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Z dużą przyjemnością prezentujemy Czytelnikom drugi numer naszego czasopisma. Tematem przewodnim tego numeru uczyniliśmy zagadnienie tolerancji
i związanych z nią praw człowieka. Wybór problematyki nie jest przypadkowy. Obserwowana w ostatnim
czasie niechęć części naszego społeczeństwa wobec
INNYCH sprawia, że problematyka ta jest w grupie
kluczowych wyzwań wychowawczych – od przedszkola począwszy. Nie tylko w Polsce okazywana już coraz
powszechniej wrogość wobec tych, którzy różnią się
od nas religią, kulturą, wyglądem, statusem społecznym, płcią, czy orientacją seksualną, zmusza nas do
dyskusji wokół problematyki szacunku dla człowieka,
jego godności, wolności, praw. Edukacja nie może
pozostawać obojętna wobec rosnącego zjawiska
nietolerancji i choć jest to zagadnienie trudne, dla
niektórych kontrowersyjne, to wszelkie akty przemocy, ksenofobicznych zachowań powinny być szeroko
piętnowane ze względu na fakt, że KAŻDY człowiek
zasługuje na szacunek. Jesteśmy przekonani, że drogą
rozwiązywania konfliktów, „zasypywania” podziałów
powinien być dialog. Przemoc (w żadnej formie) nie
jest rozwiązaniem i tego należy uczyć się już od dzieciństwa. Pożądane jest, byśmy uczyli się słuchać ludzi, bez oceniania, w celu zrozumienia. Cenne, byśmy
uczyli się rozmawiać z ludźmi, nie po to, by oskarżać,
ranić, wylewać żale, ale po to, by lepiej zrozumieć
ich stanowiska, poglądy. Dialog jest jedyną drogą
budowania porozumienia opartego na szacunku dla
drugiego człowieka i jego zdania. Na tym polega demokracja. Tak bardzo cenimy przecież wartości, które
są podstawą naszej społeczności, jak wolność, godność, szacunek, solidarność czy odpowiedzialność.
Nie musimy, nie powinniśmy i nie chcemy być jednakowi, w różnicach jest wartość, oryginalność i piękno.
Spróbujmy dostrzegać w Innych – ludzi ciekawych,
wzbogacających nasze życie. Uczmy dzieci otwartości, zaufania i szacunku – to droga, która prowadzi
w kierunku pokoju i bezpieczeństwa.
Życzymy wszystkim Czytelnikom inspiracji do autorefleksji, do OTWARCIA SIĘ NA LUDZI i do podejmowania odpowiedzialnych działań edukacyjnych.
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Teoria

Wychowanie do tolerancji —
1
potrzeba współczesności
Agnieszka Olczak

N

ie1 trzeba być bacznym obserwatorem światowych
wydarzeń, by dostrzec problem rosnącej niechęci całych grup społecznych do inności, do różnic na tle
narodowościowym, kulturowym, religijnym czy rasowym.
W ostatnich czasach można z pełną jaskrawością obserwować narastającą w społeczeństwie niezgodę na wszelką odmienność – polityczną, światopoglądową czy seksualną, a powstające w wyniku tego podziały są coraz
głębsze. Dostrzegamy też, że popularność zyskują grupy
roszczące sobie prawo do okre ślania te go co je st słuszne ,
poprawne , dobre i dające sobie uprawnie nia do piętnowania (czasem agresywnego) wszystkiego co wykracza poza
nakreślone ramy. Tymczasem, jeszcze kilka lat temu pytanie o potrzebę wychowania dzieci ku tolerancji wydawało
się zbędne, a twierdząca odpowiedź prosta i oczywista.
Budując demokratyczną wspólnotę – czy to na poziomie lokalnym, państwowym czy międzynarodowym, np.
europejskim, mamy świadomość społecznej różnorodności, bogactwa tradycji i zróżnicowania wartości – to nas
wzbogaca, ale stawia też przed nami wyzwanie uczenia
się dialogu, wzajemnego szacunku, respektowania praw.
Obecnie jednak sytuacja geopolityczna tak bardzo się
skomplikowała, że już samo podejmowanie rozmowy na
temat wychowania ku tolerancji wywołuje kontrowersje,
czasem budzi opór i mocno polaryzuje poglądy i postawy
społeczne. Mimo to, a może właśnie dlatego, wydaje się,
że problematyka ta (choć trudna) powinna się pojawiać
w debacie edukacyjnej, naukowej oraz szerzej politycznej
i społecznej. M. Ossowska zauważa, że „nasilenie dyskusji o tolerancji ma zawsze swoje uzasadnienie w panujących warunkach społecznych” 2. Mamy okazję obserwować współcześnie wiele obszarów życia społecznego,
które pośrednio lub bezpośrednio wpisują się w dyskusję
dotyczącą kwestii społecznych - w tym także tolerancji,
np. kwe stia uchodźców, bie da, wojny, terroryzm, głód, nasilanie się skrajnych ruchów politycznych itp., a w gruncie
rzeczy chodzi o to, by chronić pokój, a także by budować
1 Rozszerzona i zmodyfikowana wersja tego artykułu została opublikowana w artykule pt. About education towards tolerance from childhood – Barriers and opportunities, w książce Sociální pedagogika 2016.
Budoucnost Evropy; Řešení sociálnĕ kulturních problémů, red. M. Jůzl,
E. Jarosz, D. Marková, S. Neslušanová, Brno 2016.
2 M. Ossowska, Normy społeczne, Warszawa 2000, PWN, s. 172.
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godne społeczeństwo, w którym „wszyscy jego obywatele muszą mieć zapewnioną osobistą wolność, podstawowy byt materialny, równość rasową i etniczną oraz szanse
godnego życia”3. Z. Łyko zauważa, że „w społeczeństwie
pluralistycznym pod względem wyznaniowo-światopoglądowym, jak również społeczno-politycznym właściwie
pojęta tolerancja stanowi istotny, jeśli nawet nie najistotniejszy, czynnik współżycia społecznego, posiadający
wymiar nie tylko psychologiczny i socjologiczny, ale też
ideowy, moralny i kulturowy, a wreszcie cywilizacyjny”4.
O tym, jak trudne jest praktykowanie tolerancji, jak często tolerancyjni jesteśmy tylko na poziomie deklaracji,
pisze T. Pilch5. To sprawia, że wychowanie ku tolerancji
jest zadaniem stale aktualnym, a w obecnej sytuacji, w jakiej znalazła się Europa, wręcz „palącym”, z drugiej strony
jest również zadaniem trudnym i rodzącym kontrowersje.

Tolerancja – wyjaśnienie zjawiska
Maria Ossowska wskazuje, że „tolerancja (…) w ścisłym
znaczeniu opiera się na uznawaniu i szanowaniu prawa
ludzi do własnego myślenia, do propagowania swych
poglądów i do swobodnego kierowania swym życiem.
Tolerancja w tym znaczeniu pełniłaby rolę regulatora współżycia międzyludzkiego, którego podstawowym
warunkiem jest przecież poszanowanie uprawnień rozmaitych grup i jednostek. Postawa tolerancyjna dotyczy
pewnego stylu życia, pewnej stałej predyspozycji do zachowań w taki czy inny sposób”6. Według K. Olbrycht,
w pedagogice pojęcie tolerancja pojawia się zazwyczaj
w sformułowaniach: tolerancyjne wychowanie, tolerancyjny pedagog, wychowanie do tolerancji7. Autorka analizuje, że „pojęcie to jest traktowane jako wartość, norma,
zasada, cnota, dyspozycja, cecha, wreszcie – postawa
3 J.K. Galbraith, Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość,
Warszawa 1999, Dom Wydawniczy Bellona, s. 13.
4 Z. Łyko, Tolerancja jako wartość i wyzwanie [w:] Tolerancja, red. B.
Karolczak-Biernacka, Warszawa 1992, IBE, s. 15.
5 T. Pilch, Polska nietolerancja. Ustalenia pojęciowe i metodologiczne
[w:] Tolerancja, op. cit., s. 37-50.
6 Ibidem, s. 84.
7 K. Olbrycht, Tolerancja a wychowanie [w:] Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 2005, Wyd. WAM,
s. 237.
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(…). Zjawisko to zostało – jak się wydaje – wywołane
kilkoma przyczynami:
•

szczególnym rysem cywilizacji przełomu XX i XXI
wieku, którym jest bezpośredni kontakt, a nawet wymieszanie wszelkiego rodzaju „inności” społecznych
i kulturowych,
• postulatami rozwoju demokracji zapewniającej równe prawa ludzkie i obywatelskie wszystkim, niezależnie od ich odmienności,
• w zrostem znaczenia ideologii liberalnych,
• w zrostem zainteresowania mechanizmami komunikacji międzyludzkiej i jej uwarunkowaniami, wśród których wymienia się tolerancję”8.
Kształtowanie postawy tolerancji, jak zauważa S. Byra, stanowi konieczny warunek funkcjonowania ludzi o różnych
orientacjach. Przez tolerancję rozumie zatem umiejętność
partnerskiego traktowania osób, które mają inne potrzeby
i wartości, a przez to podejmują odmienne działania9. Tolerancja może i powinna być zatem rozpatrywana i wprowadzana / realizowana w procesie dydaktyczno-wychowawczym zarówno jako postawa, wiedza, ale też podkreślana
jako istotna społecznie wartość. Tolerancja dotyczy zjawisk,
ludzi oraz ich poglądów i zachowań. Składnikiem takiej postawy jest zasób wiadomości na temat samej tolerancji oraz
argumentów, które wskazują jej zasadność i znaczenie dla
zgodnych kontaktów międzyludzkich. Przestrzeganie zasad
tolerancji w życiu szkolnym jest źródłem prawidłowości,
które składają się na postawę wobec odmienności w szerszych i bardziej złożonych grupach społecznych. W związku
z powyższym relacja nauczyciel – uczeń powinna przebiegać zgodnie z zasadą: wychowanie do tolerancji przez
tolerancję. Uczeń o ukształtowanej postawie tolerancji
spostrzega różnorodność w myśleniu lub działaniu innych.
Potrafi postrzegać odmienność nie jako zagrożenie, lecz
jako naturalną właściwość ludzi, zjawisk. Przejawia też ciekawość różnorodnych poglądów, równocześnie zachowując
własne przekonania10. T. Pilch zauważa też, że „tolerancja
ma sens pozytywny i dzieje się to wówczas, gdy jest „racjonalna”, aktywna poznawczo i aktywnie zaangażowana”11.
Budowanie takiej postawy to proces długotrwały, wymagający przemyślanych, odpowiedzialnych działań i wzorców,
prezentowanych przez osoby znaczące. W związku z tym
zauważyć należy, że skuteczność tych działań będzie większa, gdy rozpoczniemy rozwijanie postawy tolerancji już
w dzieciństwie, a zajmować się tym będą świadomi rodzice i nauczyciele – rozpoczynając tę świadomą edukację
od pierwszych lat życia człowieka.
8 Ibidem, s. 237.
9 S. Byra, Koncepcja ucznia współczesnej szkoły, „Edukacja i Dialog”
2004, nr 3, s. 2-5; cyt. za J. Kwapiszewskim, Problematyka tolerancji
i nietolerancji w wybranych publikacjach edukacyjnych i filozoficznych,
„Słupskie Studia Filozoficzne” 2007, nr 6, s. 67-68.
10 J. Kwapiszewski, op. cit., s. 68.
11 T. Pilch, op. cit., s. 39.
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Rozumienie tolerancji przez nauczycieli
W wyniku przeprowadzonych wśród nauczycieli i kandydatów na nauczycieli badań12 można było dostrzec różnice
w rozumieniu pojęcia „tolerancja”, które definiowane było
przez badanych następująco:
„Tolerancja to akceptacja drugiego człowieka takim jaki jest.
Zgoda na jego różne od naszych poglądy, styl ubioru, kulturę,
zachowania” (N3)13;
„Tolerancja – to szanowanie poglądów, religii, upodobań, zwyczajów, koloru skóry i ubioru, zdania innych ludzi chociażby
one różniły się od naszych” (N11);
„Tolerancja według mnie jest uznaniem prawa do bycia innym,
do posiadania własnych przemyśleń i poglądów w każdej sferze
życia każdego człowieka” (S27);
„Tolerancja – akceptacja „inności”, czyli akceptowanie innego
koloru skóry, religii, tradycji, kultury itp.” (S39).
Nie musimy myśleć tak samo jak inni, podporządkowywać
się ich poglądom czy oczekiwaniom, ale nie mamy prawa
ich dyskryminować, pozbawiać praw. Uczenie się szacunku dla człowieka i jego godności bez względu na dzielące
nas różnice jest trudne, ale konieczne. W przeciwnym razie
damy przyzwolenie na zachowania rasistowskie, ksenofobiczne, przepojone agresją, a na to zgody w XXI wieku
być nie powinno. Mamy świadomość, że w świetle aktualnych światowych wydarzeń jest to trudne i rodzi niezgodę
skrajnych środowisk, ale zdaje się, że tylko droga oparta na
otwartości, szacunku dla człowieka i jego godności, może
prowadzić nas w kierunku pokoju i może dawać szanse na
wspólne funkcjonowanie.
Wychowanie dla tolerancji może, a wręcz powinno rozpoczynać się już w dzieciństwie. Wzory otrzymane w domu to
baza, która będzie mocno oddziaływać na człowieka w jego
dalszym życiu, a edukacja w przedszkolu, szkole ma szansę
wspierać dalszy rozwój tolerancji człowieka. Dostrzegalne
są jednak w tym zakresie liczne obawy nauczycieli, które są
zgodne z ogólnospołecznymi wątpliwościami, lękami.
O ile badani dostrzegli potencjał przedszkola w przybliżaniu dzieciom treści dotyczących różnych ras, ogólnej
odmienności ludzi, niepełnosprawności, czy, choć już
w mniejszym stopniu, biedy i ubóstwa i tolerancją z tymi
zagadnieniami związaną, o tyle już większą rozbieżność
opinii badanych widzimy w zakresie problematyki dotyczącej cudzoziemców, osób różnych wyznań czy mniejszości seksualnych. W przypadku tych ostatnich oraz zagadnień związanych z cudzoziemcami, migracją, największa
12 Badania przeprowadzono od lutego do marca 2016 roku na grupie
50 nauczycieli przedszkoli (18 osób) i kandydatów na nauczycieli (studentów Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej studiów pierwszego
i drugiego stopnia)
13 We wszystkich cytowanych w tym artykule wypowiedziach
badanych zachowano oryginalną pisownię, składnię.
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grupa badanych nie udzieliła żadnej odpowiedzi, co może
świadczyć o ich wątpliwościach, zagubieniu. Współczesna
sytuacja światowa i szczególnie europejska rodzi obawy
i zderza różne opinie, a u nauczycieli wywołuje pytania
o to, czy te tematy poruszać, kiedy, jak argumentować?
Można zakładać też, że będzie to rodzić obawy o reakcje
innych podmiotów tego procesu – rodziców, dyrekcji, innych nauczycieli. Być może właśnie z tego względu jeden
z badanych nauczycieli stwierdził, że o tolerancji wobec
mniejszości seksualnych nie powinna dzieci uczyć szkoła
tylko rodzina.
Nauczyciele przedszkoli, którzy wzięli udział w badaniach,
wskazują cały szereg okoliczności sprzyjających uczeniu tolerancji. Dogodne ku temu są według nich wydarzenia wynikające z kalendarza, np. Dzień Tolerancji, Dzień Pokoju,
Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, Dzień Dziecka.
Wskazują też realizowane innowacje pedagogiczne, bloki
tematyczne, np. dotyczące kontynentów, Unii Europejskiej.
Co ważne, widzą też potencjał tkwiący w tak zwanych „okazjach edukacyjnych”, gdy tematy wynikają nagle, w wyniku
zaistniałej sytuacji, jakiegoś wydarzenia, np. wizyta dziecka ze złamaną nogą, poruszającego się o kulach może być
okolicznością do poruszenia kwestii niepełnosprawności,
a organizowane akcje społeczne, np.: zbiórka ubrań, nakrętek czy żywności punktem wyjścia do rozmów między
innymi o biedzie.
Badani są zgodni, że poruszanie treści związanych z tolerancją jest potrzebne w procesie kształcenia i wychowania. Argumentują to między innymi następująco:
„Uczymy dzieci wrażliwości na drugiego człowieka” (N1);
„Ponieważ dziecko od najmłodszych lat powinno być uczone
poszanowania drugiego człowieka” (S42);
„Ponieważ dzieci nieświadomie mogą być okrutne, gdy dostrzegają inność” (S36);
„Im wcześniej zbudujemy w dzieciach silne poczucie własnej
wartości, tolerancji, akceptacji do rzeczy „innych”, tym łatwiej
im będzie funkcjonować w świecie i być dobrym człowiekiem”
(N9).

