadcza ono
kolejnej trudnej sytuacji, której wpływ
i skalę dopiero zaczynamy rozpoznawać. Ważne, abyśmy potrafili ofiarować dziecku uwagę i wsparcie, co znalazłoby przełożenie na jego poczucie
bezpieczeństwa.
(ptn)
Źródło: UNICEF, Jak rozmawiać z dziećmi
o konflikcie i wojnie?, https://unicef.pl/
co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/jakrozmawiac-z-dziecmi-o-konflikcie-i-wojnie
(10 marca 2022).

Dla młodych osób potrzebujących wsparcia psychologa Rzecznik
Praw Dziecka uruchomił w ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania
800 12 12 12 linię obsługiwaną w językach ukraińskim i rosyjskim.
Terminy dyżurów zamieszczono na stronie internetowej RPD.
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało rekomendacje dla
nauczycieli i pedagogów szkolnych zatytułowane Jak rozmawiać
z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie, zawierające wskazania dotyczące sposobów udzielania wsparcia i prowadzenia rozmów
o wojnie za naszą wschodnią granicą.
W ramach cyklu „Codziennik Rodzica” na kanale YouTube udostępniono nagranie pt. Rozmowy z dziećmi na tematy najtrudniejsze.
Psycholog Karla Orban podjęła wraz z rozmówczyniami temat radzenia
sobie ze strachem wywołanym wojną na Ukrainie oraz towarzyszenia
dzieciom w przeżywaniu tego wydarzenia.
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TE ARTYKUŁY POWSTAŁY W RAMACH PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO. DZIEL SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z „KU
Innowacja pedagogiczna w liceum ogólnokształcącym

ANATOMIA
CZŁOWIEKA
PO ANGIELSKU

O sobie: Praca z młodzieżą daje mi satysfakcję, a także mobilizuje
mnie do podejmowania działań wpływających na mój rozwój osobisty
i zawodowy. Od ponad sześciu lat jestem członkiem zespołu egzaminacyjnego sprawdzającego egzamin maturalny pisemny z języka angielskiego
na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Współpracuję z Okręgową
Komisją Egzaminacyjną w Łomży.

CZY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO MOŻE BYĆ PRZYDATNA W NAUCE
BIOLOGII? CO ŁĄCZY JĘZYK OBCY Z ANATOMIĄ CZŁOWIEKA? OKAZUJE SIĘ, ŻE
W DZISIEJSZYCH CZASACH BARDZO WIELE, DLATEGO RAZEM Z KOLEŻANKĄ
POSTANOWIŁYŚMY WYKORZYSTAĆ TEN FAKT W PRACY NA ZAJĘCIACH
DODATKOWYCH Z NASZYMI LICEALISTAMI. PRZEZ OSTATNIE DWA LATA JA,
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ORAZ MOJA KOLEŻANKA, NAUCZYCIEL
BIOLOGII, REALIZOWAŁYŚMY INNOWACJĘ PEDAGOGICZNĄ PT. „BIOLOGIA JAKIEJ
NIE ZNACIE – FASCYNUJĄCA ANATOMIA CZŁOWIEKA W JĘZYKU ANGIELSKIM”.

O sobie: Zawód, który wykonuję, jest moją pasją. Staram się pracować
tak, aby w uczniach rozwijać zamiłowanie do przyrody i biologii. Zdobyte
doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, wzbogacone licznymi
szkoleniami, sprawia, że nauczanie cieszy, inspiruje i motywuje do dalszej
pracy. Dużą satysfakcję daje mi praca z uczniem zdolnym i odkrywanie
talentów biologicznych; zachęcam do udziału w olimpiadach i konkursach
biologicznych.
Od ponad pięciu lat współpracuję z OKE w Łomży, pracując w zespole
egzaminacyjnym przy sprawdzaniu egzaminów maturalnych pisemnych
z biologii na poziomie rozszerzonym. Pracuję w myśl zasady: „Powiedz
mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” (Konfucjusz).

Anna CIUCHNICKA
Nauczyciel języka angielskiego z 13-letnim stażem pracy w szkole, z czego od ponad
11 lat w liceum, gdzie przygotowuje uczniów m.in. do egzaminu maturalnego z języka
angielskiego. Zatrudniona w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Renata BAJKIEWICZ
Nauczyciel biologii i przyrody z 15-letnim doświadczeniem w pracy w liceum i szkole
podstawowej. Pracuje w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Katolickiej Szkole
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Podstawowym założeniem projektu było przygotowanie uczniów liceum do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych, na których językiem wykładowym będzie język angielski FOT. KLO ŁOMŻA

