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Znaczenie dresów w procesie ewolucji
pieniądze, pieniądze... i nie tylko
katolicka szkoła?
to nie tak, jak myślisz
wpływ muzyki na rozwój dzieci
siedem godzin czytania

Wieści z "Katola"

Znaczenie dresów w procesie ewolucji
czyli trochę przewrotnie o tym, co znam daje zdalne nauczanie
Gdyby jeszcze rok temu ktoś mi powiedział,
że nie będę mogła wyjść z domu bez maseczki,
że moje dziecko zamiast iść do szkoły, co rano
będzie zasiadało przed komputerem, a większą
wpadką
w

towarzyską

towarzystwie,

niż

jest
puścić

kaszlnąć
bąka

-

nie

uwierzyłabym. W zeszłym roku o tej porze
maseczki widziałam tylko w ulubionym serialu
o

amerykańskich

chirurgach,

na

odległość

uczyły się tylko dzieci na Alasce, powszechne
też było prowadzenie dzieci do przedszkola
z lekkim katarem pod pretekstem alergii. Wiele
się zmieniło. Jak mówi popularny i nawet
lubiany przeze mnie slogan reklamowy firmy
motoryzacyjnej „…ludzie nie są doskonałymi
zwierzętami. Przetrwaliśmy, , bo nauczyliśmy
się jednej, prostej rzeczy: świat się do nas nie
dostosuje. To my musimy się dostosować do
świata.” Można się z tym zgadzać albo nie.
Można dyskutować. Pewne jest, że zdolność
dostrzegania

szansy

doświadczeniach

w

pozwala

najtrudniejszych
iść

dalej.

Każdy

kryzys poprzedza wzrost, rozwój. Czy kryzys
związany z izolacją i poniekąd ze zdalnym
nauczaniem

może

zatem

przynieść

jakiekolwiek korzyści? Brzmi dość przewrotnie,
biorąc pod uwagę wszechobecne utyskiwania,

opinie naszych uczniów na temat zajęć zdalnych

zmęczenie i frustrację.
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Mimo to pytam dalej: czy zamknięcie dzieci
w domach, przed komputerem, uczenie na
odległość, może przynieść rozwój?
Zacznę od siebie. Po pierwsze: ostatni rok
to dla mnie lekcja pokory i intensywny kurs
obsługi mediów, urządzeń elektronicznych,
komunikatorów i programów. Gdyby mnie
sytuacja nie zmusiła, w życiu bym tego nie
tknęła. Nie pamiętam też, żebym w tak
krótkim czasie korzystała z tak wielu kursów,
warsztatów, konferencji i webinarów bez
uszczerbku dla rodziny, bo przecież na
kanapie obok albo mieszając zupę. Tyle ja. Ale
rozumiem tu głosy wątpliwości. Jestem
dorosła,
raczej
ukształtowana,
potrafię
dokonywać wyborów i przewidywać ich skutki.
A co z dziećmi? Znam obawy dotyczące zbyt
długiego
czasu
przed
komputerem,
równoczesnego udziału w lekcjach i grania,
izolacji
społecznej,
wagarowania
pod
pretekstem problemów technicznych. Ale to
nasz
punkt
widzenia,
punkt
widzenia
dorosłych. Ja zdalne nauczanie widzą dzieci?
Kto pytał? Kto tego nie zrobił, niech odłoży
tekst i teraz zapyta, co sądzi o zdalnym
nauczaniu Twoje dziecko?
Ja spytałam uczniów naszej szkoły, w czasie
zajęć z pedagogiem. I usłyszałam że…
Faktycznie, pojawiały się trudności techniczne,
problemy
ze
zrozumieniem
niektórych
przedmiotów, pojawiały się też kwestie
ograniczonych
kontaktów
i
możliwości
spotkania. Ale z drugiej strony usłyszałam, że
zdalne to było nowe wyzwanie, można było
zaoszczędzić czas na dojazd do szkoły, dzięki
temu się wyspać, częściej głaskać kota
i wszystko robić w swoim tempie, w dresach
i…. mieć więcej czasu na naukę. Tak mówią
Wasze dzieci. Jak ich słucham, to wydaje mi
się, że przemawiały dwie antagonistyczne siły:
wygoda vs. wysiłek. Długie spanie, więcej
czasu, dresy kontra wychodzenie z inicjatywą
i szukanie okazji do spotkań, samomobilizacja.
Oczywiście, jako ludzie zwykle wybieramy to,
co kosztuje nas mniej wysiłku. Czy jest sens
dziwić się dzieciom, że wybierają to, co jest
dla nich łatwiejsze albo przyjemniejsze?
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Ważne, że widzą dwie strony, plusy i minusy

Fortnite, czatowanie na grupie hobby horsing

i…. mają możliwość wyboru, mają wpływ na

czy

swoje

clasroomowych

zachowania.