Skutki braku tolerancji i edukacji ku tolerancji
Trzeba w tym miejscu dokonać bardzo ważnego zastrzeżenia, iż brak tolerancji rodzi antagonizmy, wzbudza agresję, roznieca konflikty. „Każde zdarzenie historyczne, które
zawiera elementy walki, niszczenia i agresji człowieka wobec drugiego człowieka ma swoje źródło, istotę i skutki.
Można je widzieć i interpretować w najrozmaitszy sposób.
Można je też postrzegać jako szczególny fenomen nietolerancji człowieka. Największe zbrodnie człowieka zrodziły
się z nietolerancji. Nietolerancja, czyli nieuprawniona agresja albo dyskryminacja, czyli brak poszanowania cudzych
uprawnień, inspirowała okrucieństwo człowieka, instytucji,
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systemów”14. Należy sobie jasno uzmysłowić, że brak edukacji ku tolerancji / w tolerancji / dla tolerancji sprzyja
rozwojowi ruchów / postaw / zachowań nietolerancyjnych,
wzrostowi przekonań skrajnych, radykalnych i postaw niezdolnych do dialogu i pokojowego poszukiwania kompromisów. Mówimy na co dzień o tolerancji, uważamy się za
ludzi / naród tolerancyjny, a jednocześnie zasklepiamy się
w swoich poglądach, odwracamy wzrok od tego co „inne”,
a przez to może obce, niepokojące, czy w naszym poczuciu niebezpieczne. Tak często mamy problem ze zrozumieniem prawa innych osób do osobistych przekonań,
poglądów i akceptowania tego prawa dotąd, dopóki nie
ogranicza to praw innych, nie szkodzi innym, nie krzywdzi. T. Pilch wskazuje, że nietolerancją jest „zachowanie
lub opinia skierowana przeciwko ludziom, zjawiskom lub
wartościom (które „nam” nie odpowiadają, są „inne”),
w celu ich zmiany lub zniszczenia, mimo że istnienie lub
posiadanie jest uprawnione przez prawa natury, obyczaj,
moralność”15. Mamy zatem, choćby na bazie historycznych
doświadczeń, świadomość skutków, jakie niesie brak tolerancji w postawach ludzi czy całych grup społecznych,
a mimo to nadal współcześnie obserwujemy liczne zachowania nietolerancyjne, rzadkie (lub wcale) poruszanie tych
kwestii w procesie edukacji. I. Góra zauważa, że choć tolerancja powszechnie jest uznawana za jedną z najbardziej
pożądanych postaw w kontaktach społecznych to jednak
wciąż spotykamy się z jej zaprzeczeniem16. Autorka pyta
zatem dlaczego tak się dzieje? Na podstawie analizy literatury dokonuje też zestawienia najczęstszych przyczyn
uprzedzeń prowadzących do nietolerancji. Należą do nich
między innymi:
1)

frustracja i jej charakterystyczne cechy, jak: stereotypowość zachowania, fiksacja, sztywność i kompulsywność reakcji oraz ich destrukcyjny charakter,
a mechanizmem pośredniczącym jest agresja jako
bezpośrednie następstwo frustracji;
2) głębokie poczucie lojalności wobec własnej grupy,
które rodzi wrogość do osób, które do niej nie należą;
3) strach, lęk lub poczucie zagrożenia;
4) poczucie winy za wyrządzoną krzywdę17.
T. Pilch wskazuje, że źródeł nietolerancji należy szukać w:
1)
2)
3)
4)
5)

ignorancji,
poczuciu odmienności,
lękach i zagrożeniach,
przesądach,
dyspozycjach psychologicznych warunkowanych cechami osobniczymi,

14 T. Pilch, op. cit., s. 42.
15 Ibidem, s. 42.
16 I. Góra, Postawy tolerancyjne. Szanse i zagrożenie [w:] Tolerancja,
op. cit., s. 72.
17 Ibidem, s. 72 i nast.
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6) dyspozycjach psychicznych warunkowanych okolicznościami zewnętrznymi18.

O potrzebie edukacji dla tolerancji
Z powyższych zestawień uwidacznia się ogromne pole do
działania dla edukacji. Uczenie otwartości, zaufania, szacunku to zadanie trudne, a tym bardziej, że zderzane jest
nieustannie z frustracjami, przesądami czy lękami w rodzinach, społecznościach lokalnych, przekazach medialnych.
W ustroju demokratycznym wszyscy obywatele mają konstytucyjnie zagwarantowane prawa wpisujące się w demokratyczne wartości, takie jak: wolność i równość wobec prawa,
a sama demokracja jest synonimem swobód i praw obywatelskich19. Zaś „za demokratyczny uważa się taki system,
który zapewnia obywatelom równość szans i możliwości.
Nie spełnienie tego postulatu wyraża się w dyskryminacji
różnego rodzaju: narodowej, rasowej, religijnej, obyczajowej, społeczno-towarzyskiej, zawodowej i innej. W ten sposób demokratyczność danego systemu najlepiej ocenimy
przyglądając się, jak są w nim traktowane rozmaitego typu
mniejszości”20. Szacunek do praw mniejszości, akceptowanie różnorodności i dostrzeganie w niej szansy na poznanie
tego co nowe, może być jednym z kluczowych drogowskazów dla współczesnej edukacji. Potrzebna jest zmiana spojrzenia na inność, odmienność – z INNY – OBCY na INNY
- INTERESUJĄCY21, ale nie jest to zadanie na jedne zajęcia, czy na jedną rozmowę. To postawa otwartości, którą
można / należy rozwijać przez całe życie. Stale mierzymy
się z nowymi wyzwaniami, problemami (jak współcześnie
masowe migracje, odradzające się skrajne, radykalne ruchy
narodowe), dlatego też z uczenia się tolerancji należy uczynić całożyciowe zadanie. To rodzi jednak (w dobie zagrożeń
terrorystycznych) liczne obawy i wątpliwości. J. Nikitorowicz też zauważa, że sposób patrzenia na INNEGO może
znacząco wpływać na nasze funkcjonowanie w kontaktach
z nim. Jeśli INNY jest postrzegany jako słaby, uległy czy
zaniedbany to wyzwala w nas uczucia niechęci, zaś gdy
spostrzegamy go jako niepokojącego, niezrozumiałego,
wzbudzającego lęk i zagrożenie (co widzimy współcześnie
coraz częściej – dop. A.O.) to odbiór ten może wyzwalać
antagonizmy, wrogie i agresywne zachowania22. Konieczna
jest zmiana patrzenia, ale jest to wyzwanie trudne, gdy nie
widzimy tej otwartości z drugiej strony. Jednostronność
18 T. Pilch, op. cit., s. 43-44.
19 B. Karolczak-Biernacka, Wobec demokracji. Równouprawnienie
jako zasada ustrojowa [w:] Tolerancja op. cit, 113.
20 Ibidem, s. 113-114.
21 cyt. za A. Mróz, Psychologiczne uwarunkowania procesu nabywania drugiego języka przez dzieci w wieku przedszkolnym [w:] Język
obcy w przedszkolu. Od edukacji językowej do interkulturowej, red. A.
Olczak, Zielona Góra 2011, Wyd. Sand-Media, s. 50. Szeroko o tym
pisze J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańsk 2005, GWP.
22 J. Nikitorowicz, op. cit., s. 105.
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tych relacji może niestety prowadzić do wzrostu antagonizmów, zachowań wrogich. Tymczasem uczenie tolerancji,
otwartości, zaciekawienie może poszerzać horyzonty myślowe, odkrywać piękno i zróżnicowanie kulturowe, inspirować bądź też wzmacniać szacunek dla rodzimych wartości,
kultury czy stylu życia.

Zakończenie
Wychowanie dla/ku tolerancji to nie jest kaprys liberalnych
pedagogów, ale realna potrzeba wynikająca z dokonujących
się wokół nas, nieustannych, szybkich zmian społeczno-politycznych. Brak reakcji na obserwowane zło, niezdolność
do dialogu, podsycanie skrajnych stanowisk będzie eskalowało problem i sprzyjało wzrostowi wrogich, ksenofobicznych ruchów i postaw. To zaś jest niebezpieczne dla
wszystkich i prowadzi prostą drogą ku konfliktom. Jeśli nie
zdamy sobie z tego sprawy i nie opracujemy, a następnie
nie wdrożymy przemyślanych programów edukacyjnych, wykażemy się ogromną nieodpowiedzialnością wobec młodego pokolenia.
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Teoria

Naturalna nauka tolerancji w przedszkolu
Hanna Malik

S

wego czasu w niemieckiej telewizji nadawany
był spot społecznościowy z serii „Aktin Mensch”
(Akcja Człowiek)1, który miał na celu przybliżyć zjawisko niepełnosprawności i pokazać, jak ważna jest
tolerancja i w jaki sposób kształtuje się ona w ludziach. W spotach udział brali zarówno dorośli, jak
i dzieci – jeden z nich spodobał mi się szczególnie,
dlatego chciałabym go krótko opisać.

Do studia przychodzą dzieci razem ze swoimi rodzicami. Zaproszone osoby siadają przed dużym ekranem. Ich zadaniem jest: naśladować osobę, która pojawi się na ekranie. Pomiędzy dziećmi a rodzicami
stoi duża ściana, która uniemożliwia kontakt wzrokowy dziecka z rodzicem. Na ekranie pojawia się młoda kobieta, która wystawia język w prawo, w lewo,
do góry, do dołu. Dzieci, podobnie jak ich rodzice,
naśladują dziewczynę dobrze się przy tym bawiąc.
Kolejny jest mężczyzna, który naciąga nos do góry,
a oczy ciągnie do dołu. Wygląda trochę jak potwór,
ale rodzice i ich pociechy naśladują go bezbłędnie.
Ostatnią osobą, która występuje na dużym ekranie
jest upośledzona dziewczynka na wózku inwalidzkim.
Ona również została poproszona o zrobienie jakiegoś grymasu – wkłada więc palec do nosa i buzi,
śmieje się. Dzieci (nie mając możliwości zobaczenia
reakcji rodziców) naśladują niepełnosprawną dziewczynkę podobnie jak wcześniejsze, zdrowe osoby.
Rodzice siedzą i wpatrują się w ekran, u niektórych
na twarzy widać współczucie dla niepełnosprawnego
dziecka. Żaden z dorosłych nie odważył się włożyć
palca do nosa tak jak zrobiła to chora dziewczynka2.
Dlaczego? Może uznali, że z choroby nie powinno
się naśmiewać czy kpić, – ale ich dzieci nie kpiły –
wykonały poprawnie polecenie.
Ten przykład pokazuje, że dzieci często nie dostrzegają dużych różnic między innymi. Nie stawiają barier tam gdzie ich nie ma. Młodzi ludzie są otwarci na to, co nowe, ale również na to, co inne. Nie
odwracają się od tego, co im obce – wręcz prze1
2

https://www.aktion-mensch.de (z dn. 11.11.2016)
https://m.youtube.com/unser/AktionMensch (z dn. 17.11.2016)
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ciwnie, są ciekawe „inności”, chcąc ją poznawać
i „oswajać”. Mówiąc „inność” nie mam na myśli tylko
niepełnosprawności, ale również inny język, ubiór,
kolor skóry, jedzenie, zachowanie się w pewnych
sytuacjach - czyli kulturę. Dzieci bardzo łatwo uczą
się tolerancji i ten proces szczególnie powinien być
wspierany przez nauczycieli, pedagogów i rodziców.
Uczenie tolerancji wobec „inności” staje się ważnym
elementem w procesie kształcenia młodego człowieka. Coraz większa cześć społeczeństw dorasta
w wielojęzyczności (Mehrsprachligkeit) i nie są to
wyjątki od reguły. Poprzez intensywną globalizację
zyskują (prywatnie i zawodowo) osoby znające wiele
języków. Znajomość języków pozwala na poznawanie
ludzi z całego świata oraz nowych kultur. Coraz częściej dziecko oprócz macierzystego języka (Muttersprache) poznaje drugi obcy język3.
FRÖBEL Kompetenz für Kinder (FRÖBEL Kompetencje dla dzieci) - jest instytucją użyteczności
społecznej o ponadregionalnym zasięgu działania
(niemiecka firma posiada swoje placówki nie tylko
w Niemczech, ale też w Australii, Turcji i Polsce).
Organ prowadzący (Träger) prowadzi żłobki, przedszkola oraz świetlice, a w nich oferuje usługi wspierające rodzinę. Placówki FRÖBEL’a są miejscem dla
wszystkich dzieci i ich rodzin, niezależnie od ich pochodzenia kulturowego i społecznego, płci oraz skali
czy rodzaju wsparcia, jakiego potrzebują4.
Dla dzieci oferowana jest troskliwa opieka i wychowanie, oparta na sile, którą niesie za sobą relacja
międzyludzka, dla rodziców wsparcie w opiece i edukacji dzieci, profesjonalna wiedza i doradztwo. Edukacja jest ważnym elementem pracy wychowawców,
gdyż pomaga dzieciom stać się świadomymi, wolnymi od uprzedzeń i odpowiedzialnymi członkami demokratycznego społeczeństwa. Ważnym aspektem
w koncepcji FRÖBEL’a jest międzykulturowa otwartość, za pomocą której dzieci oraz ich wychowaw3 Broszura informacyjna: Bilinguale Erziehung Sprachen erleben, s.
4.
4 Broszura informacyjna „MISJA FRÖBEL – GRUPPE”, s. 1.
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cy (pochodzący z rozmaitych krajów) reprezentując
własne kultury, języki oraz środowiska stają się elementem edukacji. Dba się o wszystkie aspekty pedagogiki inkluzyjnej – różnorodność to standard
w przedszkolach i świetlicach grupy FRÖBEL5.
Kolejnym ważnym aspektem jest umożliwienie najlepszego startu życiowego i edukacyjnego dzieciom
pochodzącym z rodzin wszystkich warstw społecznych. Wychowawcy angażują się we wspólną pracę ze stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi,
przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi na rzecz
tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju dziecka.
W placówkach FRÖBEL dzieci doświadczają tego,
że ich prawa są uznawane i przestrzegane, tak jak
zostało to ujęte w Konwencji Praw Dziecka ONZ6.
Przy udziale wychowawców młodzi ludzie uczą się
tolerancji dla siebie oraz innych. Spostrzegają, że
takie same prawa przysługują nie tylko im, ich rówieśnikom, ale również osobom dorosłym i w każdym z tych przypadków muszą być one tak samo re5 www.froebel-gruppe.de/leitbild (z dn. 15.11.2016).
6 Konwencja o prawach dziecka| Rzecznik Praw Dziecka [w:] http://
brqd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka (z dn. 17.11.2016)
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spektowane. Koncepcja FRÖBEL’a wymienia kilka
punktów, które są priorytetowe. Do tych związanych
z nauką tolerancji należą:
•

Dzieci mają prawo do tego, aby być takimi, jakimi są: chłopcem lub dziewczynką, która/y jest
nieśmiały/a, odważny/a, bojaźliwy/a, dziki/a,
nieuporządkowany/a, twórczy/a; z ich własnymi
zdolnościami, własnym językiem, swoim społecznym i kulturowym pochodzeniem oraz stylem życia charakterystycznym dla swojej rodziny.

•

Wyzwanie związane z ochroną i poszanowaniem
indywidualności każdego pojedynczego dziecka,
jego odmienności, woli i praw, jak i rozeznanie
przy tym granic we własnym postępowaniu.

•

Wyzwania, jakim jest uszanowanie i respektowanie praw wszystkich dzieci, bez ograniczania
uczestnictwa w życiu wspólny przedszkola żadnego z nich.

•

Wyzwania, jakim jest dostrzeganie dziecka w kontekście jego rodzinnego środowiska, w którym
żyje, oraz zaktywizowanie do współpracy jego
rodziców i rodzin 7.

7

Broszura informacyjna „MISJA FRÖBEL – GRUPPE”, s. 2-3.
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Kadra zarządzająca w FRÖBEL dba o to, aby w jej zespołach znajdowały się osoby z różnymi kompetencjami i osobowościami. Szczególny nacisk położony
jest na heteregenicznośc gron pedagogicznych, które tworzą pracownicy z różnych pokoleń, kultur, płci,
z różnym wykształceniem, kontekstem zawodowym
i językiem. Kadra kierownicza w FRÖBEL tworzy
więc podstawy pedagogiki inkluzyjnej oraz wzajemnych relacji zbudowanych na świadomości redukcji
stereotypów i nauki tolerancji8.
Przykładem przedszkola realizującego pedagogikę
inkluzyjną jest, Integrationskindergarten „Regenbogen” z Frankfurtu nad Odrą. Hasłem przedszkola
jest: „Ein Kindergarten: Für Jungen und Mädchen –
Für Alle“ (Jedno przedszkole: dla chłopców i dziewcząt – Dla Wszystkich)9. Integrację definiuje się tam
jako wspólne życie, wspólne komunikowanie się, od
innych uczenie się, wspólną pomoc, tolerancję, rozumienie świata, wspólną zabawę, odkrywanie, eksperymentowanie, konstruowanie i próbowanie10.
Mocnymi stronami placówki są j ę z y k i i n t e g r a c j a . Dzieci są wspierane w rozwoju mowy. Język
jest „drzwiami”, które otwierają przed dzieckiem
możliwości. Oferty edukacyjne dopasowane są do
wieku dziecka i trudności, które występują u młodego człowieka. Trudności z wysławianiem się często
wykazują dzieci, które mają tło migracyjne. Każdy
młody człowiek dostaje szansę na codziennie zintegrowaną szybką i wczesną możliwość wspomagania
rozwoju językowego. W tym celu w przedszkolu pracują cztery wychowawczynie integracyjne (Integrationserzieher), trzy, które mają kwalifikacje z zakresu
pedagogiki specjalnej (Heilpädagogen), oraz fizjoi eugoterapeuci, którzy pracują w zależności od potrzeb placówki (najczęściej, gdy dziecko ma skierowanie lekarskie na fizjo- lub ergoterapię, przychodzą
panie, które pracują z dziećmi indywidualnie przez
30 – 45 min. Przedszkole oferuje taką możliwość,
a kwestiami organizacyjnymi zajmuje się placówka,
a nie rodzic11.
W chwili obecnej w przedszkolu znajduje się 105
dzieci, z tego 43 z tłem migracyjnym.