Obie uczymy w liceum ogólnokształcącym, a uczniowie, którzy
brali udział w innowacji, uczęszczają
na lekcje rozszerzonej biologii oraz
rozszerzonego języka angielskiego.
Wdrożenie tej innowacji pedagogicznej w naszej szkole podyktowane
było chęcią stworzenia uczniom
możliwości zdobywania wiedzy
z przedmiotu biologia przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim.
Podstawowym założeniem naszych działań było przygotowanie
uczniów do kontynuowania nauki
na kierunkach medycznych, na których językiem wykładowym będzie
język angielski. Wiele młodych osób,
studentów i absolwentów uczelni
medycznych wyjeżdża obecnie za
granicę w poszukiwaniu zatrudnienia. Tak więc nasza innowacja
podyktowana była również przez

wymagania współczesnego rynku
pracy.
Dwa razy w miesiącu prowadziłyśmy wspólnie zajęcia, w trakcie których uczniowie najpierw przyswajali
wiedzę z zakresu anatomii człowieka
pod kierunkiem nauczyciela biologii,
następnie utrwalali zdobyte wiadomości – równocześnie poszerzając
wiedzę o wyrażenia i zwroty anglojęzyczne związane z tematyką zajęć
– pod kierunkiem anglisty.
Istotnym elementem innowacji
była duża samodzielność uczniów
w realizacji zajęć, przy równoczesnej
asyście nauczycieli występujących
w roli partnerów, którzy inspirowali,
wspomagali, doradzali i wyzwalali
inicjatywę.
Uczniowie pracowali metodami
aktywnymi, w parach i małych grupach. Na zajęciach stosowałyśmy
technologie informacyjno-komu-

UCZNIOWIE PRACOWALI METODAMI
AKTYWNYMI, W PARACH I MAŁYCH
GRUPACH.
nikacyjne, zarówno do prezentacji
zagadnień, ich utrwalania, jak i poszerzania zdobytej wiedzy. Uczniowie z zaangażowaniem oglądali
filmy i prezentacje multimedialne,
rozwiązywali quizy online oraz grali w gry multimedialne. Finalnym
efektem ich pracy, po każdych zajęciach, była kolejna karta wirtualnego lapbooka, który powstawał
w aplikacji Padlet na udostępnianej przez nas tablicy. Uczniowie
zamieszczali tam opracowywane
samodzielnie materiały, takie jak

np. gotowe słowniczki terminów
medycznych czy też quizy leksykalne. Dzięki temu powstawała jedna
wspólna baza dydaktyczna, z której
mogli korzystać wszyscy uczniowie
uczestniczący w projekcie.
Ewaluacja innowacji – oparta na
rozmowach z uczniami, naszej obserwacji ich pracy i zaangażowania,
analizach efektów działań uczestników oraz wyników skierowanej do
nich ankiety – pozwoliła na stwierdzenie, że uczniowie znacznie poszerzyli zasób słownictwa z zakresu

anatomii człowieka i terminologii
medycznej w języku obcym.
Uczniowie przyznali także, że rozwinęli umiejętność współdziałania
w grupie oraz byli bardziej świadomi
współodpowiedzialności za wykonywane zadania. Doskonalili również
umiejętności korzystania z różnych
źródeł informacji w języku obcym
(np. z encyklopedii, słowników
jedno- i dwujęzycznych, mediów,
internetu) oraz selekcjonowania
zdobytych informacji.
Licealiści wskazywali ponadto
na znaczący rozwój umiejętności
samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wirtualny lapbook,
namacalny efekt ich pracy, jako
pomoc naukowa będzie mógł być
wykorzystany w przyszłości przez
kolejne roczniki.
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URIEREM”. POMOŻEMY CI W AWANSIE ZAWODOWYM I WSPÓLNIE ZAINSPIRUJEMY INNYCH!
Refleksje nauczyciela gry na wiolonczeli i aktywnego muzyka instrumentalisty

Nauka gry na instrumencie
w trybie online
OKRES PANDEMII SPOWODOWAŁ, ŻE RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE GRY NA INSTRUMENCIE Z DNIA NA DZIEŃ MUSIELI
ZREWOLUCJONIZOWAĆ SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ. MOGŁOBY SIĘ WYDAWAĆ, ŻE KONTAKT Z UCZNIEM POPRZEZ KAMERĘ
TELEFONU CZY KOMPUTERA TO ŻADNA ZMIANA W PRZEKAZYWANIU UWAG, A JEDNAK NAPOTKAŁAM SZEREG PROBLEMÓW,
KTÓRE NIE WYSTĘPOWAŁY PODCZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ NA ŻYWO. CHCIAŁABYM SIĘ PODZIELIĆ REFLEKSJAMI W TEJ
KWESTII Z PUNKTU WIDZENIA NAUCZYCIELA GRY NA WIOLONCZELI ORAZ AKTYWNEGO MUZYKA INSTRUMENTALISTY.
Swoje spostrzeżenia na temat
nauki gry na instrumencie w trybie
online opieram na własnym doświadczeniu oraz wieloletniej pracy
w szkole muzycznej I stopnia.