Nie

zawsze

przewidują

konsekwencje, ale wpływ mają ;-)

przerwy

między

A my rodzice? Rozliczając dzieci, rozliczmy

lekcjami

„pogaduchach”.

zrozumiałeś

Jeżeli

choć

na
nie

jednego

z wymienionych w poprzednim zdaniu słów, to

i siebie? Jak nam idzie zdalne nauczanie?

znaczy,

„ Na zdalnym się nie nauczą. Nie zdobędą

dziecka, że musi Cię do niego zaprosić, bo tam

wiedzy. ”

właśnie realizuje swoje potrzeby kontaktów

Hmm…

może

nie

takiej,

jakie

że

warto

Nie

poznać

świat

zabraniaj,

nie

swojego

potrzebowało nasze pokolenie, ale taką na

społecznych.

miarę ich czasów na pewno tak. Są w nowej

bezkrytycznie, najpierw poznaj i postaraj się

ograniczaj

sytuacji, nabywają nowe umiejętności.

zrozumieć.

korzystać

Warto zdać sobie też sprawę, że zarówno

z mediów! ” No tak, a kto im to pokazał jak?

w świecie realnym jak i wirtualnym, dziecko

„ Nie
Skąd

potrafią

nasze

z noża i

umiejętnie

dzieci

nauczyły

się

korzystać

widelca? Od rodziców. Ile razy

pokazywaliście,

podtrzymywaliście,

instruowaliście? A i tak do tej pory zdarza się
im

jeść

mądrze

paluchami

;-)

korzystać

komunikatorów?

z
I

A

pokazaliście,

komputera,
nie

jak

mediów,

chodzi

mi

tu

o umiejętności techniczne. Kto opowiedział
dzieciom,

co

ich

spotka

w

nowej

rzeczywistości? Kto na nowo ustalił zasady?
Renegocjował

umowę

korzystania

z komputera? A savoir-vivre? Komu z rodziców
siedzących obok dziecka w czasie zdalnych
lekcji zdarzyło się przywitać z nauczycielem
i zdradzić swoją cichą obecność? A dzieci nas
obserwują i naśladują…
„ Teraz to on się z nikim nie spotyka.
Kontakty

społeczne

ucierpią! ”

Na

pewno

może

spotkać

przykrość,

pułapka,

niebezpieczeństwo. To my - rodzice mamy się
dzieckiem opiekować i o nie się troszczyć.
I być z nim realnie. To możemy zrobić.
Nie na wszystko mamy wpływ: na przykład
na pandemię, na to, że się pojawiła, na to, jak
się rozwija, na to, że nawet, mimo że bardzo
się staramy, tak czy inaczej nas dotyka. Trudno
zaprzeczać jej skutkom społecznym, trudno
z nimi walczyć. Można natomiast próbować się
przystosować (jak we wspomnianym spocie),
ale nie w znaczeniu: biernie poddać. To jest
właśnie ewolucja! Wykorzystajmy najlepiej to,
czym

dysponujemy,

co

przynosi

bieżąca

sytuacja. Nie walczmy - korzystajmy, uczmy się.
Jak to się skończy? Nie wiem. Jedno jest
pewne:

jako

gatunek

przetrwamy.

Powiem

więcej - ewoluujemy… nawet w dresach!

zmieni się ich jakość. Ja też wierzę, że nic nie
zastąpi relacji „twarzą w twarz”, ale „na tyle
krawiec

kraje,

na

ile

mu

materii

staje”.