Przekonania religijne, style życia, obyczaje czy tożsamość osobistą trudniej jest zmienić niż poglądy ekonomiczne, polityczne, ideologiczne. Polak z tygodnia
na tydzień może z komunisty stać się demokratą lub
z bogacza – bankrutem, ale nie sposób ukształtować
w nim osobowość Araba o osobowości przepojonej
8
9
10
11

www.froebel-gruppe.de/leitbild (z dn. 15.11.2016).
Konzeption – Kita – Regenbogen, August (sierpień)  2015, s. 1.
Tamże.
Tamże, s. 6.
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całym dzieciństwem islamu. W sferze kultury, religii
i obyczajów trudno o kompromis. Fakt ten często
bywa źródłem nieporozumień, konfliktów, a nawet
zbrodni12. Dlatego też warto podkreślić, że właśnie
z tego powodu wczesna edukacja interkulturowa ma
ogromne znaczenie dla lepszego rozumienia świata
i funkcjonowania w nim13.
Dzieci integrują się bardzo dobrze - nie tworzą grup
narodowościowych czy kulturowych, polskie czy
tureckie dzieci bawią się ze sobą, ale chętnie zapraszają też do zabawy dzieci niemieckie czy syryjskie. Szczególnie dobrze widać też integrację dzieci
uchodźców z Syrii. Młodzi ludzie, którzy znajdują się
w obcym im kraju, nie znając języka dobrze funkcjonują w społeczności przedszkolnej. Nie izolują się z innymi syryjskimi dziećmi, ale integrują się
poprzez zabawę z niemieckimi ucząc się przy tym
języka. Młodzi ludzie doświadczają tolerancji, która bardzo łatwo im przychodzi. Nie dostrzegają różnic wynikających z ich wyglądu, koloru skóry innego
języka czy kultury. „Europejscy” chłopcy wiedzą, że
ich „muzułmańscy” koledzy są obrzezani, dlatego ich
penis wygląda inaczej, ale nie naśmiewają się z nich
podczas wizyty w toalecie. Wiedzą, że tak jest i już.
W starszych grupach pojawiają się pytania o obrzezanie, czasami muzułmańscy chłopcy potrafią udzielić sami jasnej, zrozumiałej odpowiedzi, nawet jeżeli
niezbyt chętnie pomoże wychowawczyni grupy. Podobnie rzecz ma się z językiem. Dzieci emigrantów
często od samego początku nie mówią po niemiecku. W swojej praktyce obserwowałam dziewczynki:
rosyjską, polską i syryjską, które w ogóle nie znały języka a doskonale dogadywała się poprzez mowę ciała i różnego rodzaju gesty. Zawsze wiedziały gdzie
i w co chcą się bawić. Do tej pory tworzą „zgraną
paczkę”, w której znajomość języka, a raczej jej brak,
nie stanowi problemu.
Młodzi ludzie są otwarci na nowy język. Nie szykanują innych z powodu złej wymowy lub niepoprawnej
gramatyki. Szczególny przejaw tolerancji można zauważyć nie tylko pomiędzy rówieśnikami, ale również
na płaszczyźnie dzieci – wychowawca. W przedszkolu pracują dwie panie, których zadaniem jest nauka
„żywego” języka polskiego. Framdsprachige Padago12 J. Kozielecki, Koniec wieku nieodpowiedzialności. Eseje humanistyczne, Warszawa 1995, s. 16.
13 A. Mróz, Psychologiczne uwarunkowania procesu nabywania
drugiego języka przez dzieci w wieku przedszkolnym [w:]  Język obcy
w przedszkolu – od edukacji językowej do interkulturowej, red. A. Olczak, Zielona Góra 2011, s. 51.
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gische Fachkrefte, – bo tak się nazywają rozmawiają
z dziećmi tylko w języku macierzystym (Muttersprache). Młodzi ludzie przejawiają duże zainteresowanie
tym, co i jak mówią do nich Polki. W grupach żłobkowych wsłuchują się bacznie w melodię języka polskiego. Starszaki powtarzają co usłyszą lub polskie słowa,
które już znają próbują włączyć w dialog, np. „proszę
Brötchen” (proszę bułkę), „Co to jest, gibt mir das”
(Co to jest, daj mi to).
Tolerancja interkulturowa jest również ważnym elementem w świadomości rodziców, którzy zgadzają się
na dwujęzyczne wychowanie (Bilinguale Erziehung)
dzieci. Podczas zapisywania dziecka do przedszkola,
pani dyrektor przeprowadza długą rozmowę z rodzicami, podczas której wyjaśnia specyfikę placówki.
Opowiada o integracji różnych języków, kultur, narodowości, w wyniku której dzieci poznają i uczą się
tolerancji.
W „Regenbogen” znajduje się 20 dzieci niepełnosprawnych. Nie zawsze niepełnosprawność jest widoczna na pierwszy rzut oka. Są osoby z zaburzeniami
osobowości, niesłyszące i głuchonieme z wszczepionymi aparatami słuchowymi, autystyczne, z opóźnionym rozwojem itp. Zdrowe dzieci, które przebywają
w grupie z chorymi rówieśnikami nie dają im odczuć
ich niepełnosprawności. Przez szereg programów,
projektów i rozmów wychowawców z dziećmi, młodzi
ludzie rozumieją, że nie wszyscy są tacy sami, inni są
bardziej sprawni, inni mniej, jedni ładnie śpiewają, inni
w ogóle nie słyszą muzyki. Przedszkolaki nie izolują
niepełnosprawnych rówieśników – wręcz przeciwnie,
włączają ich do zabawy, pomagają w zwykłych czynnościach, takich jak zejście ze schodów czy zapięcie
kurtki. Gdy aparat słuchowy spadnie głuchoniememu
dziecku proszą o pomoc wychowawczynie, bo wiedzą,
że ich kolega w tym momencie nie jest w stanie nic
usłyszeć.
Wchodząc do placówki na ścianie można zauważyć
powitanie w 7 językach. Kolorowe, uśmiechnięte dzieci – takie właśnie jest też to przedszkole, kolorowe,
wesołe i przyjazne, łączy to co różne, a nie dzieli. Po
lewej stronie wywieszone są wszystkie ważne informacje w języku niemiecki, polskim, a w przyszłości
planuje się tłumaczenie w języku angielskim (z myślą o rodzinach syryjskich, tureckich, pakistańskich).
Dzieci muzułmańskie nie jedzą wieprzowiny i jest to
bardzo pilnowane zarówno przez wychowawców, jak
i panie pracujące na kuchni. Dzieci te nie dostają nic
do jedzenia co jest pochodną wieprzowiny (nawet gu-
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miżelków, które zawierają żelatynę). Młodzi ludzie
podczas obiadu wiedzą, że ich muzułmańscy rówieśnicy dostają inne mięso i jest to związane z ich religią.
Przedszkolaki mają dostęp do literatury w różnych językach. W zasobach przedszkola znajdują się książki w języku niemieckim, polskim, tureckim, arabskim,
rosyjskim i angielskim. W niektórym grupach jako
materiały do zabawy oferowane są tradycyjne stroje
z różnych krajów. Dzieci mogą je w każdym momencie
ubrać i się w nich bawić. Do zabawy udostępnione są
lalki różnej płci i o różnym kolorze skóry.
Nie tylko dzieci doświadczają tolerancji, ale także
wychowawcy tam pracujący i rodzice. Uczenie tolerancji poprzez projekty, zabawę i codzienne funkcjonowanie przedszkola jest nieodłączną częścią pracy
pedagogów. Moje rozważania chciałabym zakończyć
cytatem, który znajduje się w koncepcji przedszkola
„Regenbogen”: Każde dziecko jako osoba będzie obserwowane, jako osobowość akceptowane, wspierane
w swoich mocnych stronach a nieskupiane na jego
deficytach14.

Bibliografia:
https://www.aktion-mensch.de (z dn. 11.11.2016)
https://m.youtube.com/unser/AktionMensch (z dn. 17.11.2016)
Broszura informacyjna: Bilinguale Erziehung Sprachen erleben.
Broszura informacyjna „MISJA FRÖBEL – GRUPPE”.
www.froebel-gruppe.de/leitbild (z dn. 15.11.2016).
Konwencja o prawach dziecka| Rzecznik Praw Dziecka [w:] http://brqd.gov.pl/
konwencja-o-prawach-dziecka (z dn. 17.11.2016)
Konzeption – Kita – Regenbogen, August (sierpień) 2015.
Kozielecki J., Koniec wieku nieodpowiedzialności. Eseje humanistyczne, Warszawa 1995.
Mróz A., Psychologiczne uwarunkowania procesu nabywania drugiego języka
przez dzieci w wieku przedszkolnym [w:] Język obcy w przedszkolu – od edukacji językowej do interkulturowej, red. A. Olczak, Zielona Góra 2011.

14 Tamże, s. 2.
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Teoria

Rozwijająca wartość zabawy
w świetle praw dziecka
Ewelina Piecuch
Wprowadzenie
Przez całe wieki obchodzono się z dziećmi przedmiotowo. Były niezauważane, lub traktowane jako
własność dorosłych. Nie miały prawa głosu, ani do
decydowania o istotnych sprawach także tych, które ich dotyczyły bezpośrednio. Dopiero oświecenie
było tym rewolucyjnym czasem, w którym społeczeństwo spojrzało na dziecko jako na człowieka, który
potrzebuje opieki i innego niż do tej pory podejścia.
Dzisiejsze czasy są bardzo dynamiczne, a zmienność
„(…) świata nie daje szansy człowiekowi do zaadaptowania się w środowisku, w grupie. Zamiast z czasem
coraz lepszego rozumienia otoczenia wywołuje poczucie coraz większej niedookreśloności, zagubienia się między ważnym a nieistotnym, pożądanym
a zbędnym, dobrym a szkodliwym. Zatem pożądane
jest świadome wprowadzanie jednostki w świat kultury, czyli w symboliczny wymiar jej społecznej rzeczywistości, a więc - wychowanie”1.
Patrząc na etapy ludzkiego życia, dzieciństwo jest
tym okresem, w czasie którego zabawa rozwija się
z niepohamowaną siłą bardzo prężnie. „I chyba dzięki niej większość ludzi uważa własne dzieciństwo za
najmilszy okres w swoim życiu. Jest to wszakże okres
nie tylko najprzyjemniejszy, ale i najważniejszy w życiu, od jego bowiem długości i wykorzystania zależy
w znacznym stopniu rozwój jednostki”2. Okres dzieciństwa to niezwykły etap życia, w którym kształtują
się prawie wszystkie fundamentalne funkcje biologiczne i psychiczne.
Odwołując się do słów Johana Huzinga warto podkreślić, iż „zabawa jest starsza od kultury”3. Zabawa
jest więc jednym z oblicz ludzkiej działalności4, któ1 K. Ferenz, Konteksty edukacji kulturalnej. Społeczne interesy i indywidualne wybory, Zielona Góra 2003, Oficyna Wydawnicza UZ, s. 179.
2 W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1995, Wydawnictwo
„Żak”, s. 30.
3 J. Huzinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa
1985, Czytelnik, s.11.
4 W. Okoń, Zabawa a…, op. cit., s. 13.
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ra dorosłym urozmaica życie, a dzieciom, przede
wszystkim tym młodszym, wypełnia całą przestrzeń
życia, ponieważ stanowi ona zarazem pracę, uczenie
się, jak i działanie społeczne równolegle5. Zdobyte
pozytywne doświadczenia pomagają w tworzeniu
nowych matryc zachowania, które z kolei oddziałują
pozytywnie na postępowanie i właściwy rozwój najmłodszych6.

Rola zabawy w życiu dziecka
W literaturze przedmiotu można spotkać różne definicje zabawy. Chcąc wyjaśnić to pojęcie zauważyłam, iż istnieje wiele stanowisk, teorii, koncepcji
i ujęć dotyczących tego zjawiska7. Bez względu na
wiek zabawa jest jedną z fundamentalnych form aktywności wszystkich ludzi. Wielu badaczy różnych
dziedzin, takich jak nauki biologiczne, społeczne,
humanistyczne, zajmuje się badaniem tej sfery życia
ludzkiego.
Glenn Doman dostrzegł w zabawie bardzo ważną dla
dziecka aktywność. Mówiąc, że ,,zabawa jest nauką,
nauka - zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”8, dał wyraz uznania dla zależności pomiędzy nauką a zabawą w procesie poznania. J. Huizinga chcąc
zdefiniować zabawę dostrzegł w niej dobrowolną
czynność lub zajęcie wykonywane „(…) w pewnych
ustalonych granicach czasu i przestrzeni, według dobrowolnie przyjętych, lecz bezwarunkowo obowiązujących reguł; jest celem sama w sobie, towarzyszy
jej zaś uczucie napięcia i radości i świadomości od5 Ibidem, s. 13.
6 Ibidem, s. 13.
7 A. Brzezińska, I. Bątkowski, M. Kaczmarska, A. Włodarczyk,
N. Zamęcka, Zabawa, czyli co i po co? O roli zabaw i zabawek w przygotowaniu do dorosłego życia, [w:] Świat lat dziecięcych…Jak kręcą
nas zabawki?,   Katalog wystawy czasowej 7.05–07.08.2011 Muzeum
Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
2011, s. 10.
8 A. Rys za. Doman G. [w:] Comenius: Durable Knowledge - Key to the
Future, Educational project, 09.04.2016, https://prezi.com/tibzs6bllq5v/
comenius-durable-knowledge-key-to-the-future/, [dostęp:10.04.2016].
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mienności od zwyczajnego życia”9. Aleksander Brückner natomiast twierdził, iż zabawa jest jedną z wielu
form, poprzez którą ludzie wyrażają siebie, dlatego
jest ona „(…) swoistym, podświadomym ćwiczeniem
wprowadzającym w życie biologiczne, społeczne
i kulturalne. Dzięki oddziaływaniu na wyobraźnię
kompensuje braki życia jednostki. Towarzyszy człowiekowi od kolebki do śmierci, przybierając w biegu
jego życia coraz inne formy, zawsze nacechowane
uciechą. Zabawa jest również elementarną potrzebą zdrowia psychicznego”10. Wincenty Okoń określił
zabawę jako działanie oparte na własnej wyobraźni
w celu uzyskania własnej przyjemności. Aktywnością
tą „(…) rządzą reguły, których treść pochodzi głównie
z życia społecznego, ma ona charakter twórczy i prowadzi do samodzielnego poznania i przekształcania
rzeczywistości”11.

Kilka słów o prawach dziecka
Potrzeba ochrony najmłodszych zrodziła się z troski dbania o ich dobro. Przeciwdziałanie wykorzystywaniu dzieci do niebezpiecznej pracy, ponad ich
siłę w przemyśle wydobywczym, przemysłowym i rolnictwie, stała się pierwszym celem, który chciano
osiągnąć. „Ruch obrony praw dziecka stopniowo rósł
w siłę. Od przedsięwzięć edukacyjno-filantropijnych,
podejmujących starania na rzecz dzieci opuszczonych i wyzyskiwanych, przeszedł do zorganizowanych
działań na rzecz zapewnienia ochrony prawnej dzieci
przez państwo”12. To skłoniło dorosłych do stworzenia organizacji, ruchów, które miały dbać o ogólnie
pojmowany komfort życia najmłodszych. Od początku XX wieku powstało kilka organizacji, które
chciały czuwać nad przestrzeganiem oraz uznaniem
praw dzieci i zapewnić im pomoc. Powstały m.in.
Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom, Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów przyjęło Deklarację
Praw Dziecka. Powstały także różne dekrety prawne
mające na celu regulowanie podejmowanych działań.
Najważniejszym jednak aktem prawnym, jaki powstał
do tej pory jest Konwencja o Prawach Dziecka, która
została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Narody
Zjednoczone w powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka „(…) zgodziły się i proklamowały, iż każdy człowiek ma prawo do korzystania z zawartych w nich
9 J. Huzinga, Homo ludens…, op. cit., s.22.
10 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa
1989, Wiedza Powszechna, s. 18.
11 W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1987, Wydawnictwo
„Żak”, s. 44.  
12 https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka, [dostęp:03.08.2016].

INSPIRATOR 2016/1

uprawnień i wolności, bez względu na jakiekolwiek
różnice występujące z powodu przynależności rasowej, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych, narodowego lub społecznego
pochodzenia, cenzusu majątkowego, urodzenia oraz
jakichkolwiek innych, Przypominając, że w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narody Zjednoczone
proklamowały, iż dzieci mają prawo do szczególnej
troski i pomocy”13.
Ze względu na szeroki wachlarz oferowanych i gwarantowanych praw na podstawie Konwencji Prawa
Dziecka można podzielić je na cztery obszary: osobiste, polityczne (publiczne), socjalne i ekonomiczne
– taka klasyfikacja gwarantuje czytelność i przejrzystość. Osobiste prawa gwarantują dziecku możliwość
rozwoju dziecku na przestrzeni różnych płaszczyzn.
Zapewniają głównie prawa: do życia, do tożsamości, do wychowania w rodzinie oraz do kontaktów
z nią, jeżeli zostanie rozłączona z dzieckiem. Młody
człowiek na prawo do: adopcji, wyrażania swoich poglądów, do informacji, do rozwoju, w tym prawo do
oświaty, nauki, dostępu do kultury, rozrywki, a także
do ochrony przed poniżającym traktowaniem (prawo
mówiące o nietykalności osobistej). Dzięki politycznym prawom dziecka (publiczne) dziecko może wyrazić swoje poglądy oraz uczestniczyć w życiu rodziny,
innych grup społecznych i państwa. Ustawy upoważniają do: wyrażania swoich poglądów, swobody wyznania oraz uczestniczenia w stowarzyszeniach jest
tu równie istotne. Socjalne przywileje dziecka spoczywają na państwu i dorosłych. Ich zadanie polega
na stworzeniu odpowiednich warunków do prawidłowego ogólnego rozwoju dziecka. W imię tych praw
dziecko powinno mieć możliwość życia w godnych
warunkach, życia na odpowiednim poziomie. Młody
człowiek powinien mieć przywilej do opieki zdrowotnej i odpoczynku. Ekonomiczne przywileje dziecka
mają umożliwić mu niezależność materialną – chodzi w nim przede wszystkim o prawo do podjęcia
nauki oraz ochrony pracy świadczonej przez dziecko
w ramach obowiązku szkolnego lub wakacyjnego zarobku14.
Konwencja Praw Dziecka w związku ze swoimi zamiarami daje dziecku prawo do podjęcia nauki (rozwoju) w odpowiednich warunkach, uczestniczące
w życiu społecznym pozostając sobą – odrębną, indywidualną jednostką mogącą wyrazić swoje poglądy
w warunkach odpowiednich dla jego prawidłowego
13 Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., s. 1,
http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.
pdf, [dostęp: 01.08.2016].
14 Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., s. 1,
http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.
pdf, [dostęp: 01.08.2016].
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rozwoju. Zabawa daje dziecku takie możliwości, dlatego czas poświęcony na zdobywanie wiedzy w takiej formie jest miły i pożyteczny dla dziecka.