wspólne muzykowanie. Ta właśnie
motywacja popycha do pracy.
Dlatego w celu poprawy jakości
mojej pracy i uzyskania lepszych
efektów gry moich uczniów wprowadziłam, oprócz lekcji online w czasie
rzeczywistym, nagrywanie i przesyłanie filmików. Nagrań dokonywałam
zarówno ja, jak i moi uczniowie. Prezentowałam na nich zadane utwory oraz uwagi dotyczące pracy nad
nimi. Filmiki miały zwięzłą formę
i były krótkie, tak aby uczeń miał
stały i szybki dostęp do danej treści bez konieczności czekania na
lekcję. Uczniowie także nagrywali
utwory lub ich fragmenty. Jakość
nagrań była zdecydowanie lepsza,
co pozwoliło mi wychwycić niuanse
w grze i potem, na lekcji, przekazywać bardziej konstruktywne uwagi.
Zdecydowana większość uczniów,
nagrywając utwór, starała się go wykonać dokładniej. Młodzi muzycy
chcieli wypaść jak najlepiej, dlatego
powtarzali utwór wielokrotnie aż do
uzyskania zadowalających efektów.
I tym samym uczyli się go szybciej.

Żmudne ćwiczenia
Gra na instrumencie – czy to profesjonalna, czy amatorska – koncertowanie, wspólne muzykowanie to
piękne zjawisko. Z punktu widzenia
słuchacza, który skupia się tylko na
odbiorze dzieła, sprawa wygląda
dość prosto. Oczekuje on wykonania
płynnego, bez błędów intonacyjnych, technicznych i bez pomyłek.
I właśnie dlatego dążeniem każdego
artysty jest posiadanie i rozwijanie
takich umiejętności i środków, aby
dany utwór, zapisany w formie nut,
ożywić. Innymi słowy: zagrać nie tylko porządnie od strony technicznej,
ale i muzycznej.
Niewiele osób zdaje sobie sprawę,
jak bardzo mozolna jest edukacja
muzyczna. Okiem laika gra na instrumencie, zwłaszcza gdy wykonawca
jest bardzo dobry i operuje luźnym
aparatem gry, może wydawać się
czymś nietrudnym. Czymś, co nie
wymagało żmudnych, systematycznych, prawidłowo utrwalanych
latami ćwiczeń.
Nauka gry na instrumencie to zajęcia indywidualne, odbywające się
dwa razy w tygodniu. To głównie
swego rodzaju instruktaż. Uczeń,
oprócz gry na lekcji, sam w domu
utrwala zadany materiał i tylko ten
sposób pracy gwarantuje rozwój
umiejętności.
Rola nauczyciela jest jednak niezbędna. Zwraca on uwagę na aparat
gry, czyli prawidłowy sposób ułożenia rąk i postawę. W przypadku
gry na wiolonczeli istotny jest sposób ułożenia palców prawej ręki na
smyczku oraz działanie palców lewej
ręki.
Efekty gry były odrealnione
Wiolonczela jest instrumentem
smyczkowym, który składa się z pudła rezonansowego, gryfu i nóżki, na
której się opiera. Nauczyciel zwraca
uwagę na odpowiednią długość nóżki, na to, czy włosie w smyczku jest
w odpowiedni sposób naprężone

Trudna, ale nie niemożliwa

Optymalna i efektywna nauka gry na instrumencie wymaga żywego kontaktu ucznia i nauczyciela FOT. PSM STARACHOWICE

i nasmarowane kalafonią, a przede
wszystkim ma wpływ na nastrojenie
instrumentu. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w przypadku młodszych uczniów, którzy jeszcze nie
potrafią tego sami uczynić. Podczas
lekcji nauczyciel ma również możliwość ingerowania w ułożenie rąk
w celu poprawy intonacji.
Pandemia wytrąciła nauczycieli
z tego porządku. W trakcie nauki
w trybie online wystąpiło szereg
problemów, które podczas prowadzenia zajęć na żywo nie występowały. Zacznę od tego, że uczniowie
posiadali różnej jakości sprzęt do nauki zdalnej. Jakość internetu również
nie zawsze była zadowalająca. Gra
w takich warunkach, odsłuchiwanie utworów, a nawet komunikacja
stały się nie lada wyzwaniem wymagającym niezwykłej cierpliwości
i skupienia. Ciężko było ocenić jakość

ZAUWAŻYŁAM
RÓWNIEŻ OBJAWY
ZNIECHĘCENIA
U UCZNIÓW. GRA
DO CZTERECH ŚCIAN
U WIELU Z NICH
ZAHAMOWAŁA ROZWÓJ
LUB SPOWODOWAŁA
REZYGNACJĘ
Z KONTYNUACJI NAUKI.