Wierzcie mi, robią co mogę. Stąd spotkania na
Discordzie, Facetime, Teamspeaku, serwerach
Mincrafta, granie online w League of Legends,

Katarzyna

Sypko-Kubicka
zajęcia klasy i
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pieniądze, pieniądze.. i nie tylko
W

poprzednim

numerze

Wieści

z „Katola” pisaliśmy o pieniądzach na
przedsięwzięcie, jakim jest nasza
Dzisiaj

zamieszczamy

Szkoła.

trochę

więcej

szczegółów związanych z tym tematem
w

ujęciu

finansowym

(pieniądze!)

i… czasowym – wszak „czas to pieniądz”.
Działania

w

sprawie

założenia

Szkoły

rozpoczęły się w roku 2017, chociaż tak
naprawdę to idea
wcześniej.

W

zrodziła się o wiele

tym

roku

była

już

opracowana koncepcja Szkoły, rozpoczęły
się

rozmowy

z

władzami

lokalnymi

w sprawie wynajęcia lokalu, w tym roku
też poczyniono pierwsze kroki w sprawie
finansowania

przedsięwzięcia.

Najważniejsze

zdarzenia

związane

z zaistnieniem Szkoły zawiera
Opisując

zdarzenia,

towarzyszące

im

tabela.

wskazano

warunki,

na

nierzadko

bardzo istotnie wpływające na możliwość
realizowania

prac,

jak

na

przykład

działalność przedszkola w remontowanym
budynku.
Przedstawiony w poprzednim numerze
proces finansowania kończy się złożeniem
wniosku

na

konkurs

do

Opolskiego

Centrum Rozwoju Gospodarki. Wniosek
spotyka

się

z

uznaniem

ze

strony

decydentów i w maju 2017 można tak
naprawdę

rozpocząć

przedsięwzięcia.

Jest

realizację

to

też

moment

rozpoczęcia starań o przyznanie kredytu
w Banku Spółdzielczym.
Po okresie wyłonienia wykonawcy prac
remontowo-budowlanych z zachowaniem
wszelkich procedur podyktowanych
warunkami
prace
ul.

w

projektu
budynku

Kluczborskiej

rozpoczynają

OCRG
23.

się

polegające na

rozpoczynają

szkoły

w
W

prace

się

Po wielu trudach i niespodziankach nie tylko

Biadaczu

przy

technicznych

sierpniu

2018

zakończony etap budowlany – otrzymujemy

przygotowawcze

usunięciu drewnianych boazerii

zgodę

30

na

przenosimy

kwietnia

2019

użytkowanie.
się

do

zostaje

Natychmiast

budynku,

opuszczając

na korytarzach, wyburzeniu niektórych ścianek

wynajmowane

działowych,

odizolowaniu części pomieszczeń

ul.

parteru,

których

w którym od początku roku szkolnego nasi

w

rozpoczyna
działające
W

listopadzie

nowej,

z

początkiem

normalne
w

przychodzi

dodatkowej

września

funkcjonowanie

budynku
kolej

klatki

przedszkole.
na

budowę

schodowej,

Wolności

w
w

Szkole

Muzycznej

Kluczborku

przy

pomieszczenie,

uczniowie odbywali lekcje. Oficjalne otwarcie
nowej siedziby Szkoły następuje 18 maja.
Zakres

wykonanych

budowlanym

a następnie remont pierwszego piętra budynku,

pierwszym

mającego stanowić siedzibę Szkoły.

elektryczną,

projektu

piętrze

robót
jest

przebudowano

na

etapie

niemały;

wymieniono

na

instalację

pomieszczenia

dawnej
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biblioteki na dwie sale
(klasy), wyrównano
ściany we wszystkich pomieszczeniach (pięć
klas, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet
dyrektora, korytarz, trzy łazienki, plus stołówka
na parterze, istniejąca stara klatka schodowa),
we wszystkich pomieszczeniach wstawiono
nowe
drzwi,
poprowadzono
sieć
komputerową,
w
sali
gimnastycznej
wymieniono
oświetlenie,
wycyklinowano
i pomalowano parkiet i - co najistotniejsze wybudowano
dodatkową
nową
klatkę
schodową.
Koszt
prac
remontowo-budowlanych
zamknął się w kwocie ponad miliona złotych
(1 000 039,93
PLN). Pieniądze na ten cel
pochodziły z trzech podstawowych źródeł:
projektu finansowanego przez OCRG, pożyczki
FRW (Fundusz Rozwoju Wałbrzyskiego) oraz
z
kredytu
z
Banku
Spółdzielczego
i
Towarzystwa
Inwestycji
SpołecznoEkonomicznych (TISE) (kwoty zawiera tabela).