Dorośli a godne wychowanie dziecka w kontekście rozwoju
pasji
Najważniejszą rolę wychowawczą i edukacyjną pełni
rodzina, która tworzy najbliższe środowisko wychowawcze młodego człowieka. Jest niewątpliwie w najbliższych kręgach oddziaływań każdej jednostki15. To
podstawowa komórka społeczna. Rodzice w znacznym stopniu kształtują osobowość dziecka, ponieważ to oni oddziałują na nie od samego początku.
„Atmosferę domu rodzinnego, okazywane dziecku
uczucia pozytywne lub negatywne odczuwa ono bardzo wcześnie, zanim zacznie rozumieć sens skierowanych do niego słów. Rodzina powinna zaspokajać
podstawowe potrzeby dziecka”16.
Bezcennym źródłem niosącym zmiany w zachowaniu dziecka jest wsparcie rodzicielskie w wytyczaniu i osiąganiu zamierzonych celów. Najbliżsi chcąc
wspierać permanentny rozwój dziecka powinni również cieszyć się z jego nawet najmniejszych sukcesów rozwojowych. Pomagać mu osiągać sukcesy,
aby móc w praktyczny sposób wskazywać dziecku
drogi, którymi może dochodzić do sukcesu. Dziecko
uczestnicząc w procesie tworzenia widzi, że droga
do osiągnięcia upragnionego celu wymaga porozumienia z innymi osobami, potrzebuje dzielenia się
informacjami, wytrwałości, realnej oceny sytuacji,
oceny słabych i mocnych stron przedsięwzięcia i oddania17. Rodzice powinni wyznaczać dzieciom cele,
wpierać je w ich osiągnięciu, wierzyć w ich możliwości i siłę, bo tylko w taki sposób mogą rozwijać
się na „(…) miarę swoich możliwości wykorzystując
dostępne środki i możliwości. Im większa motywacja i rozbudzone perspektywy, tym większa szansa na
osiągniecie upragnionego sukcesu przez wychowanka i wychowawców”18. W poszanowaniu Konwencji
Praw Dziecka dorośli powinni dopilnować, aby opieka, którą oferują dziecku spełniała jego oczekiwania
i otwierała przed nim nowe możliwości.
„Dorośli zapominają, jak ważna jest w życiu pasja.
15 K. Ferenz, Wprowadzanie dzieci w kulturę, Wrocław 1995, Wyd.
UWr., s. 57.
16 J. Pielkowa, Dom i rodzina. Moje dziecko jest niegrzeczne,
Warszawa 1980, Instytut Wyd. CRZZ, s. 3.
17 E. Piecuch, Demokracja w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji, red. A. Olczak, P. Prüfer, D. Skrocka, Gorzów Wielkopolski 2015,  Wydawnictwo
Naukowe PWSZ im. Jakuba z Padryża w Gorzowie Wielkopolskim, s.
117.
18 Ibidem, s. 117.
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Dziecko zajęte nadmiarem zadań nie znajduje chwili,
aby poświęcić czas na to, by dowiedzieć się co lubi,
co mu sprawia przyjemność. Potomstwo ambitnych
rodziców nie ma w swoim życiu miejsca na własne
pasje”19. Wielu dorosłych nie zdaje sobie sprawy, iż
ograniczenie najmłodszym możliwości spędzania
czasu na zabawie przyczynia się do trudności w poznaniu przez nich własnych zainteresowań, mocnych
i słabych stron. „Gdy dziecku «błyszczą oczy» gdy
czymś konkretnym się zajmuje i pozwala mu ta czynność rozwinąć skrzydła niewątpliwie sprzyja to jego
rozwojowi”20.
Prawidłowo przestrzegane prawa dziecka dają mu
niezbędne dla rozwoju, ufne spojrzenie w przyszłość
i poczucie bezpieczeństwa21. „Zaspokojenie potrzeb
szacunku sprawia, że w dziecku wytwarza się poczucie własnej wartości, wiary we własne siły i pewności siebie”22. Akceptacja, uznanie i szacunek, które
są niezbędne dla dziecka, a oczekiwania ze strony
najbliższych mu osób są tak samo ważne, jak inne
potrzeby dziecka – zwłaszcza dziś, gdy dorośli ze
względu na trudne warunki spędzają z potomstwem
coraz mniej czasu. „Poczucie ciągłej troski dorosłych
i szacunku jest jego prawem. Życie w poszanowaniu
jego godności, należy się dziecku bezwarunkowo.
Jest ono wyjątkowe samo w sobie, dlatego po prostu, że istnieje”23.

Dziecko i dzieciństwo na tle przemian
Dziecko według Konwencji o Prawach Dziecka
w art.1, części 1 „(…) oznacza każdą istotę ludzką
w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie
z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono
wcześniej pełnoletność”24. Dzieciństwo natomiast
(według psychologii rozwojowej) to czas, w którym
od samego początku kształtuje się młody człowiek
– zarówno jego osobowość, jak również wszystkie
elementy w całości oddziałujące na jego byt i które
zasadniczo wpływają na jego rozwój25.
19 E. Piecuch, „Pushy” parents dzieci w wieku przedszkolnym
w kontekście reformy obniżającej wiek szkolny, [w:] Oblicza trudnego
dzieciństwa. Konteksty rodzinno – edukacycjne, red. M. Cywińska,
Poznań 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 107.
20 Ibidem, s. 108.
21 J. Pielkowa, Dom i rodzina…, op. cit., s. 17.
22 Ibidem, s. 17.
23 E. Piecuch, Rodzina jako przestrzeń rozwijania umiejętności
emocjonalno-motywacyjnych u dziecka w procesie uczenia się, [w:] Dziecko w sytuacji uczenia się, red. E. Jezierska- Wiejak, J. Malinowska,
Wrocław 2014, Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 42.
24 Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., s. 2,
http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.
pdf, [dostęp: 01.08.2016].
25 E. Piecuch, „Pushy” parents…, op.cit., s. 105.
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Analizując dzisiejszą światową tradycję kulturową
można dostrzec, iż panuje duża różnorodność poglądowa na temat dzieciństwa. „To co jedna wspólnota uważa za normalne, może okazać się przez inną
społeczność nieakceptowane, a różnice te można dostrzec nawet w tak rutynowych czynnościach
wychowawczych, jak: sposób mówienia do dziecka,
trzymania go czy zabawy. W ten sposób każda społeczność dąży do wychowania dzieci o cechach osobowościowych spójnych z wartościami przez nią wyznawanymi”26. Różnice w wychowywaniu, edukowaniu
dzieci oraz postrzegania dzieciństwa są zauważalne
w każdym społeczeństwie. Ogólnie przyjęte prawa
dziecka dotyczą wszystkich dzieci bez względu na
różnice społeczne, kulturowe, religijne, socjalne,
mentalne, czy materialne. „Większość dorosłych ma
mniej lub bardziej ukształtowany system przekonań
na temat istoty dzieciństwa i swej własnej roli w rozwoju dziecka, inni
zaś na skutki oddziaływań
wychowawczych i nauczania przez dorosłych.
Poglądy te kształtują również sposób
zachowania
dorosłych
względem
dzieci, a to z kolei
określa
kierunek
rozwoju dziecka”27.
Pierwszym
miejscem, gdzie dziecko
rozpoczyna
swoją
przygodę ze sformalizowaną nauką
– jest szkoła, której celem jest zapewnienie dziecku
gruntownego wykształcenia. Powszechnie wiadomo,
iż „wykształcenie i wpajanie już od najwcześniejszych lat właściwych postaw, przystosowuje je do
życia. Wsparcie, które dzieci otrzymują pomaga im
w radzeniu sobie z przeciwnościami losu, dlatego
otaczanie je korzystnymi czynnikami sprzyja pokonywaniu barier wspierając przy tym ich rozwój”28.
To przede wszystkim w czasie trwania dzieciństwa,
świat, wydaje się pełen możliwości, a dzieci ze
swoimi „(…) otwartymi sercami i umysłami mają go
u swoich stóp. Uczenie się oraz sama nauka w szkole
i poza nią staje się łatwiejsza i możliwa dzięki na26 H. R. Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2009, PWN, s. 56.
27 Ibidem, s. 56.
28 E. Piecuch, „Pushy” parents…, op. cit., s. 102.
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turalnej ciekawości i wyobraźni dziecka”29. Zabawa
w pełni wpisuje się w ten opis czyniąc świat nauki
bardziej przyjaznym dziecku.
Dzieci uczą się budowania relacji z ludźmi na podstawie tych, których doświadczają z rodzicami (opiekunami), ponieważ to oni są najbliżej niego od samego początku jego życia. Zaangażowanie dorosłych,
słuchanie ze zrozumieniem, okazywanie sobie życzliwości, wsparcia, bliskości i oferowanie sobie wzajemnej pomocy powoduje, iż wytwarza się między innymi szczególna więź, która determinuje całe życie
młodego człowieka.

Zabawa a realia współczesnej edukacji
Dzisiejsza edukacja niesie wraz z sobą wiele możliwości rozwoju, szans i perspektyw. Zabawa mimo,
iż na pozór może wydawać się czymś błahym i niewinnym, ma duży
wpływ na rozwój
swoich uczestników.
Dzieci
i osoby dorosłe
mogą uczestniczyć
wspólnie
w takiej formie
spędzania czasu, mogą siebie
poznawać,
zobaczyć w innym
świetle,
odkrywać
nieznane
strony własnego
zachowania, sposobu myślenia.
Umiejętność dostrzegania zależRys. 1. Pieter Bruegel Zabawy dziecięce

ności przyczynowo-skutkowej, szybkiego kojarzenia
faktów i wyciągania wniosków – jest niezwykle ważna we wchodzeniu w odpowiedzialne, wypełnione
planami i dalszą perspektywą życie.
Również w placówkach oświatowych „najmłodsi
w grupie uczą się panowania nad własnymi emocjami. Stoją przed nimi poważne wyzwania. W przedszkolu dochodzi do pierwszych konfliktów, przyjaźni,
sympatii. Wszystkie te ważne wydarzenia zachodzą
w grupie rówieśniczej, w której dziecko uczy się
funkcjonować. Gdy dziecku towarzyszą dorośli, którzy wykazują się dużymi umiejętnościami i kompe29 E. Piecuch, Rodzina jako przestrzeń rozwijania umiejętności…,
op. cit., s. 43.
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tencjami moralnymi, może ono w sposób łagodny
i dogodny dla niego poznać oraz zrozumieć wszystkie wątpliwości zaistniałe w związku z konkretną
sytuacją”30. Taka konfrontacja i nauka zachowań
zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami społecznymi jest szczególnie istotna w pierwszym etapie
rozwoju człowieka. Bardzo ważna jest świadomość
młodego człowieka w sytuacjach, w których poznaje siebie i świat, który go otacza. „Dzieci, które
wierzą, że są panami własnego losu, które czują
się integralną częścią otaczającej rzeczywistości
i wiedzą, że wiele potrafią, mają większe szanse na
stanie się silnymi, odpornymi emocjonalnie ludźmi”31.

między ludźmi poza warunkami bezpośredniej utylitarnej działalności”37.

Dzieci w czasie rozpoczęcia swej przygody z nauką muszą stawić czoła wielu nowym sytuacjom.
„Spotykają się m.in. z rówieśnikami, nowym dorosłym, którego muszą słuchać, z zadaniami dydaktycznymi realizowanymi w oparciu o Podstawę
Programową”32, a zabawą, która pomaga i stanowi
nieodłączny element ich życia. Antoni Kępiński widzi zabawę jako jeden z najważniejszych czynników
kształtujących ludzki byt. Twierdzi, iż pozbawienie
dziecka grupy zabawowej jest źródłem wielu zaburzeń emocjonalnych, społecznych, czy seksualnych33. „Dzięki zabawie dziecko poznaje świat
i siebie, kształci swój umysł i wyobraźnię, rozwija
własne życie uczuciowe, kształtuje własne zainteresowania twórcze”34. Ucząc się w szkole i w domu,
poznaje środowisko, w którym przebywa. Wiedza,
która przygotowuje je do życia w rzeczywistości,
w której przyjdzie mu żyć. Podczas nauki poprzez
zabawę zdobywa i uczy się, aby przygotować się
do aktywności społecznej i kulturalnej. Dzieje się
to dzięki temu, iż dziecko w życiu realnym nie jest
w stanie wykonywać czynności tak pożytecznych,
jak dorosły, ale mimo to może przeprowadzać
swoje działania „na niby” używając przy tym swoją wyobraźnię w świecie kreowanym przez niego
na czas trwania zabawy35. Zabawa niweluje ową
niemożność życia życiem dorosłych dostarczając
przy tym w czasie procesu uczenia przyjemności36.
W zabawie „(…) odtwarzane są socjalne stosunki

Zakończenie

30 E. Piecuch, Przedszkole jako przestrzeń rozwijania sprawności
intelektualnej dziecka, [w:] Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia, red. W. Żłobicki, Kraków 2013, Impuls,
s. 343.
31 J. Wyckoff, B. C. Unell, Dyscyplina bez krzyku i bicia, Warszawa
2005, Wyd. K. E. LIBER, s. 2.
32 E. Piecuch, „Pushy” parents…, op. cit., s. 111.
33 A. Kępiński, Psychopatologia nerwic, Kraków 2002, Wyd. Literackie.
34 W. Okoń, Zabawa a…, op. cit., s. 225.
35 Ibidem, s. 225.
36 Ibidem, s. 225.
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W czasie zabawy „rozwój dziecka dokonuje się poprzez aktywne myślenie, stymulowane przez wątpliwości, przez konflikt poznawczy. Doświadczenie
prowadzi do zdobycia wiedzy, do „aktywnej zmiany
we wzorach myślenia”38. Niepokojące jest jednak
to, iż zmiany które się dokonują we współczesnym
świecie powodują, iż ginie zabawa39. Rozwój technologii elektronicznej oferuje młodemu człowiekowi pozornie ciekawsze atrakcje, jednak żadna gra
nie jest w stanie zastąpić prawidłowego spotkania
z człowiekiem.

Kończąc powyższe rozważania pragnę zaakcentować, iż dziecko jest jednostką indywidualną, emocjonalną, zależną od dorosłych, którzy powinni
okazać mu należny szacunek, respektować jego
prawa do wszechstronnego rozwoju i nauki również poprzez zabawę. „Wzajemne wzmocnienia
i pełna miłości współpraca powstają wtedy, gdy
otoczenie akceptuje wolę dziecka, które chce coś
zatrzymać bądź oddać – w zależności od osobistych wymagań i wymagań otoczenia. Dziecko doświadcza swojej autonomii w sile swojej własnej
woli oraz w pełnej miłości i akceptacji tej jego
woli przez otoczenie, jak również we wzajemnej
pewności, że to co robi druga osoba ma sens”40.
Wszelkie braki, które doskwierają dziecku w okresie jego dzieciństwa dają o sobie znać w kolejnych
etapach jego rozwoju. Przesadna opieka, jak i braki emocjonalne, stanowią poważną podstawę do
zaburzeń wraz z daleko idącymi, poważnymi konsekwencjami w tej sferze.
Kontekst kulturowy, jak i uwarunkowania społeczne, w którym wszyscy funkcjonują są ludzkim wytworem kształtującym jego umysł. W związku z tą
myślą należy podkreślić, iż „(…) uczenie się i myślenie zawsze sytuują się w środowisku kulturowym
i zależne są od stopnia wykorzystywania jego zasobów”41. Świadomość dokonujących się przemian
w tym obszarze zmusza do refleksji i dalszych po37 D. B. Elkonin, Psychologia zabawy, Warszawa 1984,  WiS, s. 23.
38 T. Neckar-Ilnicka, Perspektywy dorosłości i obraz pracy ludzkiej
w swobodnych wypowiedziach dzieci w wieku przedszkolnym, Kraków
2007, Impuls, s.19.
39 M. Banaszkiewicz, Zabawa – i co z tego wynika?, [w:] Kultura
zabawy, red. T. Paleczny, R. Kantor, M. Banaszkiewicz, Kraków 2012,
Wyd. UJ, s.7.
40 S. Leo, Nagle wszystko rozumiem! Jak pomóc dziecku, aby się
mogło lepiej uczyć. Poradnik dla rodziców, Kielce 2002, Wydawnictwo
Jedność, s. 63.
41 J. Bruner, Kultura edukacji,  Kraków 2010, Universitas, s. 16-17.
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szukiwań, dlatego podjęcie tematu o prawie dziecka do wszechstronnego rozwoju poprzez zabawę
uważam za tak istotny.
Podsumowując pragnę podkreślić, iż czas poświęcony beztroskiej zabawie jest normalną, naturalną
aktywnością, a poszanowanie wartości dziecka, które w sposób ufny i beztroski cieszy się informacjami,
które do niego płyną ze świata, w którym żyje jest
jednym z powodów miezaleności. Bezpieczne, pełne
poszanowania godności dzieciństwo jest podstawowym prawem, które przysługuje dziecku. Powinien
być to czas pogodny, pełny akceptacji, pewnej beztroski, ładowania emocjonalnych akumulatorów poznawania zasad i rozkwitu pasji poprzez swobodne
poszukiwanie i inicjowanie nauki w przyjemny i przyjazny sposób. „Dziecko należy cenić takim, jakie jest”42. Jego poznanie „(…) stanowi podstawę właściwego oddziaływania wychowawczego”.
Wszechstronny rozwój umiejętności dziecka w jego
procesie wychowania i uczenia się jest niezmiernie
ważny. Bardzo często „dorośli nie doceniają skuteczności uczenia się od siebie nawzajem. Ważne jest,
aby docenić fakt, iż sytuacje, których dziecko doświadcza podczas zabawy z rówieśnikami są momentami nawet więcej wartymi, niż wiedza przekazywana
przez specjalistów wysokiej rangi”43.
Rodzice jako osoby najbliższe i odpowiedzialne za
dziecko powinni dążyć do kreowania takich sytuacji
wychowawczych, w których ich potomstwo będzie
chętnie i czynnie zdobywać informacje o rzeczywistości, w której funkcjonuje, który je otacza. „Ich
gotowość poznawcza winna być zaspokajana sytuacjami dla nich atrakcyjnymi. Dzieci w środowisku
rodzinnym mogą odczuwać bezinteresowną radość
z poznawania nowych osób, spraw i zjawisk”44. Wówczas naturalnie podążając za swoją wrodzoną ciekawością młody człowiek będzie odczuwał przyjemność w czasie zdobywania przez siebie wiedzy.
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Coaching

Tutoring czy coaching ? – jak sterować sobą i innymi
w procesie uczenia?
Marzanna Farnicka

O

d czasów wydania „Inteligencji emocjonalnej”
n a u c z y c i e l e m a r o d z i c e m , jak i między n a Daniela Golemana w zarządzaniu oraz w edukau c z y c i e l e m a j e g o p r z e ł o ż o n y m . W sytuacji
cji towarzyszą nam terminy dotyczące przewodzenia
leczenia jest to relacja między pacjentem a lekarzem,
i zarządzania zmianą i wiedzą na poziomie emocjorehabilitantem czy pielęgniarką. Oczywiście podobne
nalnym. Dzięki pracom z pogranicza psychologii sporeakcje rozpoznać można w rodzinie między rodzicałecznej oraz psychologii poznawczej elementem stami a dziećmi. Na wymiarze u c z u ć i n a s t a w i e ń
łej refleksji w procesie edukacyjnym oprócz tego: C o
wyróżniono: gniew, lęk, oczekiwanie nagrody, poczucie
m a b y ć u c z o n e ? Pojawia się pytanie - J a k m a
obowiązku, pasję oraz poczucie sensu. Na wymiarze
b y ć u c z o n e ? Coraz częstej (zwłaszcza w przypadku
d o k o n y w a n y c h w y b o r ó w wymienić można nadzieci i młodzieży) problem j a k ? – zaczyna być ważstępujące zachowania: bunt lub odejście, rezygnacja,
niejszy od c o ? Dyskusja nad tym, co jest ważniejsze
bierny opór, złośliwe posłuszeństwo, chętne podponie jest przedmiotem tego artykułu. Przybliżenie się
rządkowanie się, radosną współpracę, szczere zaangado odpowiedzi wymaga wieloaspektowego rozważażowanie oraz twórcze podekscytowanie.
nia problemu, który dotyczy zagadnień podstawowych
Na podstawie literatury można zaproponować zestaw
w edukacji. W artykule tym przyjęto, że problem j a k ?
następujących asocjacji (połączeń, związków) między
jest ważny dla tego czego uczyć? i cała uwaga zostawymienionymi nastawieniami a dokonywanymi wyboła poświęcona temu pierwszemu aspektowi problemu.
rami, które w konsekwencji prowadzą do określonych
Inspiracją do podjętych tutaj rozważań była publikacja
Jadwigi Radwańskiej „Czas na
feedback dla Oświaty” oraz
dyskusja ze studentami w czaUczucia/nastawienia
wybór
zachowanie
sie seminarium z zakresu psychologii dla nauczycieli.
gniew