dźwięku i intonację, bo często efekty
gry były odrealnione.
Gra na instrumencie to również
praca ciałem, dążenie do wyeliminowania usztywnień. Bardzo trudno było nad tym zapanować online.
Z doświadczenia wiem, że uwagi
słowne nie przynoszą pożądanych
efektów.
Gra do czterech ścian
Zauważyłam również objawy zniechęcenia u uczniów. Gra do czterech
ścian u wielu z nich zahamowała
rozwój lub spowodowała rezygnację
z kontynuacji nauki. Dzieci zamknięte
w domach traciły motywację do ćwiczeń, do zdobywania umiejętności
i pokonywania trudności. Doskwierał brak możliwości pracy z akompaniatorem. Bo przecież gra się na
instrumencie dla słuchaczy. To również obcowanie z innymi muzykami,

Reasumując, nauka gry na instrumencie w trybie online okazała
się niezwykle trudna, ale nie niemożliwa. Obok możliwości stałego
kontaktu z uczniem dzięki komunikatorom, możliwości szybkiego
przesyłania materiałów nutowych,
oznaczania w nich uwag, na pewno
przyspieszyła pracę. Niemniej jednak
z psychologicznego i artystycznego punktu widzenia przyczyniła się
na pewno w wielu przypadkach do
regresu poziomu gry. Spowodowała podwyższenie poziomu stresu.
Uczniom trudniej było wyjść na scenę i zaprezentować efekty swojej
ciężkiej pracy przed publicznością
po okresie izolacji.
Miejmy nadzieję, że taki tryb pracy już nie powróci, a młodzi adepci
sztuki w pełni będą mogli uczestniczyć w artystycznym życiu szkoły
i w nieskrępowany sposób prezentować i rozwijać swoje zdolności.
Anna CZARNOMSKA
nauczyciel gry na wiolonczeli
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Starachowicach
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TEN ARTYKUŁ POWSTAŁ W RAMACH PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO. DZIEL SIĘ
WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z „KURIEREM”. POMOŻEMY CI W AWANSIE ZAWODOWYM
I WSPÓLNIE ZAINSPIRUJEMY INNYCH!

Autorski program „Otwórz się na książkę”

Od Balladyny do Tyrmanda

W CZASACH POWSZECHNEJ CYFRYZACJI I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII MŁODZIEŻ CORAZ MNIEJ
INTERESUJE SIĘ KSIĄŻKAMI. POSTANOWIŁAM ZMIENIĆ TEN STAN RZECZY I ZASZCZEPIĆ W MŁODYCH
LUDZIACH PASJĘ CZYTANIA. DLATEGO NAPISAŁAM AUTORSKI PROGRAM „OTWÓRZ SIĘ NA KSIĄŻKĘ”,
KTÓRY REALIZOWAŁAM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWOWYCHOWAWCZYCH W STALOWEJ WOLI, GDZIE JESTEM NAUCZYCIELEM WYCHOWAWCĄ.
Tworząc program, starałam się,
aby był on optymalnie dopasowany do potrzeb młodzieży. Chciałam
w ten sposób przełamać stereotyp,
że czytanie książek ogranicza się
tylko do kontaktu z wydaniem papierowym. Projekt zakładał różnorodne
działania związane z popularyzacją
czytelnictwa (patrz tabela).
Choć realizacja programu przypadła w roku, w którym wybuchła
pandemia, udało mi się przeprowadzić projekt, a nawet go rozszerzyć
o wiele dodatkowych działań. Ponieważ prowadzę profil facebookowy
Edu Bursiaki (nazwa pochodzi od
bursy, która funkcjonuje w naszej
placówce), mogłam w sposób zdalny informować byłych i obecnych
wychowanków o różnych przedsięwzięciach.
W pierwszym semestrze zorganizowaliśmy w bursie Narodowe
Czytanie Balladyny. Włączyłam w tę
akcję pracownice Biblioteki Pedagogicznej z Tarnobrzega, mającej
filię w Stalowej Woli. Wydarzenie
utrwalone zostało na zdjęciach oraz
filmach, które udostępnione były na
profilu Edu Bursiaki. Młodzież mogła się włączyć w życie kulturalne
placówki, rozwinąć swój talent artystyczny, a nieśmiali wychowankowie
przełamali tremę przed wystąpieniami publicznymi.
Zajęcia biblioteczne, ze względu
na sytuację epidemiologiczną, nie
odbyły się, jednak na profilu Edu Bursiaki zamieszczałam informacje dotyczące e-usług oferowanych przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu i Podkarpackie Biblioteki
Pedagogiczne. W czasie edukacji
zdalnej pomogło to wychowankom
w dostępie do zasobów bibliotecznych i korzystania z nich w domach.
Publikowałam też quizy, testy z wybranych lektur szkolnych, teksty promujące czytelnictwo. Informowałam
o konkursach, nowościach wydawniczych i ofertach kulturalnych
związanych z czytelnictwem. Było
to aktualizowane podczas całego
roku szkolnego.
Specjalnie dla miłośników „książki
słuchanej” udostępniłam na Face
booku kod QR, dzięki któremu młodzież mogła za darmo pobrać audiobooki z utworami znanych pisarzy.
We współpracy z wychowankami
przygotowałam również gazetki tematyczne promujące czytelnictwo:
„Czytaj, bo warto”, „Kto czyta, nie
błądzi”. Pozwoliły one przybliżyć
w sposób obrazowy zalety czytania.
Regularnie prowadziłam też pogadanki pt. „Czytanie jest OK” i „Czytanie poszerza horyzonty”. Dzięki temu
poznawałam, co młodzież interesuje