Wydatki na założenie Szkoły

[PLN]

A. prace remontowo budowlane
1 000 040
źródła finansowania
1. OCRG - dotacja na rozwój podmiotów ekonomii społecznej 402 274
2. pożyczka FRW (Fundusz Regionu Wałbrzyskiego)
44 969
3. środki własne (kredyt w Banku Spółdzielczym + TISE)
552 797
B. wyposażenie sal lekcyjnych i administracyjnych
345 937
źródła finansowania
1. OCRG - dotacja na rozwój podmiotów ekonomii społecznej 188 558
2. dotacja OWES Kluczbork (na stworzenie miejsc pracy)
40 650
3. środki prywatne (założyciele + darczyńcy)
116 729
Razem
1 345 977
By rozpocząć naukę w wyremontowanych
pomieszczeniach,
należało
je
odpowiednio
wyposażyć. Wyposażenie sal lekcyjnych i innych
pomieszczeń stanowi drugą główną pozycję
wśród wydatków. Proporcje tych dwu głównych
grup wydatków unaocznia wykres. Spośród
ponad 1 345 tys. PLN wydatki na prace
remontowo-budowlane były prawie trzykrotnie
wyższe niż na wyposażenie - stanowiły prawie
75% ogółu wydanych środków.
Na uwagę zasługuje struktura funduszy na
tym
etapie
powstawania
Szkoły.
Prace
remontowo- budowlane były w większości
finansowane
tzw.
środkami
własnymi
pochodzącymi z kredytów i
pożyczek –
doskonale ilustruje to wykres.

www.knsp.edu.pl
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Wydatki na wyposażenie spożytkowano na
urządzenie pokoju nauczycielskiego, sekretariatu
i
gabinetu
dyrektora,
zakupiono
tablety
i laptopy, pomoce związane z pedagogiką
Montessori, materiały do zajęć z glottodydaktyki,
wyposażono
pracownie:
biologiczną
,matematyczną, fizyczną, chemiczną i plastyczną
oraz
salę
gimnastyczną.
Zakup
tabletów
i laptopów okazał się strzałem w dziesiątkę w
obliczu pandemii i konieczności przejścia na
edukację zdalną – nasi uczniowie uzyskali
wsparcie i mogli korzystać z tych urządzeń
w domach.
Na wyposażenie łącznie wydano ponad 345
tys. PLN. Pieniądze na pokrycie wydatków na
wyposażenie, podobnie jak przypadku prac
remontowo-budowlanych, pochodziły z trzech
głównych
źródeł: z projektu OCRG, dotacji
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
i środków prywatnych. Udział poszczególnych
źródeł finansowania ilustruje wykres: największy
udział stanowią środki z projektu (ponad50%),
środki prywatne pokryły ponad 30% wydatków.

Szkoła nie jest jeszcze kompletnie wyposażona.
Na ten cel pozostało około 180 tys. PLN z dotacji,
które będą sukcesywnie wydawane w tym roku.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że wyżej poruszono
problem

wydatków

a

nie

kosztów.

Mówiąc

o kosztach, należałoby uwzględnić wartość pracy
wykonanej

przy

zarządzaniu

przedsięwzięciem,

przy nadzorowaniu i koordynowaniu wszystkich
prac towarzyszących powstawaniu Szkoły. To są
koszty,

które nie były nigdzie rejestrowane, bo

wszystkie te prace były realizowane w formie
wolontariatu.

Ktoś

mógłby

w

tym

miejscu

powiedzieć, że przecież robiliśmy to dla siebie,
przygotowywaliśmy sobie miejsca pracy. To jednak
nie jest prawdą – wiele osób poświęciło swój czas
i

swoje

umiejętności,

nie

oczekując

żadnego

wynagrodzenia i nie pracując dzisiaj w Szkole.
Na zakończenie warto dodać, że do realizacji
przedsięwzięcia
przyczynili
darczyńcami,

w

się

bardzo

ludzie,

którzy

dużym

których

wsparli

dzieło

stopniu

nazywamy
finansowo

niemałą kwotą, bo około 230 tys. PLN.
To, co dotychczas osiagnięto, jest efektem
wysiłku jednych, wsparcia finansowego drugich
i ogromnego zaufania innych.