Podstawowe definicje i pojęcia

lęk

bunt, rezygnacja lub bierny opór
złośliwe posłuszeństwo

Przed rozpoczęciem analizy
oczekiwanie nagrody
chętne podporządkowywanie się
problemu j a k w s p i er a ć
i j a k r o z w i j a ć swoje lub
poczucie obowiązku
radosna współpraca
cudze umiejętności poniżej
zdefiniowano wykorzystywane
pasja
szczere zaangażowanie
w tym tekście pojęcia. Funkcjonowanie w roli nauczycieoraz poczucie sensu
twórcze podekscytowanie
la rozważano z perspektywy
dwóch wymiarów — u c z u ć /
Rys. 1 Nastawienia jako uwarunkowania zachowań
nastawień i wyborów
określonych
zachow a ń . Osoba proponująca zmianę to każdy, kto wpłyzachowań w sytuacji zarządzania energią i zachowawa na poszerzenie wiedzy, umiejętności. Jest to osoba,
niem uczniów, nauczycieli czy rodziców (zob. rys.1). Na
która ma możliwość kształtowania środowiska edukaprzedstawionym rysunku można zauważyć, że przyjęto,
cyjnego poprzez własną aktywność. Taki styl relacji
iż pewne nastawienie lub uczucia jednostki przejawiać
występuje między n a u c z y c i e l e m a u c z n i e m ,
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się będą możliwymi do przewidzenia zachowaniami w sytuacji stawianych jej zadań.
Najczęściej, gdy zadanie lub sposób jego wprowadzania
wywołało u odbiorcy g n i e w to w czasie realizacji można
spodziewać się b o j k o t o w a n i a g o , u d o w a d n i a nia braku sensu podejmowanych działań
l u b b i e r n o ś ć i b r a k z a a n g a ż o w a n i a . Często
dotyczy to osób, które nie mogą wprost pokazać swojego
stanu albo nie ujawniają problemu, dlaczego czują gniew.
Może dotyczyć to stanu konfliktu (między rolami, między
aktualną wiedzą a oczekiwaniami, jak i też konfliktu personalnego). Taka sytuacja, z perspektywy osoby podejmującej zachowanie (wykonawcy) prowadzi do wzrostu niechęci, bowiem osoba wykonuje polecenia i zadania, które
nie przynoszą jej satysfakcji. Z punktu widzenia osoby zaangażowanej we współpracę (osoba wdrażająca zadania,
kierująca taka jak np.: nauczyciel, wychowawca, dyrektor,
lekarz) następuje niezrozumienie. Widzi ona brak efektów
i satysfakcji, ale nie zna powodu oporu. Taki styl zarządzania klasą, rozwojem możemy nazwać etapem w s p ó ł p r a c y p o z o r n ej , w której omija się ujawnienie konfliktu. Oczywiście z czasem konflikt zostaje ujawniony (lub
ujawnia się sam) i wtedy to następuje zmiana sposobu
funkcjonowania. Jednakże często z powodu braku czasu
lub nieuwagi pomija się aspekt braku komunikacji i zaangażowania i pomimo braku efektów i satysfakcji traktuje
się takie funkcjonowanie w relacjach zadaniowych jako
„mniejsze zło”.
Z ł o ś l i w e p o s ł u s z e ń s t w o , u podłoża którego kryje
się lęk, różni się od poprzedniego zachowania celem działania. Jeśli w pierwszym przypadku celem jest okazanie
braku sensu podejmowania działania (zadań) np. I t a k
s i ę t e g o n i e n a u c z ę lub I t a k n i c t o n i e d a ,
o n j u ż t a k i j e s t , to złośliwe posłuszeństwo ma na
celu sprowokowanie sytuacji, która udowodni, że problem
leży po stronie osoby wprowadzającej/ „zarządzającej”
zmianą, informacją czy danym procesem (edukacyjnym).
Dotyczy to zachowań takich jak: plotkowanie, nadmierne
spoufalanie się, nadmierna bliskość, drobiazgowość. Osoba taka pełna jest tak zwanych „dobrych chęci” ale ciągle
coś jej przeszkadza. To „coś” wymaga dodatkowej pracy
i nakładów ze strony osoby uczącej. Jest to sytuacja ciągłego holowania i pomagania osobie „uczącej się”, która
i tak na koniec ma wypłatę (sformułowanie wykorzystane
z teorii gier psychologicznych Berna) w postaci: Z o b a c z
t a k s i ę s t a r a ł a m /s t a r a ł e m a i t a k C i s i ę
nie udało mnie naucz yć...
Bardziej satysfakcjonującym dla sytuacji współpracy jest
zachowanie w typie trzecim – c h ę t n e p o d p o r z ą d k o w y w a n i e s i ę . W tym przypadku osoba współpracuje i wkłada swój wysiłek ale… oczywiście do momentu,
w którym otrzymuje oczekiwane nagrody. Mogą być nimi
oceny, pochwały, wyróżnienia czy docenienie. W momen-
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cie, gdy w ocenie osoby (ucznia, nauczyciela, rodzica) jest
ich za mało lub są niewystarczające, osoba albo unosi się
gniewem i podejmuje strategie buntu lub podejmuje zachowania związane ze złośliwym posłuszeństwem.
Gdy wykonywanie działania przynoszą satysfakcję i przekształcają się w p o c z u c i e o b o w i ą z k u praca w ze spole może nosić znamiona r a d o s n e j w s p ó ł p r a c y .
W większości przypadków ten poziom współpracy uważa
się za kluczowy i wystarczający dla satysfakcji wszystkich
zainteresowanych. Wykonywanie obowiązków może dawać
radość, ponieważ dla obu stron jest w miarę jasne co trzeba robić i jaki ma być efekt. Celem jest samo wykonywanie
obowiązku. I to jest właśnie problemem. Aby wykonywanie zadań stało się obowiązkiem, który ma sens – wartość
taka musi istnieć w ogólnie (w danej społeczności) przyjętej hierarchii wartości. Powinny istnieć instrumenty motywacyjne i moralne, które usensowniają wartość wypełniania obowiązku. Jeśli w sytuacji pracownika mamy kodeks
pracy, zadania na stanowisku, opis zakresu obowiązków,
to w sytuacji na przykład ucznia czy rodzica zaczynają
się problemy takie na przykład jak: C o t o z n a c z y
s t a r a n n i e? , C o t o z n a c z y o d r o b i ć d o b r z e
l ek c j e? C z y s y s t em a t y c z n e c h o d z en i e d o
s z k o ł y j es t w a ż n i ej s z e n i ż p r z y g o t o w y w a n i e s i ę n a s p r a w d z i a n ? C z em u d w o j e
u c z n i ó w , k t ó r z y o d r o b i l i l ek c j e m a i n n e
o c e n y ? W przypadku rodziców jest to często pytanie:
Co mam robić aby było lepiej? Jak mam
s k u t e c z n i e j p o m a g a ć m o j e m u d z i e c k u ? Ten
poziom funkcjonowania z pozoru wydaje się bardzo prosty
i może taki być, pod jednym warunkiem, że bardzo wyraźnie zostaną określone „obowiązki” oraz sposób ich wykonywania. Poniżej przedstawiono dwa przykłady niejasnych
instrukcji.
Rodzic mówi do nauczyciela: „Moje dziecko uczy się codziennie do 24 a i tak ma trójki. Ostatnio nawet krzyczę
i zabraniam wszystkiego, tak, że po przyjściu ze szkoły
je obiad i może się tylko uczyć ale i tak to nic nie daje”.
Celem osoby podającej nie było wydłużanie czasu uczenia
się, a podniesienie jakości przyswajania wiedzy czy lepsze
oceny. Niewłaściwe określenie celów oraz dobór nieskutecznych metod do ich osiągnięcia skutkuje obniżeniem
motywacji do działania.
W pewnej klasie II zasadę (mówimy prawdę) jedno z dzieci
zrozumiało tak, że komentowało każde nieprawdziwe lub
nie w pełni prawdziwe słowa koleżanki. Robiło to uporczywie i z pewną satysfakcja oczekując nagrody. Pomimo dużych starań dziecka i pozornej zgodności z zasadą nauczyciel miał problem ponieważ rozpoznawał to zachowanie
jako skarżenie i nie wiedział jak je wygasić.
W celu uniknięcia niejasnych komunikatów, które mają
określać cel i drogę do niego poniżej zamieszczono przy-
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kład dojaśnionego obowiązku.
1)

Uczysz się na pamięć co dzień 5 słówek z angielskiego z danej listy.

2)

Raz w tygodniu jest z nich (25) sprawdzian.

3)

Dostajesz z tego oceny. Masz na to wpływ.

4)

Wynik jest widoczny dla ucznia i nauczyciela.

5)

Uzyskanie 90% w teście świadczy, że obowiązki
wykonywane są poprawnie i dostajesz 5 (jeśli nie
osiągasz tego wyniku to będziesz musiał to poprawić lub nie dostaniesz oceny).

6) Co 2 miesiące jest kontrola wyników, która polega na tym, że wszystkie sprawdziany muszą być
zaliczone na min. 90% (Punkt 5 i 6 może być kontrowersyjny. I zadziała tylko jeśli konsekwencja
ta – poprawianie – jest zgodna z założeniami
nauczyciela. Jeśli nauczyciel nie oczekuje takiego wyniku, to go nie wymaga i wymaga mniej np.
70%. Inny nauczyciel może całkowicie się nie zgadzać z możliwością poprawiania w czasie kolejnych kartkówek. Dla tych wyjściem jest zasada, że
co 2 miesiące jest praca klasowa, w czasie której
zdobywa się ocenę podsumowującą).
7)

Praca i spełnianie obowiązku daje satysfakcję
(zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi) i rozwija
współpracę….
W tym przypadku nie nagroda jest wartością, a właśnie
radość z wykonywania obowiązku. Można mówić tu o tak
zwanym etosie pracy polegającym na wykonywaniu dobrze
swych zadań. Ten stosunkowo satysfakcjonujący sposób
funkcjonowania jednak czasem jest nie do utrzymania ponieważ, któraś ze stron z różnych powodów przestaje się
wywiązywać ze swoich obowiązków. Może to być chwilowy
spadek motywacji, przemęczenie lub zmiana celu. Problem utrwala się gdy nie zostaje to zauważone. A wtedy
pojawiają się uczucia i nastawienia takie jak gniew, zawiedzone oczekiwania czy strach.
Kolejnym sposobem zarządzania jest bazowanie na s z c z e r y m z a a n g a ż o w a n i u . U podstawy takiego zachowania zazwyczaj leży p a s j a . Takie osoby zainteresowane są
rozwijaniem tego, co jest dla nich ważne. Spędzają wiele
czasu nad doskonaleniem określonych umiejętności, zdobywaniem wiedzy. Należy jednak pamiętać, że taka osoba nie realizuje obowiązku, nie robi czegoś „od – do”.
Robi dużo więcej, ale tylko w zakresie swojej „miłości”. Co
to może oznaczać? Często są to uczniowie, którzy znają
szczegóły i uwarunkowania na przykład każdej z bitew na
Pacyfiku w XX wieku, ale w ogóle nie interesują się okresem Rewolucji Francuskiej. To są uczniowie, którzy czytają
literaturę, znają biografie twórców, recytują poezję, tworzą
piosenki, ale nie rozumieją i nie interesują się gramatyką.
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Niestety jeśli pasje ucznia i nauczyciela - nie pokrywają
się, uczeń staje się raczej uciążliwym intruzem na lekcji niż
osobą, która ma poczucie współpracy. W „zrównoważonym
minimum programowym” nie ma czasu na pokazanie osiągnięć ucznia.
Podobnie jest z nauczycielem z pasją na przykład do metody nauczania dramą. Czy taki nauczyciel może kiedykolwiek rozwinąć skrzydła? W czasie kółka zainteresowań? –
o ile nie jest ono traktowane jako zajęcia wyrównawcze lub
jako zajęcia przygotowujące do olimpiady przedmiotowej.
Nauczyciel, który planuje wycieczki lub jeździ na konkursy
z uczniami zdolnymi stwarza raczej problemy: nie realizuje
minimum, zaburza innym nauczycielom pracę (zastępstwa)
oraz naraża pasjonatów na nieobecności.
I ostatni sposób funkcjonowania objawiający się t w ó r c z y m p o d e k s c y t o w a n i e m . Taka osoba bierze
odpowiedzialność na siebie i za siebie. Ma swój s e n s ,
który daje jej siłę do pokonywania przeszkód i barier lub
ponoszenia konsekwencji unikania robienia rzeczy pozbawionych sensu. Może mieć także poczucie, że nawet te
nieważne rzeczy prowadzą do głębokiego sensu rzeczy
prawdziwie ważnych. Dostosowuje się i robi to co konieczne, aby móc robić to co sensowne. Osoba patrząca
z zewnątrz może zauważać jedynie pewną nieadekwatność
i nadmiarowość takich zachowań.
Opisane sposoby funkcjonowania oraz związane z nimi nastawienia ilustrują możliwe funkcjonowanie osoby w sytuacji zadaniowej. W tym momencie można zastanowić się:
Jakie ja mam nastawienie do mojej pracy? Jakiem jestem nauczycielem? Co jest dla mnie ważne? Jakie nastawienie rozpoznaję u siebie i jakie u swoich uczniów?
Kolejna grupa pytań dotyczy:
Czego oczekuję od moich uczniów, od innych nauczycieli, od
rodziców? Jakie zachowanie toleruję? Jakiego oczekuję? Jakie
wspieram? Jakie daje mi satysfakcję? A jakie mi przeszkadza?
Analiza i szczere odpowiedzi mogą pomóc zmienić sytuacje, w których funkcjonujemy. Czasem pomogą rozumieć
więcej, a czasem dadzą siłę, aby się zatrzymać i porozmawiać o możliwym konflikcie lub wyjaśnić zakres i sposób
wykonywanych obowiązków.
Jest jeszcze trzeci wymiar, na który należy zwrócić uwagę.
Każda sytuacja oraz osoba z którą jestem w relacji (z którą pracuję) wymaga innego podejścia. Z osobami, które
funkcjonują na poziomie gniewu, strachu i motywacji skierowanej na nagrody wystarczają umiejętności zarządzania
wiedzą czy zarządzania czasem lub procesem uczenia się.
Naturalnie dotyczy to małych dzieci lub osób, które nie
mają równej pozycji. Wraz z rozwojem samooceny, samoświadomości i poczucia kompetencji samo zarządzanie samymi funkcjami (czasem, materiałem) nie wystar-
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czy. Dzisiaj działania te nazywane są coachingiem1. Do
procesu zarządzania powinny dochodzić umiejętności
przewodzenia i kreowania procesów dziś zwane tutoringiem2. To rozróżnienie jest ważne ze względu na różne
osoby, na które oddziałuję lub z którymi współpracuję.
Nawet jeśli w stosunku do moich uczniów wymagana
jest postawa zarządzania, to w przypadku ich rodziców
muszę sprawdzić, co będzie skuteczniejsze: przewodzenie czy zarządzanie?

stywać metody coachingowe. Służą one wtedy jako
celowe narzędzia pracy dobrane stosownie do potrzeb
i wymagań danej sytuacji.

Umiejętności p r z e w o d z e n i a (t u t o r i n g u ) tym
różnią się od umiejętności z a r z ą d z a n i a
(c o a c h i n g u ), że z czasem osoba uczy się
sama zarządzać sobą ale ciągle potrzebuje
pomocy w rozwijaniu potencjału. W rzeczywistości edukacyjnej można wskazać kluczowe momenty dla rozwoju procesu z a rzadzania kimś do zarządzania
s o b ą . Z perspektyw ucznia i nauczyciela
są nimi przejście z klasy III do IV, przejście
do gimnazjum czy innej szkoły (kolejnej). Te
milowe kroki są swoistym wyzwaniem dla
procesów organizowania swojego zachowania. Niektórzy radzą sobie z tym wymaganiem samodzielności i przejmowaniem
odpowiedzialności z lękiem, inni z gniewem, a inni z innymi nastawieniami. Wyróżnione wcześniej nastawienia i związane
z nimi zachowania połączyć można także
ze sposobem pracy w grupie. Zobrazowano
to na rysunku 2. Można zauważyć, że ze względu na
nastawienie i przejawiające się wraz z nim zachowanie
wyróżniono dwie strefy oddziaływań. Pierwsza to strefa
coachingu, która powinna radzić sobie z nastawieniem
związanym z gniewem, strachem, oczekiwaniem nagrody oraz ślepym wykonywaniem obowiązków. W tym obszarze dzięki zarządzaniu czasem, miejscem, sposobami
uczenia się oraz kontaktem interpersonalnym i komunikacją szybciej pominąć można ograniczenia i kłopoty
związane z nastawieniem jednostki. Oddziaływanie to
jest swoistą profilaktyką wobec długotrwałych spadków
motywacji. W przypadku pojawiania się innych nastawień, takich jak poczucie obowiązku, pasja i poczucie
sensu metoda pracy może być już tutoring, który koncentruje się na stwarzaniu możliwości i przekazywaniu
odpowiedzialności osobie (lub osobom) realizującej
projekt. W tym przypadku, oczywiście można wykorzy-

Tu nie ma ani złych ani dobrych odpowiedzi. Nie ma

1 Coaching – interaktywny proces szkolenia, związane z rozwijaniem
procesu komunikacyjnego i procesu decyzyjnego. Dzięki tym oddziaływaniom jednostka może łatwiej zaspokajać swoje potrzeby, a dzięki
temu   wspiera się i przyśpiesza tempo rozwoju i sprzyja polepszeniu
efektów działania, osiągnięcia celu. Działanie to dotyczy zarówno jednostek jak i organizacji.
2 Tutoring to metoda, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie
potencjału uczniów i studentów, pracowników oraz ich motywowania.
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Aby sprawdzić, w której strefie lubię pracować należy
odpowiedzieć sobie na pytania:
Czy dopuszczam możliwość przewodzenia innych? Czy
rozpoznaje takie potrzeby u osób, z którymi pracuję i jak
na to reaguję?