w literaturze i jakie trendy literackie
ją pociągają.
Ważnym elementem programu
było przybliżanie wychowankom
postaci pisarza Leopolda Tyrmanda. W 2020 roku przypadała
setna rocznica jego urodzin i był
on jednym z patronów 2020 roku.
Poprzez publikacje materiałów
o pisarzu na Facebooku wychowankowie mogli poznać jego sylwetkę i twórczość. Wszystkie te
działania zostały przeprowadzone
w ciągu pierwszego semestru roku
szkolnego 2020/2021.
W drugim semestr ze roku
szkolnego 2020/2021 program
był kontynuowany mimo sytuacji
epidemiologicznej. Publikowałam
na profilu Edu Bursiaki informacje dla wychowanków dotyczące:
interaktywnego przewodnika dla
czytających i piszących polski.wolnelektury.pl, głosowania w plebiscycie „Książka roku 2020”, Święta
Bibliotekarza, Międzynarodowego
Zadanie

Dnia Pisarza, Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich.
Przygotowałam gazetki ścienne:
„Czytaj ciekawe książki”, „Zostań
molem książkowym”, „Wkręć się
w czytanie”. Kolejnym przedsięwzięciem, które przeprowadziłam,
było przygotowanie interaktywnego quizu ze znajomości wybranych
lektur, zatytułowanego „Czy znasz
lektury szkolne?”. Został on zamieszczony na profilu Edu Bursiaki,
dzięki czemu młodzież mogła rozwiązywać go w dogodnym dla siebie
miejscu i czasie lub wykorzystać do
powtórek przed egzaminami.
Kolejnym przedsięwzięciem było
przygotowanie dla wychowanków
zakładek do książek. Mogli je pobrać
z profilu Edu Bursiaki i po wydrukowaniu z nich korzystać. Polecałam
również naszym wychowankom
filmowe adaptacje książkowe, które warto obejrzeć, a także nowości
wydawnicze. W placówce zorganizowany został kącik czytelniczy, dzięki
Cel

Narodowe Czytanie Wesela w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Stalowej Woli FOT. ZPOW

któremu każdy mógł oddać i zabrać
do przeczytania, na zasadzie wymiany, interesującą go książkę.
Zachęcałam młodzież do wzięcia udziału w akcji „Przeczytam 52
książki w 2021 roku”, w której sama
brałam udział. Wiem, że część wychowanków dołączyła do niej na
Facebooku.
O zrealizowanym w bursie programie tak mówi Teresa Polowska,
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych:
– Taki program był u nas potrzebny. Młodzież potrzebuje alternatywy dla cyfrowej rzeczywistości, a książki są w tym kontekście
wspaniałym narzędziem. Jestem
zadowolona z efektów programu.
Bardzo cieszy mnie to, że młodzież

Formy realizacji

Termin

chętnie włącza się w takie akcje jak
Narodowe Czytanie, które Justyna
Kubiak wraz z Alicją Sroką i bibliotekarzami z Biblioteki Pedagogicznej realizuje w naszej placówce od
kilku lat. Miejmy nadzieję, że to nie
ostatnie tego typu u nas przedsięwzięcie.
Praca z młodzieżą to powołanie.
Nie można działać schematycznie,
trzeba działać kreatywnie. Cieszę
się, że poprzez mój program pobudziłam w młodzieży chęć do
czytania i pokazałam jej, że czytać
i rozwijać czytelnictwo można na
różne sposoby.
Justyna KUBIAK
nauczyciel w Zespole Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
w Stalowej Woli

Sposób
dokumentowania

Odpowiedzialna
osoba

1.