Zofia

Krokosz-Krynke

Grażyna
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katolicka szkoła?
Zadziwiające jest, że kiedy mówi się
o Szkole Podstawowej w Biadaczu, na dźwięk
słowa

„katolicka”,

na

twarzach

niektórych

pojawia się jakiś dziwny grymas. Czemu akurat
„katolicka”? Stawiane są pytania: czy w Szkole
uczą tylko księża i zakonnice, czy dzień upływa
na nieustannych modlitwach? Odpowiedź jest
krótka:

Nie. To jest „normalna” szkoła, ale

podążająca nurtem Budzących się Szkół. Czym
zatem jest katolickość szkoły?
Kiedy zerkniemy do „Słownika wyrazów
obcych” pod hasłem „katolicki” czytamy, że
słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza
coś powszechnego, pewną całość. Od około 115
r n.e. używane jest ono również w odniesieniu
do

Kościoła,

a

pierwszy

Antiocheński.

zastosował
Zatem

je

św.

określenie

„katolicka” oznacza zarówno powszechność, jak
również zanurzenie w Kościele.
Można pokusić się o postawienie tezy, że
każda

szkoła

powinna

publiczna

być

lub

katolicka

niepubliczna

w

pierwszym

rozumieniu tego słowa, kiedy kładzie się nacisk
na

całościowe

spojrzenie

na

człowieka

i otaczający go świat.
Szkoła w Biadaczu jest katolicka zarówno
w pierwszym jak i drugim znaczeniu tego
słowa.

Edukacja

ma

objąć

całość

wiedzy

dotyczącą wszechświata. Nauka ma prowadzić
do odkrycia, że świat jest dla nas otwarty,
a

człowiek

osiągnięć
metody

ma

nauki.
pracy,

powszechny
Nie

ma

można

narzędzia,

aby

wiedzy

przyswajania

i

dostęp

jedynej

obudzić

pasję

do

słusznej

wykorzystywać

różne

zdobywania

umiejętności,

aby

osiągnąć pożądane kompetencje. Kładzie się
nacisk na indywidualne poszukiwanie, a wyniki
tego

mają

umiejętności

prowadzić
dzielenia

do
się

współpracy,
i

tworzenia

wspólnych wniosków. Ważnym elementem jest
wrażliwość i gotowość pomocy, umiejętność
dialogowania na różnych poziomach uczeń –
uczeń,

nauczyciel

–

uczeń,

nauczyciel

–

nauczyciel, a także kadra zarządzająca – uczeń,
nauczyciel, rodzic, itd.

www.knsp.edu.pl
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zdjęciE: ARCHIWUM PRYWATNE

Ignacy

Spojrzenie na świat wymaga przyjęcia
określonej wizji człowieka. Dla społeczności
szkolnej w Biadaczu istota ludzka to ciało,
intelekt i duch. Zatem o wszystkie obszary
trzeba zadbać. Ciało - poprzez ćwiczenia
i aktywność fizyczną, znajomość zdrowego
odżywiania, dbania o środowisko naturalne;
intelektpoprzez
zdobywanie
wiedzy
i umiejętności w ramach zajęć edukacyjnych,
rozwijanie swoich pasji. Natomiast duch
wymaga przekazania określonych wartości, na
których buduje się ludzkie życie. Owe wartości
stanowią fundament, który winien cechować
się trwałością i uniwersalizmem. Dla nas są to
zasady wypływające z Ewangelii i głoszone
w Kościele Katolickim. Zatem nasza Szkoła
w nazwie posiada przymiotnik „Katolicka”.
W Szkole realizowane są praktyki religijne.
Polegają
one
na
codziennej
wspólnej
modlitwie przed zajęciami lekcyjnymi, na
comiesięcznej Mszy św., kiedy przy ołtarzu
gromadzą
się
uczniowie,
nauczyciele,
pracownicy
obsługi,
a
czasami
rodzice
(niestety, okres pandemii trochę zburzył ten
porządek). Dwa razy w roku mamy dzień
skupienia,
na
który
zapraszamy
ludzi
odnoszących
w
swoim
życiu
sukcesy.
Przeżywamy
wspólną
Wigilię,
święto
patronalne św. Filipa Neremeusza. W klasach
zawieszone są krzyże albo ikony. Tak wygląda
nasza codzienność.
Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Biadaczu jest taka jak inne, ale zarazem
całkiem
inna.
Realizujemy
podstawy
programowe, ale idziemy do celu inną drogą.
Jasno określamy, że wartości, które wyznajemy
i według których kształtujemy nasze życie,
przekazujemy naszym uczniom. Na tym polega
nasza „KATOLICKOŚĆ” .