Rys. 2. Zachowanie i sposób oddziaływań

jednego wzorca wychowawcy. Natomiast warto zastanowić się nad sobą i może wzbudzić ciekawość
poznania innego sposobu funkcjonowania lub innego sposobu zarządzania procesem rozwoju grupy,
z którą pracuję?
Powodzenia!

Warto przeczytać:
J. Radwańska, Czas na feedback dla oświaty, Warszawa 2010.
E. Berne, W co grają ludzie, Warszawa 2013.
D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997.

dr marzanna farnicka
Psycholog, trener, adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim, pracownik Instytutu
Psychologii.  
Naukowo i praktycznie zajmuje się  wspieraniem rozwoju: analizą sytuacji i poszukiwaniem źródeł wsparcia zarówno z perspektywy indywidualnej  jak i systemowej.
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Coaching

Awans zawodowy nauczyciela
Joanna Leszko

Z

godnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji
Narodowej z dnia 1. marca 2013 roku awans zawodowy nauczycieli dotyczy czterech stopni awansu1.

powołana komisja, w skład której wchodzą członkowie, przewodniczący i mogą, lecz nie muszą obserwatorzy.

Pierwszym stopniem awansu jest nauczyciel stażysta,
następnie nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Pierwszy stopień awansu trwa 9 miesięcy, kolejne każde z osobna 2 lata i 9 miesięcy. Zaczynając pracę jako nauczyciel stażysta można przejść
przez stopnie awansu do nauczyciela dyplomowanego najszybciej w ciągu 10 lat. Każdy stopień wiąże
się z poszczególnymi wymaganiami.

Na początku każdego stopnia awansu zawodowego
przewodniczący komisji przydziela nauczycielowi
opiekuna stażu, wyznacza członków komisji, a także może przydzielić obserwatora. Wszystkie stopnie
awansu kończą się egzaminem, tzn. podsumowaniem
dorobku zawodowego nauczyciela i jego kompetencji.
Poniższa charakterystyka opisuje szczegółowo każdy
stopień.

I stopień – nauczyciel stażysta
Dyrektor przyjmujący nauczyciela na staż ma obowiązek do 15-stego września złożyć podanie o rozpoczęcie stażu nauczyciela do kuratorium oświaty.
Staż zaczyna się we wrześniu, a kończy w maju. Zatem trwa 9 miesięcy. Nauczyciel zostaje przyjęty na
umowę o pracę na czas określony. Po ukończeniu
stażu nauczyciel stażysta składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 30 dni
od ukończenia stażu. W czerwcu staż kończy się rozmową kwalifikacyjną, na której ocenie podlega plan
rozwoju zawodowego oraz opinia komisji.

Wykres nr 1: Stopnie awansu zawodowego

We wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczycielowi towarzyszy organ, który powołuje komisję i nadaje stopień awansu zawodowego.
Organami są: dyrektorzy szkół i przedszkoli, organ
prowadzący szkołę, np. urząd miasta, gminy, starostwo powiatowe, a organem sprawującym nadzór
pedagogiczny jest np. kuratorium oświaty. Musi być
1 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2013000039,
20.03.2016r.
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W skład komisji wchodzi opiekun stażu, przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego),
a jeśli takiego nie ma to nauczyciel mianowany zatrudniony w tej szkole (kontraktowy, jeśli szkoła nie
zatrudnia nauczyciela mianowanego), a także przedstawiciel związków zawodowych na wniosek nauczyciela. Przewodniczącym komisji jest dyrektor (wicedyrektor). Obserwatorem może być przedstawiciel
organu prowadzącego szkołę i sprawującego nadzór
pedagogiczny, który nie ma prawa głosu.

Co to jest plan rozwoju zawodowego?
Jest to plan, który nauczyciel będzie realizował
przez cały rok szkolny. Przedstawia w nim zarówno
cele dydaktyczne, jak i opiekuńczo-wychowawcze.
Należałoby również wpisać w nim wszelkiego rodza-
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ju działania na rzecz placówki, szkolenia i inne formy dokształcania zawodowego. Plan rozwoju zawodowego trzeba oddać na początku swojej pracy do
15-stego września, bowiem musi on być zatwierdzony przez dyrektora placówki. Gdy dyrektor będzie
miał zastrzeżenia do naszego planu, należy w trybie
natychmiastowym zrobić korektę i przedłożyć u dyrektora po raz kolejny.
Jeżeli dyrektor nie ma żadnych zastrzeżeń, wówczas
nauczyciel realizuje wszystko zgodnie z planem. Należy pamiętać, że na koniec stażu nauczyciel będzie
z tego rozliczany, dlatego w planie rozwoju zawodowego wpisujemy tylko realne cele. Plany, których
nie jesteśmy pewni pomijamy, możemy o nich powiedzieć przy egzaminie, wskazując je jako nasze
dodatkowe osiągnięcia.
Dlaczego lepiej za dużo nie wpisywać w plan rozwoju zawodowego?
Nie zawsze można zrealizować wszystkie zamierzone cele. Z celów niezrealizowanych nauczyciel jest
rozliczany na egzaminie i mogą one mu zaszkodzić,
zadziałać na jego niekorzyść w postępowaniu awansowym. Natomiast, gdy stażysta wpisze tylko podstawowe działania, realne cele, które wie, że zrealizuje to przy egzaminie dodatkowe działania i cele
będą korzystnie ocenione. Jeżeli można wykazać się
dodatkowymi aktywnościami, które nie były zawarte
w planie, a je wykonano to będzie to uważane za
duży atut. Dodatkowo, należy je wpisać w sprawozdaniu z realizacji stażu.
Funkcje i zadania dyrektora:
1)

Zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu.

2) Zapewnienie nauczycielowi odbywającemu staż
możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych,
wychowawczych oraz innych prowadzonych
w szkole, a także udział w formach kształcenia
ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego
planu rozwoju zawodowego i potrzebę szkoły.
3) W czasie trwania stażu może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić opiekuna stażu.
4) Zbieranie informacji o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju zawodowego oraz o efektach prowadzonych
przez nauczyciela zajęć.
5) Zatwierdzenie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć plan rozwoju zawodowego.
6) Wystawianie zaświadczenia o wymiarze zatrud-
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nienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu.
7) W przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz
nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach,
w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze
co najmniej połowy obowiązującego wymiaru
zajęć, należy złączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony
w okresie stażu, o ile nie jest możliwe udokumentowanie zatrudnienia świadectwami pracy.
8) Wystawia ocenę dorobku zawodowego w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez
nauczyciela.
9) Przydziela opiekuna stażu dla nauczyciela kontraktowego i stażysty.
10) W przypadku oceny negatywnej wyraża zgodę
na dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy.
11) Powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela
stażysty starającego się o stopień nauczyciela
kontraktowego, jest jej przewodniczącym, dokonuje analizy formalnej złożonych dokumentów.
12) Bierze udział jako członek w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej na stopień
nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
13) Może wyrazić zgodę na ponowny staż w przypadku nieuzyskania przez nauczyciela akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej.
14) Prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń nauczycielowi stażyście o akceptacji komisji kwalifikacyjnej.
Zadania i funkcje opiekuna stażu:
1)

Pomaga nauczycielowi w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.

2) Obserwuje i omawia zajęcia prowadzone przez
nauczyciela.
3) Umożliwia nauczycielowi obserwację zajęć prowadzonych przez siebie. Następnie omawia te
zajęcia z nauczycielem.
4) Opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego w terminie 14 dni od dnia złożenia sprawozdania.
5) Bierze udział w pracach komisji kwalifikacyjnej
na stopień nauczyciela kontraktowego.
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6) Zapoznaje nauczyciela z procedurą awansu zawodowego.
7) Wprowadza nauczyciela w zasady organizacji
i zadania szkoły.
8) Pomaga w uzupełnianiu wiedzy metodycznej
i merytorycznej.
Bardzo ważna jest decyzja dotycząca wyboru opiekuna stażu przez dyrektora. Warto
zastanowić się czy jest to nauczycie
l, który rze
czywiście pomoże stażyście i będzie dawał mu
wsparcie? Czy będzie to nauczyciel, który jest tylko przydzielony
jako opiekun stażu, ponieważ potrzebuje tego do swojego awansu
zawodowego. Nauczyciel stażysta
rozpoczynający pracę ma prawo
wszystkiego nie wiedzieć i nie rozumieć. Z tego względu istotny
jest wybór opiekuna stażu, który
chętnie wytłumaczy młodszemu koledze/koleżance. Jeżeli będzie taka potrzeba to pokieruje nim
i mu pomoże.

II stopień — nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na
stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat. Nauczyciel
kontraktowy sam składa wniosek do 31 sierpnia do
kuratorium oświaty, do którego dołącza projekt
planu rozwoju zawodowego. Może być to wniosek
w formie zwykłego podania, w którym wystarczy,
że napiszemy:
„Proszę o wszczęcie procedury na stanowisko nauczyciela kontraktowego”
Gdy wniosek zostaje przyjęty i zaakceptowany, to
automatycznie rozpoczyna się staż nauczyciela
kontraktowego. Zostaje wyznaczony opiekun stażu.
Staż ten trwa 2 lata i 9 miesięcy. Jest to umowa
o pracę na czas nieokreślony. Nauczyciel składa
wniosek o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego w ciągu roku kalendarzowego. Wtedy jest
powołana komisja i wskazany organ prowadzący na
egzamin. Organem prowadzącym szkołę i przewodniczącym może być urząd gminy, miasta, czy starostwo powiatowe.
C z ł o n k a m i k o m i s j i s ą : przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor, dwaj
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eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra,
przedstawiciel związków zawodowych na wniosek
nauczyciela.
Gdy egzamin zakończył się pozytywnie to nauczycielowi kontraktowemu nadaje się wyższy stopień
awansu zawodowego. Następnie nauczyciel już
mianowany musi odpracować 1 rok i dopiero może
się starać o uzyskanie kolejnego
stopnia awansu zawodowego.

III stopień — nauczyciel mianowany
Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela
dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku od dnia nadania stopnia
awansu zawodowego.
Staż te n równie ż trwa 2 lata i 9 mie sięcy. W tym stażu nauczyciel nie
https://pixabay.com
posiada opiekuna stażu. Przewodniczącym komisji
jest przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, np. kuratorium oświaty. Członkami
komisji są: dyrektor, trzej eksperci z listy ekspertów
ustalonej przez ministra, przedstawiciel związków
zawodowych na wniosek nauczyciela. Uczestniczyć
może również obserwator, np. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę (bez prawa głosu).
Nauczyciel mianowany nie tylko rozliczany jest
z realizacji planu rozwoju zawodowego i z pracy
z dziećmi. Brane pod uwagę są również działania na
rzecz szkoły, zajęcia dodatkowe, szkolenia, konkursy oraz konferencje.
Nauczyciel mianowany jest już prawnie pod tzw.
ochroną, tzn. pracuje na umowę o mianowanie na
czas nieokreślony, a dyrektor nie może go zwolnić,
bez podjęcia próby zapewnienia mu pracy w innym
miejscu. Zadaniem dyrektora jest podjąć starania
dotyczące pomocy w znalezieniu pracy nauczycielowi w innym miejscu, i dopiero wtedy może rozwiązać z nim umowę.
Gdy nauczyciel uzyska stopień nauczyciela mianowanego, może składać wniosek o realizację kolejnego stopnia – ostatniego.

IV stopień — nauczyciel dyplomowany
Ostatni stopień awansu zawodowego również trwa
2 lata i 9 miesięcy.
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Wymagane procedury są takie same jak opisane
wyżej. Dodatkowo nauczyciel taki musi wykazać się
szerszymi działaniami. Godne uwagi są jego własne publikacje i działania ogólnorozwojowe. Bierze
udział w konkursach lub sam je przeprowadza. Jest

dzieci. To od niego zależy, jak nauczy dzieci, jak je
wychowa, jak z nimi współpracuje, jak współpracuje z rodzicami dzieci, jak z innymi nauczycielami.
Owszem nauczyciel realizuje 18 godzin lekcyjnych
w tygodniu, ale pracuje również po godzinach,

Wykres nr 2 Ankieta wśród nauczycieli

to praca bardzo samodzielna. Na egzaminie w komisji jest osoba z kuratorium, dyrektor, trzech ekspertów.
Zgodnie z zapowiedzią minister edukacji Anny Zalewskiej podczas Ogólnopolskiej Samorządowej
Debaty Oświatowe dnia 02.06.2016 r., awans nauczyciela ulegnie zmianie, tzn. zostanie dodany
nowy stopień – nauczyciela specjalisty. Miałby to
być najwyższy stopień awansu zawodowego. Również Ministerstwo proponuje też wydłużenie pierwszego stażu o rok – z 9 na 21 miesięcy.
Na podstawie wypowiedzi nauczycieli na temat
tego co wedłóg nich jest atrakcyjne w zawodzie
nauczyciela uwidacznia się niezadowolenie z wynagrodzenia, niezbyt szybka możliwość awansu,
a społeczeństwo w coraz mniejszym stopniu szanuje pracę nauczyciela. Najlepszym atutem jest praca
z dziećmi, z której nauczyciel czerpie satysfakcję
i spełnienie zawodowe. Drugim atutem jest ilość
wolnych dni, urlopów w czasie wakacji czy ferii.
Nauczyciel to najbardziej odpowiedzialny zawód,
który nie tylko pełni funkcję dydaktyczną, ale także wychowawczo-opiekuńczą. Jest przewodnikiem
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w weekendy, za które to godziny nie ma płacone.
Nie zauważa się, że poświęca czas na sprawdzanie ćwiczeń, zeszytów, kart pracy, sprawdzianów,
dyktand i na inne działania z tym związane. Nikt
nie liczy wszelkich dokumentów, jakie nauczyciel
musi wypełniać codziennie. Nikt nie wie, jak trudna jest praca z dziećmi, jak trudno jest zachować
dyscyplinę w klasie, a jednocześnie nauczyć i nie
stracić przy tym cierpliwości. Nikt nie liczy tego,
że nauczyciel musi przygotowywać się do każdej
lekcji, robiąc scenariusze zajęć, konspekty, przygotowując środki dydaktyczne, wybierając metody
czy formy pracy. Zwykły pracownik, np. fabryki pracuje 8 godzin dziennie fizycznie, wraca do domu
i ma czas dla siebie czy swojej rodziny. Nauczyciel pracuje 5 godzin dziennie, dodatkowo ok. 2-3
godziny poświęca na przygotowanie się kolejnych
zajęć i sprawdzanie różnych zadań, dodatkowo cały
czas współpracuje z rodzicami, uczestniczy w radach pedagogicznych i innych zebraniach. Pracuje
fizycznie, psychicznie, intelektualnie, emocjonalnie,
a prze de wszystkim proble my je go uczniów siłą rze czy nie zostają w pracy – jadą z nimi do domu.
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Dodatkowo chciałabym wskazać, jakie przywileje mają przyszłe matki, które pracują w zawodzie
i starają się o awans. Każda młoda kobieta, która
pragnie założyć rodzinę i rozwijać się zawodowo
boryka się z problemami natury, czy posiadać potomstwo czy zdobywać kolejne szczeble awansu
zawodowego. Uważam, że jest to niekomfortowa
sytuacja dla każdej kobiety.
Na podstawie artykułu 9 d w ustępie 5: „W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub
urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy,
o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie
dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas
trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany
do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze”
5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy
z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu
o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy
łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy
z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym
oraz w ust. 5, j e s t d ł u ż s z y n i ż r o k i 6 m i e s i ę c y , nauczyciel jest obowiązany do ponownego
odbycia stażu w pełnym wymiarze" 2.
Przykład: Jeżeli Pani X zaczyna awans na stopień
nauczyciela mianowanego, który trwa 2 lata i 9
miesięcy. Zaczyna we wrześniu, a dowiaduje się
w grudniu, że jest w ciąży w 3 miesiącu. Wówczas
może być na urlopie zdrowotnym do czasu porodu,
tzn. 6 miesięcy. Następnie będzie na urlopie macierzyńskim 12 miesięcy, po czym może wrócić do
pracy i kontynuować awans zawodowy. Po powrocie do pracy Pani X może kontynuować swój dalszy
awans zawodowy, a dokładnie pozostaje tej Pani 2
lata i 5 miesięcy (od września do grudnia prawidłowo realizowała swój plan rozwoju zawodowego – 4
miesiące).
Podsumowując można rozwijać się zawodowo i posiadać potomstwo. Z tym, że łączy się to z przedłużeniem okresu trwania awansu zawodowego.
W życiu trzeba określić własną piramidę wartości
2 www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=5176, 20.04.2016r.
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i określić kierunek własnego rozwoju. Czasami niektóre sprawy należy świadomie zaplanować.
Awans zawodowy jest dla chętnych nauczycieli,
którzy chcą się doskonalić i poprawiać swoje metody i formy pracy z uczniami. Również dla tych
nauczycieli, którzy chcą zwiększyć swoje wynagrodzenie poprzez uzyskanie wyższego stopnia. Awans
zawodowy to nie przymus, nie trzeba go robić, ale
można. Jest wiele korzyści, nie tylko materialnych,
przede wszystkim można rozwijać się zawodowo,
społecznie, dydaktycznie i jest możliwość aktualizowania swoich kompetencji. Można korzystać
z licznych szkoleń i kursów.
Każdy człowiek może powiedzieć, że nauczyciele
narzekają na nadmiar pracy, który wiąże się z podnoszeniem kwalifikacji, bo przecież wcale nie musi
tego robić. Natomiast patrząc z perspektywy rodzica, który kieruje swoje dziecko do szkoły, którego
nauczyciela by wolał: wypalonego zawodowo czy
takiego, który ciągle zdobywa nową wiedzę, umiejętności i stosuje nowoczesne metody wychowawcze. Awans zawodowy nie jest tylko i wyłącznie dla
nauczyciela, ale również dla społeczeństwa.
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Praktyka

Poznajemy czym jest tolerancja
Scenariusz zajęć dla dzieci 6–letnich

Justyna Charciarek i Justyna Poniedziałek
ale nigdy nie będziemy sami !