Zorganizowanie Narodowego
Czytania Balladyny

Zwrócenie uwagi na twórczość
Juliusza Słowackiego

Zorganizowanie
akademii

IX 2020

Wpis w zeszycie zajęć
kulturalno-oświatowych
oraz w dzienniku zajęć

Mgr Justyna Kubiak
Mgr Alicja Sroka

2.

Współpraca z Biblioteką
Pedagogiczną i Biblioteką
Międzyuczelnianą w Stalowej
Woli

Nakłonienie wychowanków
do zapisania się do bibliotek
i korzystania z ich zasobów

Zajęcia biblioteczne

Cały rok szkolny
2020/2021

Wpisy w zeszycie zajęć
wychowawczych oraz
w dzienniku zajęć

Mgr Justyna Kubiak
Mgr Alicja Sroka

3.

Zamieszczanie na profilu
facebookowym Edu Bursiaki
publikacji oraz nowości
książkowych

Przekazanie młodzieży za
pomocą internetu ciekawostek
książkowych, informacji o ważnych
wydarzeniach kulturalnych
i wydawniczych

Profil facebookowy
Edu Bursiaki

Cały rok szkolny
2020/2021

Konto Facebook
Edu Bursiaki, wpisy
w dzienniku zajęć

Mgr Justyna Kubiak

4.

Zorganizowanie konkursu
„Przeczytane namalowane” – na
ilustrację z ulubionej książki

Pobudzenie wrażliwości związanej
z przeczytanymi książkami oraz
wyrażenie jej w kreatywny sposób

Prace konkursowe
wychowanków

I semestr roku
szkolnego 2020/2021

Wpis w zeszycie zajęć
kulturalno-oświatowych
oraz w dzienniku zajęć

Mgr Justyna Kubiak

5.

Przeprowadzenie pogadanki
pt. „Czytanie jest OK”, dotyczącej
zalet czytania książek

Wskazanie na korzyści związane
z czytaniem książek oraz
zapoznanie z nowoczesnymi
sposobami czytania

Konspekt, pogadanki

I semestr roku
szkolnego 2020/2021

Wpisy w zeszycie zajęć
wychowawczych oraz
w dzienniku zajęć

Mgr Justyna Kubiak

6.

Przygotowywanie
i prezentowanie gazetek
ściennych związanych
z czytelnictwem

Przekazywanie wiedzy związanej
z literaturą

Gazetki tematyczne

Cały rok szkolny
2020/2021

Wpisy w dzienniku zajęć

Mgr Justyna Kubiak

7.

Przygotowywanie zakładek do
książek z sentencjami znanych
pisarzy

Inspirowanie wychowanków
postaciami ze świata literackiego

Szablony zakładek

I semestr roku
szkolnego 2020/2021

Wpisy w dzienniku zajęć

Mgr Justyna Kubiak

8.

Seanse filmów będących
ekranizacjami książek

Uwrażliwianie na połączenie fikcji
literackiej ze światem ukazanym
na ekranie filmowym

Wykaz seansów

Cały rok szkolny
2020/2021

Wpis w zeszycie zajęć
kulturalno-oświatowych
oraz w dzienniku zajęć

Mgr Justyna Kubiak
Mgr Alicja Sroka

9.

Quiz „Czy znasz lektury
szkolne?”

Przypomnienie treści z lektur
szkolnych. Utrwalenie wiedzy

Scenariusz quizu

I semestr roku
szkolnego 2020/2021

Wpis w zeszycie zajęć
kulturalno-oświatowych
oraz w dzienniku zajęć

Mgr Justyna Kubiak
Mgr Alicja Sroka

10.

Przybliżanie sylwetki pisarza
Leopolda Tyrmanda w związku
z setną rocznicą jego urodzin

Przekazywanie wiedzy dotyczącej
postaci i twórczości Leopolda
Tyrmanda

Rozmowy, gazetki,
prezentowanie
dorobku pisarza

I semestr roku
szkolnego 2020/2021

Wpisy w dzienniku zajęć

Mgr Justyna Kubiak
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O kształtowaniu charakteru cz. 24