WIEŚCI z "KATOLA"

To nie tak, jak myślisz

czyli o tym, co my robimy a co czują inni
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektórzy
trenerzy odnoszą sukces a inni (mimo że mają
podobny warsztat pracy) nie? Dlaczego jedni
nauczyciele są lubiani, szanowani a inni nie?
Dlaczego są ludzie, którzy potrafią pociągnąć za
sobą tłumy i tacy, którzy mają problem nawet
z tym, by być w zgodzie z samym sobą? Dlaczego
mówi się, że najtrudniejsza praca to ta z dziećmi?
Dlaczego jedni ją uwielbiają a inni nienawidzą?
W mojej opinii wszystko zaczyna się i kończy
od indywidualizacji pracy i rozmowy z daną grupą.
Potrzeba
czasu,
by
zrozumieć
mechanizm
działania jednostki. Każdy z nas jest inny, każdy
z nas inaczej reaguje na dane sytuacje, każdy z
nas potrzebuje innej motywacji i innych bodźców,
dlatego też niektórzy przegrywają już na starcie zanim zdołają poznać grupę, z którą pracują.
Niektórzy nie są w stanie w pełni pokazać swoich
możliwości
przez
brak
czasu
lub
chęci
zrozumienia osób wchodzących w skład danego
zespołu.
Praca ze sportowcami w pewnych kwestiach
nie odbiega od pracy z najmłodszymi czy to
w szkole, czy w klubach sportowych. Na pewno
każdy z Was niejednokrotnie był świadkiem
sytuacji,
gdy
grupa
dzieci/ludzi
reagowała
w całkiem odmienny sposób w obliczu tego
samego problemu. Czy zastanawialiście się,
dlaczego tak się dzieje?
Wyróżniamy 2 główne typy motywacji:
1.) pozytywna
2.) negatywna

zdjęciE: archiwum prywatne
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W motywacji pozytywnej idealizujemy wizję sukcesu,
spełnienia się oraz nagrody w postaci osiągnięcia
upragnionego celu. Natomiast w negatywnej - mamy
styczność z lękiem, strachem i obawą. Kiedyś aktor
Jack Lemmon stwierdził: „Niepowodzenie nigdy,
nikomu
nie
zaszkodziło.
To
strach
przed
niepowodzeniem zabija człowieka, zabija artystów.
Nie wolno rezygnować, trzeba podjąć ryzyko i iść
dalej.” Jest w tym sporo prawdy, a mimo to znajdą
się jednostki, które strach i lęk motywuje, dla
których krzyk czy nawet różnego rodzaju kary są
jedyną siłą sprawczą. Obecnie zarówno dzieci jak
i sportowcy na dłuższą metę nie podążają już za
bodźcami. To bardziej kwestia zaufania i autorytetu
zbudowanego na szczerości, szacunku i rozmowie
czy to z trenerem, czy nauczycielem. Właśnie te
wartości
przynoszą
wymierne
efekty.
Poznaj swoją grupę zarówno jako kolektyw, jak
i zbiór poszczególnych
jednostek. Sprawdź, co
działa w sytuacjach kryzysowych, stresowych i tych
codziennych. Obserwuj, kiedy jest odpowiedni
moment, by krzyknąć, a kiedy porozmawiać jak
ojciec z synem czy matka z córką, kiedy być
mentorem a kiedy przyjacielem; kiedy twardo
obstawać przy swoim (choćby się paliło i waliło)
a kiedy odpuścić; w którym momencie dać wolną
rękę a w którym trzymać w ryzach… …gdyby to było
takie proste, wychowywalibyśmy samych mistrzów
świata i wielkie umysły.
Pierwszym krokiem do zmiany jest zrozumienie
i akceptacja tego, że wszyscy są inni, że nie ma
dwóch takich samych jednostek, które myślą i czują
w ten sam sposób. Ale to właśnie „zlepek”
indywidualistów tworzy pewnego rodzaju kolektyw.
Najważniejsze jest jednak, by pamiętać, że
mimo iż celem jest szczyt, na który zmierzamy, to
i tak
kluczowy dla każdego z nas jest worek
doświadczeń zebranych po drodze, bo właśnie ten
bagaż determinuje, w jaki sposób odbieramy
rzeczywistość i wszystko, co nas otacza.
P.S. Przypomnij sobie sytuacje, w których
uczeń/dziecko/
zawodnik,
postąpił
niezgodnie
z Twoimi zamiarami lub słowami i potraktuj to jako
lekcję, by następnym razem spróbować powiedzieć
coś innego (np. bez sarkazmu/inaczej zareagować
(np. innym tonem). Być może wtedy właśnie
osiągniesz zamierzony efekt .