Grupa dzieci 6–letnich
Cele:
•

poznanie definicji pojęcia tolerancja,

•

szukanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego ludzie są nietolerancyjni?

•

rozwijanie świadomości granic tolerancji,

•

uczenie logicznego wyciągania wniosków,

•

rozwijanie umiejętności korzystania z literatury
pięknej,

•

rozwijanie prawidłowych postaw społecznych.

Metody:

3) Nauczyciel kładzie na dywanie biały brystol
z hasłem TOLERANCJA, klej oraz powycinane
różne osoby np. (osoby z różną niepełnosprawnością, ludzi w podeszłym wieku, niemowląt,
dzieci, ludzi różnego koloru skóry, różnej narodowości oraz religii. Zadaniem dzieci jest przyklejenie powycinanych postaci na brystol.
4) Czytanie wiersza „Tolerancja” autorstwa Anny
Bednarek.
„Tolerancja”
Tolerancja!
Co znaczy?

słowna: pogadanka, burza mózgów

Formy:
indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne:
brystol, klej, ilustracje postaci, wiersz pt.: „Tolerancja”, baśń pt.: „Brzydkie kaczątko” H.Ch. Andersena,
puzzle z ilustracjami baśni.

Przebieg zajęć:
1)

Nauczyciel wita się z dziećmi, sprawdza listę
obecności.

2) Nauczyciel prosi, aby dzieci stanęły w kręgu
i zaśpiewały wspólnie piosenkę:
Stoimy ramię przy ramieniu,
możemy być wielcy w oka mgnieniu,
możemy być także mali,
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myśli i robi inaczej!
Inaczej niż ty,
czy ja,
bo on także rację ma.
Rację,
z którą ty się nie musisz zgadzać,
ale to nie znaczy,
że masz go obrażać.
Szanuj poglądy każdego,
że są inne od twoich,
nic ci do tego.
Na siłę nie przekonuj,
szanuj.
Szanuj każdego.
Zdrowego i ułomnego.
Białego, kolorowego.
Tolerancja właśnie to znaczy,
że szanujemy każdego,
mimo, że wygląda,
myśli i robi inaczej”1

8) Nauczyciel zaprasza dzieci do stolików. Zadanie będzie polegało na tym, że każde dziecko
dostanie kopertę, w której znajdują się porozcinane (puzzle) ilustracje z baśni „Brzydkie kaczątko”. Dzieci będą musiały ułożyć daną ilustrację
z rozsypanki i przykleić ją na kartkę A4. Następnie każde dziecko po kolei będzie musiało
odpowiedzieć co dany obrazek przedstawia.

5) Pogadanka
Nauczyciel pyta dzieci:
•

Czy wiedzą czym jest tolerancja? Nauczyciel razem z dziećmi wyjaśnia pojęcie tolerancji, oraz
rozmawia z nimi, jak powinny zachowywać się
wobec osób, które różnią się od nas.
• Co to znaczy być nietolerancyjnym?
• Czy spotkali się z sytuacją, w której ktoś był
nietolerancyjny?
6) Nauczyciel czyta baśń H.Ch. Andersen pt.
„Brzydkie kaczątko”
7) Analiza tekstu, pytania:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jaki ptak wysiadywał jajka?
Jakiego koloru było pisklę, które wykluło się
jako ostatnie?
Jakie zwierzątka na swojej drodze spotkało kaczątko?
Jak spotkane zwierzątka zachowywały się w stosunku do kaczątka?
Co mogło czuć brzydkie kaczątko?
Jak biedne kaczątko spędziło zimę?
W jakiego ptaka zmieniło się kaczątko?
Pomyślcie i odpowiedzcie, zdarzały wam się podobne sytuacje, takie w których traktowano was
tak jak kaczątko?
Jak myślicie, czy bycie innym oznacza bycie
gorszym?

Rys. 1 Przykad wykorzystania ilustracji z baśni „Brzydkie kaczątko” do wykonania puzzli - źródło własne autorek

9) „Zabawa w lustra”
Nauczyciel prosi, aby dzieci dobrały się w pary,
usiadły naprzeciwko siebie i spróbowały odnaleźć
w swoim wyglądzie różnice. Wniosek: pomimo tego,
że różnimy się od siebie to bardzo się lubimy.

Justyna Charciarek i Justyna Poniedziałek
Nauczycielki w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zielonej Górze,
studentki Edukacji Elementarnej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

1 http://antoneta.manifo.com/wierszyki-dla-dzieci/-tolerancja- [dostęp
z dnia 19.11.2016r.]
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B rzy dkie kac zątko
Hans Christian Andersen

Jakże pięknie było na wsi…! Pola złociły się dojrzałym zbożem i zieleniły młodym jeszcze owsem; na
łąkach stogi siana, wśród których przechadzały się dostojnie klekoczące po egipsku bociany; wielkie,
szumiące lasy, w nich spokojne, głębokie jeziora… Naprawdę latem na wsi było przepięknie. Przy jednym ze wzgórz stał okazały zamek, a dookoła niego rozciągał się wspaniały chociaż nieco zdziczały
ogród, pełen rozłożystych liści łopianu. Pod jednym z nich uwiła sobie gniazdo kaczka, która siedząc
na jajkach okropnie się nudziła – inne kaczki już dawno doczekały się piskląt i chłodziły się wraz
z nimi w falach przejrzystej wody, a ona ciągle siedziała i siedziała. W końcu jednak jaja zaczęły pękać, jedno po drugim. Kaczęta piszczały radośnie, rozglądając się wokół siebie, zdziwione, że świat
jest taki przestronny i zielony. Kaczka była dobrą matką. Chciała jak najwięcej nauczyć swoje dzieci,
mówiła więc im poważnie:
— Nie myślcie, że to jest cały świat! Świat jest ogromny, sięga nawet dalej niż ten ogród, aż za łąkę
proboszcza! Ale nigdy tam nie byłam. Czy już wszystkie się wyklułyście? O, jeszcze nie wszystkie.
Ostatnie jajko było nieco większe niż reszta i w ogóle nie pękało. W końcu kaczkę odwiedziła sąsiadka, zobaczyć jak radzi sobie młoda matka.
— O, widzę, że twoje pisklęta już się wykluły! No, pokaż te twoje maleństwa.
— Wszystkie są zdrowe, żółciutkie i ruchliwe! Mam kłopot tylko z jednym jajkiem. Za nic nie chce
się wykluć! Siedzę i siedzę, kaczęta chcą popływać, a nie mogę wstać żeby iść z nimi na staw.
— Pokaż mi to jajko. O, to jest jajko indycze! Znam się na tym, kiedyś i mnie podrzucono takie
jajko. To indyk, mówię ci. Zostaw je i idź z kaczętami nad wodę, z tego i tak nie będziesz miała
pożytku. Boi się wody i strasznie brzydkie.
— Posiedzę jeszcze trochę, jak tyle wytrzymałam, wytrzymam jeszcze te kilka dni.
— Jak chcesz, ale ja cię ostrzegam! — i sąsiadka poszła popływać z innymi kaczkami.
Po niedługim czasie kłopotliwe jajko pękło i oczom kaczki ukazało się pisklę. Było znacznie większe
niż pozostałe i bardzo brzydkie. Kaczka przyglądała mu się zdziwiona i myślała: „To chyba jednak nie
jest indyk. Zresztą trzeba się przekonać, czy wejdzie do wody. Nauczy się pływać, choćbym miała je
tam wepchnąć własnym dziobem!”. Następnego dnia pogoda była stworzona do kąpieli i kaczka wraz
z pisklętami ruszyła nad wodę. Wszystkie jej dzieci, łącznie z tym dużym i brzydkim, ochoczo wskoczyły do stawu i pływały, aż miło było popatrzeć. „To nie indyk” – pomyślała kaczka. „Nie dość, że umie
pływać, to chyba najlepiej ze wszystkich!” I poczuła nawet dumę ze swojego dziecka.
Po kąpieli przyszedł czas na naukę dobrych manier, więc kaczka zabrała swoje dzieci na podwórko.
Tam jej brzydkie kaczątko zostało dostrzeżone i od razu wszyscy zaczęli się z niego naśmiewać:
— Co to? To ma być kaczątko? A fe, jakie brzydkie! Idź stąd pokrako!
Matka próbowała go bronić, tłumacząc, że przecież nikomu nie robi nic złego, jednak została zakrzyczana przez ptactwo całego podwórka, które na dodatek zaczęło szczypać i popychać pisklę. Jego
rodzeństwo było dobrze przyjęte przez ptasią społeczność, jednak odmieniec miał bardzo ciężkie
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życie. Wszyscy poza matką znęcali się nad nim, już nie tylko kaczki, ale nawet kury szczypały je i przepędzały. W końcu także matka, zmęczona ciągłą krytyką, zaczęła wstydzić się brzydkiego dziecka
i odganiała je od siebie. Biedne pisklę uciekało zatem z podwórka przez płot i wylądowało w gęstych
krzakach. Szelest przestraszył małe ptaszki siedzące na gałęziach i odfrunęły, a kaczątko pomyślało,
że uciekły przez jego brzydotę. Pobiegło zatem dalej, aż nad staw, gdzie żyły dzikie kaczki. Tam spędziło noc, nazajutrz dzikie kaczki zapytały je:
— A coś ty za jeden?
Ale kaczątko tylko kłaniało się pokornie na wszystkie strony.
— Jesteś strasznie brzydki — orzekły dzikie kaczki. — Ale jak chcesz, możesz do nas dołączyć.
Bylebyś tylko nie chciał się żenić z żadną z nas.
O tym akurat kaczątko w ogóle nie myślało, więc kilka dni spokojnie spędziło wśród kaczek. Potem
przyleciały nad staw dwa zarozumiałe gąsiory i jeden z nich powiedział:
— Jesteś tak brzydki, że nie musimy się ciebie obawiać, możemy cię więc zabrać ze sobą nad nasze
błoto, gdzie roi się od ślicznych białych, rozmownych gąsek. Kto wie, może jakiejś przypadniesz do
gustu mimo swojej brzydoty? Na pewno się tam zakochasz, leć z nami nad nasze błoto.
Drugi otworzył dziób by coś dodać, ale nagle oba padły martwe od strzałów zadanych przez myśliwych i po chwili dwa psy myśliwskie przybiegły by zebrać łup. Jeden z nich podszedł do brzydkiego
kaczątka, po czym powąchał je i zostawił w spokoju. „Jestem tak brzydki, że nawet psy nie chcą mnie
pożreć” — pomyślało kaczątko. Było jednak tak przerażone, że w ogóle nie mogło się ruszyć przez
kilka godzin. W końcu ruszyło przed siebie, jednak zaskoczyła je potworna burza z piorunami. Zmęczone kaczątko próbowało znaleźć jakieś schronienie i wtedy jego oczom ukazała się mała chatka.
Ostatkiem sił podeszło do niej i wsunęło się przez uchylone drzwiczki, które wisiały na jednym tylko
zawiasie. Okazało się, że w chatce mieszka stara kobieta z kurą i kotem o rozmaitych kocich zdolnościach. Rano wszyscy zauważyli obecność przybysza i staruszka odezwała się dość szorstko:
— Co to ma być?
Kaczątko skuliło się bo było pewne, że zaraz zaczną je szarpać albo kopać, ale nic takiego się nie
stało. Kobieta przyjrzała mu się, a ponieważ była stara i słabo widziała, pomyślała, że to kaczka, zagubiona podczas burzy, powiedziała więc:

— To chyba kaczka! Wspaniale, bardzo lubię kacze jaja. Byle to tylko nie był kaczor. No przekonamy
się niebawem.
Minęły jednak trzy tygodnie, a kaczych jaj jak nie było, tak nie ma. Bardzo rozgniewało to kurę, która
była bezkrytycznie zapatrzona w swoją panią oraz kota, zapytała więc kaczątko:

— Umiesz znosić jaja?
— Nie.
— To po co się odzywasz?
Kot zapytał natomiast:

— A czy umiesz mruczeć, wyciągać grzbiet i sypać iskry?
— Nie.
— No to siedź cicho przy mądrzejszych od siebie.
I kaczątko usiadło zawstydzone.
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Jednak po chwili wiatr przyniósł przez uchylone drzwi zapach stawu, tataraku i trzciny, a kaczątko
poczuło tak nieodpartą ochotę popływać, że od razu powiedziało o tym kurze.
— Co to za głupoty przychodzą ci do głowy? — odrzekła kura srogim tonem. — Nikt normalny nie
wejdzie z własnej woli do wody! Brr! Zapytaj naszej pani albo kota!
— Nie rozumiecie mnie… — szepnęło kaczątko.
— Jeśli my cię nie rozumiemy to kto cię rozumie? — spytał kot. — Pewnie wydaje ci się, że jesteś
mądrzejszy od naszej pani, kury i mnie. Ale jesteś w błędzie. Zacznij znosić jaja, albo chociaż mruczeć i sypać iskry, to będziemy mieli o czym rozmawiać.
Kaczątko postanowiło, że pójdzie sobie w świat, bo w chatce także wszyscy go upokarzali. Nikt go
nie zatrzymywał, więc ruszyło przed siebie. I chociaż mogło pływać do woli wśród fal i tataraku, było
bardzo samotne, ponieważ inne ptaki unikały go z powodu brzydoty.
Tymczasem nadeszła jesień. Pewnego dnia podczas pływania, kaczątko zobaczyło wzbijające się pod
niebo dwa wspaniałe, przepiękne ptaki. Były lśniąco białe, miały potężne skrzydła, długie smukłe szyje
i wołały do kaczątka: — Leć z nami…! Ale kaczątku aż mowę odjęło z zachwytu i wstydu, że tak piękne
ptaki w ogóle spojrzały na niego — chodzącą brzydotę. Poczuło nieznaną sobie dotychczas tęsknotę,
miało wrażenie, że coś łączy go z tymi ptakami, chociaż nie wiedziało, dokąd lecą i jak się nazywają.
Wstyd jednak wygrał, pozostało samo na opustoszałym stawie. Przyszła zima i wody zamarzły; zamarzł
i staw, na którym żyło w samotności brzydkie kaczątko. Lód skuł go jak kleszcze i uwięził tak, że
nieszczęsny ptak nie mógł się ruszyć. Kaczątko było pewne, że czeka je powolna śmierć, jednak na
zajutrz jakiś wieśniak zauważył je, rozbił nogą lód i zabrał kaczątko do chaty. Było tam ciepło i jasno,
ale strasznie gwarno. Dzieci wieśniaka bardzo chciały się z nim bawić, ono jednak bało się, że chcą
zrobić mu krzywdę — zaczęło biegać i machać skrzydłami, aż wylało na podłogę wiadro z wodą. Gospodyni bardzo się zezłościła i zaczęła krzyczeć, na to dzieci rozbrykały się jeszcze bardziej i cały
czas goniły kaczątko, które przerażone, uciekło wreszcie na zewnątrz i zaszyło się w szuwarach. Tam,
przymierając głodem i walcząc z okrutnym zimnem, przetrwało aż do wiosny.
Słońce zaczęło przygrzewać coraz mocniej. Trawa zazieleniła się, przyroda przebudziła się do życia.
Również kaczątko odżyło i wypłynęło na swój ukochany staw. Wtem ujrzało nieopodal te królewskie
ptaki, za którymi tak tęskniło i serce zabiło mu mocniej. Postanowiło do nich podpłynąć, nawet jeśli
ptaki miałyby je zadziobać na śmierć. Ale jeśli już ktoś miałby je zabić, niech to będą te majestatyczne istoty, nie kura, czy wrzeszcząca gospodyni… Kaczątko szepnęło do pięknych ptaków z pokorą:
— Zabijcie mnie. Lepiej umrzeć niż żyć. Ale cóż to? Pochylając głowę, kaczątko zobaczyło na tafli
swoje odbicie! Z szarego, brzydkiego kaczątka przeistoczyło się w łabędzia. Młodego, przepięknego,
białego łabędzia. Zauważyły go dzieci, które biegając wokół stawu, karmiły łabędzie okruchami chleba i zaczęły wołać: — Zobaczcie nowy łabędź przybył! Jaki piękny, najpiękniejszy z nich wszystkich!
A kaczątko zawstydziło się bardzo, ponieważ teraz to pozostałe łabędzie kłaniały mu się z uznaniem.
Dzieci podbiegły do rodziców, by i oni mogli zobaczyć niezwykle pięknego ptaka, który przybył na ich
staw. On jednak trwał z głową schowaną pod skrzydłami ze wstydu i strachu, że to tylko sen i zaraz
znowu obudzi się wśród szydzących kaczek, czy nieprzyjaznych kotów… — Nigdy nie marzyłem o takim szczęściu… Nigdy! — szepnął wzruszony2.

2

http://basn.pl/bajki/brzydkie-kaczatko/ [dostęp z dnia: 09.05.2016 r.].
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Praktyka

Prawa dziecka — dobry i zły dotyk
Scenariusz zajęć dla dzieci 6–letnich

Monika Habura, Agata Bandas i Angelina Kierczyńska
Która od dziecka się zaczynała.

Grupa dzieci 6-letnich

Jesteś człowiekiem i masz swoje prawa,
To nie jest już wcale żadna zabawa.
Masz prawo rozwijać swe zainteresowania,

Cele ogólne:

Jak Józio, Marta, Ala czy Hania.

•

rozwijanie umiejętności rozpoznania dobrego
i złego dotyku,

To o, czym myślisz wyrażaj otwarcie,

•

poszerzanie wiadomości o swoich prawach,

Przecież wpisane jest to w tej karcie.

•

utrwalanie znaczenia szacunku do własnego ciała oraz ciała innych.

Możesz poszerzać swoje zainteresowania,
A także zadawać wszystkim pytania.

Metody:

Bicie, krzywdzenie to smutna sprawa,

•

Nie daj się temu- miej swoje prawa !

•

asymilacji wiedzy: pogadanka, wykład, dyskusja,
uczenie się programowe,
samodzielnego dochodzenia do wiedzy: klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków

Formy:

indywidualna, w parach i grupowa

Środki dydaktyczne:
rymowanka „Kodeks Praw Dziecka”, piosenka „ Zmysły”, obrazki przedstawiające dobry i zły dotyk, arkusz papieru, kredki, historie ludzi.

Przebieg zajęć:
1) Pogadanka. Wprowadzenie do zajęć.
Nauczycielka pyta dzieci, czy któreś z nich wie co
zawarte jest w „Konwencji Praw Dziecka”.
2) Nauczycielka czyta rymowankę pt. „Kodeks
Praw Dziecka”.