Pokora, czyli o stawaniu
w prawdzie przed samym sobą
W LUDZKIEJ NATURZE ODNAJDUJEMY PĘD DO NIEUSTANNEGO
WZROSTU ZARÓWNO W DZIEDZINIE FIZYCZNEJ, JAK I DUCHOWEJ.
TEN PĘD JEST NIEZWYKLE CENNY, TOTEŻ WINIEN BYĆ WYTRWALE
PIELĘGNOWANY. NIEMNIEJ JEDNAK POJAWIA SIĘ NIERZADKO TENDENCJA
DO PRZESADNEGO WYRYWANIA SIĘ DO WIELKOŚCI I ZBYTNIEGO JEJ
POŻĄDANIA, CO ZNAJDUJE WYRAZ W WYKSZTAŁCENIU SIĘ WADY PYCHY.
DLA UJĘCIA ZATEM TEGO PĘDU W KARBY UMIARKOWANIA NIEZBĘDNA
JEST CNOTA POKORY.
Matka olbrzymów
Angielski pisarz Gilbert Keith Ches
terton (1874–1936) stwierdził, że
pokora jest matką olbrzymów. Tymczasem cnota ta bywa nierozumiana
i mylona z uniżonością, która każe
nam się uważać za kogoś gorszego i innym się podporządkowywać,
a czego karykaturalny wyraz znajdujemy w stwierdzeniu: „Przepraszam,
że żyję, to się już więcej nie powtórzy”. Owo niedocenianie pokory, nawet w kręgach religijnych, można
wytłumaczyć słabą znajomością jej
istoty. W języku łacińskim określana
jest ona jako humilitas, co wywodzi
się od terminu humus, czyli „ziemia”.
Pokora oznacza więc w rzeczy samej pogodzenie się z naszą ziemską kondycją i przemijalnością oraz
gotowość przyznania się do prawdy
na swój temat. Zadaniem tej cnoty
jest – jak pisze o. Jacek Woroniecki
(1878–1949) – „nie pozwalać, abyśmy w tym najgodziwszym dążeniu
do wzniesienia się wzwyż zapominali o granicach, które mu stawia
nasz charakter istot stworzonych
i to w dodatku grzesznych”. Francuski filozof André Comte-Sponville
(ur. 1952) stwierdza, że pokora jest
nie tyle niewiedzą o tym, czym się
jest, co raczej wiedzą lub uznaniem
tego, czym się nie jest. „To cnota
człowieka, który wie, że nie jest
Bogiem” – dodaje.
Być pokornym oznacza pozostawać świadomym swych ograniczeń
nie dla użalania się nad samym sobą
czy usprawiedliwiania się, lecz po to,
aby umieć się szanować i trzeźwo
oceniać. Jak słusznie przekonuje Giuseppe Moretti (ur. 1938), pokora jest
„podstawą prawidłowych postaw:
umiejętności dawania bez narzucania, umiejętności przyjmowania bez
czucia się pomniejszonym, umiejętności rozkazywania bez upokarzania
i umiejętności słuchania bez serwilizmu, umiejętności sprawowania
odpowiedzialności i umiejętności
wycofania się w odpowiednim momencie bez poczucia urazy, umiejętności doceniania i dowartościowania
obecności i wkładu innych”.
Pokora bynajmniej nie wyklucza
poczucia dumy, którym to pojęciem
posługujemy się dla określenia stanu zadowolenia z osiąganego przez
nas dobra. Wolno nam być dumnym
z własnych sukcesów, ze swego po-

tomstwa, a nawet z pochodzenia,
jednak nie wypada nam się pysznić
z tej racji i wynosić nad inne osoby.
Jak zauważa Woroniecki, człowiek
choćby częściowo ulegający pysze
„niechętnie pochwali, a chętnie zgani; poprosić o coś i potem podziękować będzie dla niego zawsze czymś
niemiłym, a już przed uznaniem swej
winy i przeproszeniem wzdrygać się
będzie cała jego natura”.
Dojrzewanie pokory
Pokora na ogół dojrzewa z wiekiem. Hinduski jezuita i psychoterapeuta Anthony de Mello (1931–1987)
przytoczył wspomnienia sufiego

I moja jedyna modlitwa jest taka:
«Panie, udziel mi łaski, bym sam się
zmienił». Gdybym tak się modlił od
początku, nie zmarnowałbym życia”. Doświadczenia sufiego trafnie
obrazują proces dojrzewania człowieka do pokory. Młody człowiek
łudzi się, że zmieni cały świat, by
w miarę upływu lat w coraz większym stopniu stawać w prawdzie
o sobie, uznając własne ograniczenia. Powyższe spostrzeżenie można
odnieść do każdego człowieka. Pokora jest cnotą dość trudną do zdobycia, gdyż wymaga od nas samych
zaakceptowania tkwiących w naszej
naturze niedoskonałości. Zaakceptować (ale nie usprawiedliwiać!)
oznacza przyjąć je do wiadomości
z pogodą i spokojem. Rozpatrywanie własnych niedostatków poprzez
czynienie z nich kluczowego punktu
odniesienia przyniesie tylko szkodę.
Wychowanie cnoty pokory

POKORA OZNACZA
WIĘC W RZECZY
SAMEJ POGODZENIE
SIĘ Z NASZĄ
ZIEMSKĄ KONDYCJĄ
I PRZEMIJALNOŚCIĄ
ORAZ
GOTOWOŚĆ
PRZYZNANIA SIĘ
DO PRAWDY
NA SWÓJ TEMAT.
Bayazida: „Za młodu byłem rewolucjonistą i moja modlitwa wyglądała
tak: «Panie daj mi siły, żeby zmienić
świat». W miarę jak stawałem się
dorosły i uświadomiłem sobie, że
minęło mi pół życia, a nie zdołałem
zmienić ani jednego człowieka, zacząłem się modlić: «Panie, udziel
mi łaski, by przemienić tych, którzy
się ze mną kontaktują. Choćby tylko
moją rodzinę i moich przyjaciół. Tym
się zadowolę». Teraz, kiedy jestem
stary i moje siły są policzone, zacząłem rozumieć, jaki byłem głupi.