Inni są po to, by Cię szanować,
I zawsze Tobą się opiekować.
Swoim najbliższym zgłaszaj niepokojące sygnały,
Przecież jesteś jeszcze bezbronnym, człowieczkiem małym.
Autor: Monika Habura

Następnie Pani zadaje dzieciom pytania:
Jak myślicie, czy dzieci mają jakieś prawa?
Jakie prawa mają dzieci?
3) Nauczycielka śpiewa dzieciom piosenkę pt.
„Zmysły”.
„Zmysły”
5 zmysłów mam i wszystkie znam,
5 zmysłów mam i wszystkie znam.
Moje oczka wszystko widzą,

„Kodeks Praw Dziecka”

I niczego się nie wstydzą.

Jest w naszym życiu księga praw cała,

Noskiem wszystko w koło czuje,
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Las, choinki, kwiatki, tuje.
Uszka słyszą morze las,
Słyszą też jeleni wrzask.

był dobrym czy złym dotykiem?
Starszy kolega Ali chciał dotykać ją w miejsca intymne. Jaki to dotyk?

Na języczku pieprz i sól,
Czasem też z gorąca ból.
Dotyk to jest piąty zmysł,
Gdy jest mocny, znika błysk.
Dobry dotyk to podstawa,
By szanować innych prawa.

Nauczycielka dodaje, żeby dzieci pamiętały, że miejsca intymne, to miejsca, których nikt nie powinien
dotykać.
6) Na zakończenie dzieci słuchają ponownie wiersza pt. „Kodeks Praw Dziecka”.

Autor: Monika Habura

monika habura, Agata Bandas, angelika kierczyńska

Nauczycielka pyta dzieci, jakie znają zmysły po wysłuchaniu piosenki. Wszyscy rozmawiają do czego
służą nam narządy zmysłu.

Studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego studiów II stopnia,
kierunek Pedagogika, specjalność Edukacja Elementarna
i Edukacja Medialna.

4) Nauczycielka pokazuje dzieciom obrazki przedstawiające dobry i zły dotyk.
Prowadzi z dziećmi rozmowę na temat dotyku. Mówi
do dzieci: „Mama i tata przytulają nas - to normalne.
Dziadek, babcia, brat czy siostra darzą nas miłością
i często nas przytulają. Jednak są osoby, których nie
znamy, nie powinniśmy z nimi rozmawiać”. Teraz każdy z was dostanie arkusz papieru i narysujecie na nim
osoby, które mogą was głaskać, przytulać i dotykać.
Dzieci po skończonej pracy prezentują swoje prace
i wymieniają osoby, które narysowały. Nauczycielka
podsumowuje pracę dzieci. Mówi: „Osoby, które narysowaliście, to osoby wam bliskie, są dla was ważne,
wtedy dotyk jest miły i przyjemny. Są też osoby, które są dla nas obce, nie powinny nas głaskać, dotykać, czy przytulać. Gdy ktoś obcy chce nas dotknąć,
przytulić czy głaskać musimy zastosować bezpieczne
zasady. W takiej sytuacji mówimy „nie”. Odchodzimy
i mówimy o wszystkim zaufanemu dorosłemu. Dorosła, bliska nam osoba, na pewno będzie wiedziała co
z tym zrobić i jak temu zaradzić.

Nowość wydawnictwa
Fundacji EDR

5) Nauczycielka przedstawia dzieciom historyjki.
Dzieci muszą ocenić czy sytuacja należy do bezpiecznych czy nie.
Piesek Marysi ciężko zachorował. Dziadek przytulił
dziewczynkę i pocałował w czoło pocieszając. Czy
sytuacja jest bezpieczna?
Jarek z Antkiem pokłócili się o zabawkę. Jarek w
sprzeczce kopnął kolegę w brzuch. Czy dotyk Jacka
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Praktyka

Tolerancja wobec niepełnosprawnych
Konspekt lekcji - II klasa szkoły podstawowej

Anna Melech i Karolina Błaszyk
Środki dydaktyczne:
Grupa:
II klasa szkoły podstawowej

Zajęcia oraz zastosowane metody w tym zabawa
mają na celu uświadomienie dzieciom potrzeb i problemów niepełnosprawnych, a także mają uświadomić, że każdy z nas jest wartościowym człowiekiem
bez względu na swoje zdrowie, czy sprawność. Zajęcia mają zbudować poczucie odpowiedzialności oraz
mają pokazać, że w każdej chwili naszego życia możemy stracić sprawność, co nie oznacza, że staniemy
się mniej wartościowymi ludźmi.

Temat:
Tolerancja wobec niepełnosprawnych.

Cele:
•

rozwijanie rozumienia pojęć: tolerancja i niepełnosprawność;

•

rozwijanie empatii i otwarcia na problemy niepełnosprawnych;

•

uczenie się dostrzegania potrzeb innych;

•

budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania
i integracji z rówieśnikami.

Metody:
Oparte na słowie: burza mózgów, pogadanka, wyjaśnienie
Oparte na słowie i oglądzie: prezentacja z omówieniem (zdjęć, ilustracji)
Oparte na działalności praktycznej: zabawa

Formy organizacyjne:
indywidualne, zbiorowe.
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ilustracje, plansze dydaktyczne, chusta, słuchawki.

Przebieg zajęć:
1) Część wstępna:
Powitanie – K r ą g p r z y j a ź n i – dzielimy dzieci
na dwie grupy. Jedna grupa tworzy koło stając plecami do wewnątrz okręgu, natomiast dzieci z drugiej
grupy stają zwrócone twarzą do dzieci z koła tworząc pary stojące na przeciwko siebie. Nauczyciel
wydaje polecenie przywitania się z osobą stojąca naprzeciwko w określony sposób, np. przybijcie sobie
„piątkę”, następnie dzieci stojące na zewnątrz koła
przesuwają się o jedną osobę w prawo zmieniając
parę i witają się na polecenie nauczyciela w inny
sposób, np. machamy do siebie, przytulamy się, itp.
Zabawa powtarza się tak długo aż, dzieci z zewnętrznego koła „wrócą” do swojej pierwszej pary.
2) Część właściwa:
•

Dzieci siadają na dywanie tworząc koło; nauczyciel zadaje pytania, a dzieci próbują odpowiadać
na nie (w razie potrzeby nauczyciel naprowadza dzieci na prawidłowe, możliwe odpowiedzi);
przykładowy pytania:
Co to jest tolerancja? Kiedy jesteśmy tolerancyjni? Kto
to jest niepełnosprawny? Gdzie można spotkać niepełnosprawnych? Jak powinniśmy się zachować kiedy spotkamy
osobę niepełnosprawną?

•

Nauczyciel podaje definicję tolerancji:
„Tolerancja to poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń,
upodobań, różniących się od własnych”1.

•

Nauczyciel odczytuje uczniom wiersz; omawia
zachowanie, troski gąski oraz tłumaczy dzieciom, że każdy z nas jest inny i ma inne zalety:

1 Słownik PWN, dostępny online: http://sjp.pwn.pl/sjp/tolerancja;2529924.html, [dostęp z dnia: 30.05.2016]
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I tłumaczyć jej zaczęła:
Smutna gąska

„Moja gąsko, twoje piórka

Nad sadzawką gąska mała

Podziwia tu każda kurka!

Wciąż siedziała i płakała.

Są – jak mawia gospodyni –
Idealne na pierzyny!

Przyszła do niej stara kura

Są cieplutkie, miękkie, białe –

- Z wierzchu płowa, z dołu bura,

Ach! Po prostu doskonałe!

Czujna matka kurcząt stada,
Doświadczona w mądrych radach.

I – czyż nie dostrzegasz tego? –
Nikt nie chodzi tak gęsiego,

Rzekła kwoka: „Cóż za płacze?

Jak wy – gąski. Skończ swe płacze!”

Cóż na żale i rozpacze?”.

- Mądra kura raźno gdacze –

Na to gąska drżącym głosem:

„I pamiętaj moje słowa:

„Dłużej tego już nie zniosę,

Jesteś, gąsko, wyjątkowa,

Że ode mnie są ładniejsze

Tak jak wszystkie inne ptaki

I mądrzejsze, i zdolniejsze

- Nawet wróble, sroki, szpaki,

Wszystkie inne wiejskie ptaki.

Te, co skrzeczą, drepczą, dziobią
- Są najlepsze w tym, co robią”.

Choćby małe twe kurczaki

Autor: Anna Melech

- Są puchate i żółciutkie,
Są słodziutkie i malutkie,
Drepczą w stadku swym wesoło,

•

Nauczyciel pokazuje uczniom plansze dydaktyczne oraz ilustracje przedstawiające różnego
rodzaju niepełnosprawności: osoby na wózkach
inwalidzkich, osoby niewidome, osoby niesłyszące, osoby z deficytem, np. kończyny, oka,
osoby z zespołem Downa;

•

Zabawa – nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy, jest to próba postawienia uczniów (osób
zdrowych) w sytuacji osoby niepełnosprawnej –
nauczyciel wybranemu dziecku zawiązuje oczy
i prosi o wykonanie prostych codziennych czynności, innemu dziecku zawiązujemy rękę z tylu
(tak by nie mógł się nią posługiwać) i również
prosimy o wykonanie prostych czynności, kolejny uczeń zakłada słuchawki co uniemożliwia mu
słyszenie, jeszcze inny na prośbę nauczyciela
siada na dywanie i wykonuje wskazane czynności nie mogąc używać nóg, nie chodząc, w tym
czasie pozostałe dzieci wcielają się w role obserwatorów; po krótkiej zabawie nauczyciel prosi uczniów wcielających się w niepełnosprawnych o opisanie, jak się czuli w tych sytuacjach;
nauczyciel zadaje także pytania dzieciom, które

Budząc zachwyt wszystkich wkoło.
Tyś jest mądra i troskliwa.
Kaczka doskonale pływa.
Kogut budzi nas co rano,
Pilnując, czy wszyscy wstaną.
Indor dumny i nobliwy;
Chociaż dziób ma trochę krzywy,
Poważany jest tu wielce.
Gołąb ma gołębie serce,
Zaś skowronek – daję słowo –
Śpiewa niemal zawodowo!
A cóż ja potrafię, kuro?”
- Zapytała gęś ponuro.
Kura skrzydłem ją objęła
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i tylko od nas zależy
co można, a co należy.

obserwowały zabawę; omówienie z pytaniami do
dzieci, np: Darzycie sympatią jakąś osobę, czy
ona stała się kimś mniej wartościowym/gorszym,
kiedy straciła swoja sprawność? Jak byście się
czuli, gdybyście nagle stracili np. wzrok? Czego oczekiwalibyście od innych ludzi? Co można
zrobić, żeby osobom niepełnosprawnym żyło się
łatwiej/lepiej?
•

A jeśli kiedyś stracisz
wiarę we własną wartość,
to wiedz, że tolerancja
jest twym największym skarbem.
Pamiętaj mój przyjacielu,
że jeszcze jest nas wielu.
pamiętaj mój przyjacielu,
że jeszcze jest nas wielu.

Dzieci odsłuchują piosenkę Skampararas – Tolerancja2:
Tolerancja
Idziemy jedną drogą,
jedno przed nami życie,
to samo świeci słońce,
zegar godziny odlicza.

Jedna przed nami przyszłość,
te same prawa mamy,
do szczęścia i miłości,
do smutku i zabawy.

Te same mamy marzenia,
myśli, plany i pragnienia.
te samy marzenia,
myśli, plany i pragnienia.

Płaczemy gdy nas ranią,
kochamy też tak samo!
Jedna przed nami przyszłość,
te same prawa mamy,
do szczęścia i miłości,
do smutku i zabawy.

Więc czemu wciąż nam mówią
o równych i równiejszych?
i jaką zmierzyć miarą
kto gorszy jest, kto lepszy?
I czy to bardzo źle
że odróżniamy się?
i czy to bardzo źle
że odróżniamy się?
Jedna przed nami przyszłość,
te same prawa mamy,
do szczęścia i miłości,
do smutku i zabawy.
Płaczemy gdy nas ranią,
kochamy też tak samo!

Płaczemy gdy nas ranią,
kochamy też tak samo!3

3) Część podsumowująca:
•

Porządkowanie miejsca pracy.

•

Podsumowanie zajęć. Teraz podsumujemy to,
czego dowiedzieliśmy na dzisiejszych zajęciach.

3 Skampararas, Tolerancja, źródło dostępu online: http://www.
tekstowo.pl/piosenka,skampararas,tolerancja.html, [dostęp z dnia:
30.05.2016]

Więc jeśli jesteś inny
to jeszcze nic nie znaczy,
a naszą wspólną przyszłość
przeżyjemy inaczej.
Anna melech, Karolina błaszyk

I tylko od nas zależy
co można, a co należy.

Studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego studiów II stopnia,
kierunek Pedagogika, specjalność Edukacja Elementarna.

2 Źródło online: https://www.youtube.com/watch?v=42jCt2pk_rc,
[dostęp z dnia: 30.05.2016]
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Recenzje

Nasze rekomendacje
wybór - Agnieszka Olczak

nuje Autorka) ciekawym zadaniem, lekcją otwierającą myślenie. Autorka w bardzo prosty, przystępny
dla młodego czytelnika sposób przedstawia to ważne zagadnienie, które współcześnie staje się znów
szczególnie istotne i odbierane obecnie jako kontrowersyjne.

N

auczycielom, którzy poszukują opracowań, które mogą
stać się dla nich inspiracją do przygotowania zajęć
dla dzieci i młodzieży wokół problematyki tolerancji, praw
człowieka, chcielibyśmy polecić kilka pozycji.

Pierwszą z nich jest

Mała książka o tolerancji,
autorstwa Magdaleny Środy, wydana w 2010 roku
nakładem Wydawnictwa Czarna Owca.

Książeczka stanowi doskonały materiał, który może
stać się punktem wyjścia do dyskusji z uczniami (już
od szkoły podstawowej rozpoczynając) lub inspiracją dla nauczyciela, jak wykorzystać zaobserwowane
w klasie spory między dziećmi do poważnej rozmowy o tym: Czym jest tolerancja? Co to jest stereotyp? Jak walczyć ze stereotypami? Książka zawiera też ciekawy, zwięzły przegląd historii tolerancji
i myśli filozoficznej dotyczącej tego zagadnienia,
co dla samego nauczyciela może być wskazówką
godnych uwagi lektur, a dla uczniów (jak przeko-

B

ardzo konkretnie, bez tabu problem rasizmu,
uprzedzeń i dyskryminacji potraktowany jest w
kolejnej książce Wydawnictwa Czarna Owca:

Mała książka o rasizmie,
autorstwa Mamadou Dioufa, wydana w 2011 roku.
Autor przybliżył w niej źródła zachowań rasistowskich, dyskryminacyjnych i ich skutki dla ludzi różnych ras, narodowości. W książce ukazana została różnica między dyskryminacją, stereotypami i
uprzedzeniami, które Autor nazwał „brzydką trójką”,
ukazując przy tym z czym i jak możemy walczyć,
edukować siebie i innych, by przeciwdziałać zachowaniom rasistowskim. Cała analiza, stawiane pytania, przywołane przykłady z historii doprowadzają
do konkluzji, że wszystkich powinien łączyć szacunek, bo liczy się człowiek, bez względu na wygląd,
kolor skóry, wyznanie czy przekonania. To książka
godna uwagi i polecenia nie tylko dzieciom, ale też
dorosłym – rodzicom i nauczycielom, którzy zazwyczaj są źródłem uprzedzeń, powielanych stereotypów, są wzorem dla dzieci w traktowaniu drugiego
człowieka. Autor zamyka książkę apelem: „Niech
świat to dobrze przemyśli!” – co każdy z nas może
osobiście potraktować jako pilne zadanie domowe.
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P

roblematyką praw dziecka zajęli się też polscy
autorzy i w wyniku ich współpracy powstało
opracowanie pt.:

12 ważnych praw.
Polscy autorzy o prawach dzieci
Książka wydana przez Centrum Edukacji Dziecięcej,
Publicat.pl. Książka jest zbiorem 12 opowiadań o
kluczowych prawach dziecka, każde z nich napisane jest przez innego Autora, mają ciekawy styl, co
sprawia, że czyta się je z niesłabnącym zainteresowaniem. Autorzy zmierzyli się z szeroką problematyką: prawa do równouprawnienia, do wyrażania
swoich poglądów, opinii i emocji, prawa do prywatności, do odpoczynku, do nauki, do życia bez przemocy i innymi. Książka adresowana jest do dzieci
od 6 roku życia, co może stanowić inspirację do
pracy nad tą problematyką już w przedszkolu.

K

olejna propozycja to kieszonkowe wydanie, bardzo skromniutkie objętościowo, a podające „w
pigułce” kluczowe treści związane z tolerancją i szacunkiem wobec innych – opracowanie pt.:

Toleran cja i sz acun ek,
autorstwa Brigitte Hoffmann, wydane w 2010 roku
przez Wydawnictwo Media Rodzina. Książeczka
adresowana jest do uczniów szkół podstawowych.
Autorka wskazuje w niej codzienne sytuacje, które
związane są z tolerancją lub jej brakiem. Następnie
od skali lokalnej (klasy szkolnej, bliskiego sąsiedztwa) czytelnicy przeprowadzani są w problematykę w
skali światowej i w zagadnienie różnic kulturowych.
I choć kończące książeczkę zadania, pytania mogą
budzić drobne zastrzeżenia co do kształtu, stopnia
trudności to całość jest godna zauważenia.
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N

auczycielom, którzy szukają materiałów do pracy z młodzieżą polecamy liczne opracowania
edukacyjne przygotowane przez Amnesty International, w tym szczególnie zeszyt pt.:

Szanuj moje prawa, szanuj moją godność,
wydane w 2011 roku. Organizacja ta przygotowuje
i realizuje liczne projekty dotyczące praw człowieka, w tym miejscu z racji tematyki naszego numeru
polecamy wskazany zeszyt. To dobre źródło rzetelnej wiedzy dla nauczycieli i młodzieży, propozycje
warsztatów, które z sukcesem mogą być zrealizowane zarówno w wyższych klasach szkoły podstawowej
czy w różnego typu szkołach ponadpodstawowych,
a nawet w szkołach wyższych, co przetestowaliśmy
jako Fundacja na Uniwersytecie Zielonogórskim w
ramach obchodów Tygodnia Godności, we współpracy z Amnesty International i Studenckim Kołem Naukowym „Kooperacja” w 2014 roku.

Pierwsza encyklopedia
o dziecku i dzieciństwie

Zapraszamy do przeglądania
i współtworzenia!

www.encyklopediadziecinstwa.pl
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