Wchodząc na pole wychowania,
wypadałoby zacząć od ogólnych
wskazań, że kluczowe jest akcentowanie konieczności szerzenia
pojęcia integralnego cnoty pokory,
tzn. rozpatrywania jej nie tylko od
strony negatywnej, ale i pozytywnej.
Praktyczną wskazówką będzie, aby
w stosunkach z innymi ludźmi szukać zawsze wpierw tego, co w nich
dobre i co zasługuje na pochwałę.
Przeciwną skłonnością jest dopatrywanie się we wszystkim i we
wszystkich głównie słabych stron,
czyli – jak to się mówi – szukanie
dziury w całym.
Jeśli zaś chodzi o bardziej szczegółowe zalecenia, dzieci, a następnie
młodzież należy nieustannie zaprawiać do czterech czynności, które
tak dużo kosztują ludzi pysznych.
Chodzi o czynności chwalenia, proszenia, dziękowania i przepraszania.
W pierwszym rzędzie trzeba czuwać
nad tym, aby młody człowiek nie
nabrał skłonności do wynoszenia się
nad innych. Te odruchy pychy odzywają się nierzadko już na wczesnym
etapie życia.
Największą trudność sprawia
z reguły przepraszanie, toteż nic
dziwnego, że jest ono uważane za
główny akt pokory. Każdą bowiem
cnotę poznajemy po tym, jak spełnia
swą najtrudniejszą czynność. Z tego
względu na ten aspekt wychowania

Być pokornym oznacza pozostawać świadomym swych ograniczeń nie dla
użalania się nad samym sobą czy usprawiedliwiania się, lecz po to, aby umieć się
szanować i trzeźwo oceniać FOT. PL.FREEPIK.COM

należy położyć szczególny nacisk.
Przeproszenie polega na tym, że
wina zostaje przez winowajcę uznana, a żal za jej popełnienie – wyrażony. Z perspektywy wychowawczej
– jak podkreśla Woroniecki – „jest
bardzo ważne, aby takie szczere
przeproszenie zupełnie gładziło
winę i chroniło od późniejszych
przypominań i wymawiań. Przeproszenie i wypełnienie naznaczonej kary winno być traktowane jako
zupełne wyrównanie rachunku”.
Ułatwi to młodemu człowiekowi
przezwyciężenie pychy.
Zasygnalizowaliśmy jednak, że
praca nad cnotą pokory nie może się
ograniczać do jej strony negatywnej,
a więc do sytuacji, gdy przychodzi

człowiekowi przepraszać za własne
przewiny. Wychowanie pokory winno odbywać się na bieżąco, co jest
możliwe tylko przez zaprawianie
do pozostałych trzech aktów, tj.
chwalenia, proszenia i dziękowania,
a ku temu codziennie zdarzają się
okazje. Należy zaszczepić u podopiecznego to wewnętrzne pragnienie, by szczerze chwalić, grzecznie
prosić i z wdzięcznością dziękować.
Choć i samych form zewnętrznych
nie wypada tu bagatelizować. Bez
względu na to, czy są one głęboko
zakorzenione, czy pozostają tylko
w naskórku, stanowią wyraz pewnej ogłady towarzyskiej, którą też
należy docenić.
Piotr T. NOWAKOWSKI

O ŻABIE I OŚLE
Żaba, wychyliwszy się ze swego bajorka, zobaczyła osła skubiącego
trawę na łące. Pomyślała sobie: „Gdybym tak nadęła swoją pomarszczoną skórę, stałabym się z pewnością tak samo wielka i wspaniała jak
ten osioł. To nic trudnego, a wszyscy będą kiwać głowami z osłupienia”.
Tak pomyślawszy, zaczęła się nadymać. Po chwili zapytała młode
żabki, czy nie wydaje im się, że już dorównuje osłu. Ale żabięta odpowiedziały przecząco. Więc żaba z całych sił wciągnęła następną porcję
powietrza, co jednak – jak stwierdziły żabki – dalej nie zbliżyło jej do
osła. Gdy po raz trzeci chciała się nadąć, pękła jak balon.
(na podst. Kazimierz Wójtowicz, Przyczynki, Wrocław 1992, s. 121)
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