Konrad Mucha
wwwwww. .kknnsspp. e. edduu. p. pl l
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Wpływ muzyki na rozwój dzieci i młodzieży
Muzyka, jak i inne formy kształcenia
artystycznego, stanowią znaczące narzędzie
w kształtowaniu dzieci i młodzieży. Poruszony
temat nie jest odkryciem współczesnych
naukowców, a jedynie próbą uchwycenia myśli
i działań starożytnych Greków i Rzymian, dla
których
muzyka
odgrywała
ważną
rolę
w niemal każdej dziedzinie życia. Obecnie
muzyka może być wszechobecna w życiu
człowieka, zajmując jednak różne miejsca,
i pełniąc różne funkcje.
Współczesny
system
powszechnego
kształcenia nie uwzględnia wartości edukacji
artystycznej,
ograniczając
liczbę
zajęć
muzycznych
do
minimum.
Tymczasem
edukacja
artystyczna
jest
koniecznym
uzupełnieniem wykształcenia intelektualnego,
będąc również jedną z dziedzin wychowania
wrażliwego i otwartego na świat człowieka.
Bliski kontakt z muzyką artystyczną uczy
myślenia
i
samodyscypliny,
kształci
spostrzegawczość,
pamięć
i
uwagę.
Ma
decydujący
wpływ
na
harmonię
między
myśleniem
konkretnym
a
abstrakcyjnym.
W aktywnym słuchaniu i wykonywaniu muzyki
uczestniczy
prawie
cała
kora
mózgowa.
Melodię rozpoznaje prawa półkula mózgu, za
rytm natomiast odpowiada lewa. Koordynacja
tych dwóch sfer w nauce gry na instrumencie
korzystnie wpływa na ogólny rozwój człowieka,
tak naprawdę w każdym wieku.

Wiele badań wskazuje na pozytywny wpływ
muzyki

na

rozwój

kompetencji

językowych,

przyspieszenie gotowości do czytania czy lepsze
wyniki

w

przedmiotach

ścisłych.

Włożony

wysiłek w przygotowanie dzieła artystycznego
uczy

również

konkretnego

determinacji

zadania,

które

w
w

realizacji

efekcie

daje

nieocenioną satysfakcję. Obcowanie z muzyką
może być doskonałą formą rekreacji i terapii.
Wartość
dziecka
pozwala

jest

płynąca

z

twórczej

nieoceniona.

lepiej

poznawać

Jej

aktywności

wspomaganie

otaczający

świat.

Badania naukowe potwierdzają znaczący wpływ
wspierania twórczej aktywności na dalszy rozwój
dziecka, wzbogacając jego funkcje poznawcze
i

procesy

myślowe,

ucząc

refleksyjności

i myślenia w sposób jednostkowy, intensyfikując
wrażliwość na bodźce z otaczającego świata.
Przy tym następuje rozwój sfery uczuciowej
w połączeniu z intelektualną. W ten sposób
dziecko

dostrzega

plastycznych,

piękno

literackich

i

w

dziełach

muzycznych

oraz

odczuwa potrzebę wyrażania go przez własną
twórczą aktywność.

Gabriela

Czurlok

zdjęcie: Format B
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SIEDEM GODZIN CZYTANIA
Tytuł artykułu nawiązuje do informacji
(niesprawdzonej,

znalezionej

podczas

W końcu na rynku pojawiła się książka, która nie jest
poradnikiem dla dorosłych na temat, jak układać

skrolowania pewnego popularnego portalu na

relacje

F,

nazwać

problem od drugiej strony (patrz: tytuł!) Z racji

informacją 😉 ), że czytanie przez 7 godzin

adresowania jej do młodych czytelników jest ona

spala kalorie z jednego pączka.

Wyszłam

napisana z taką werwą i poczuciem humoru, że,

z

wszyscy,

mimo iż autor, jak sam siebie nazywa - doktor od

więc

nie

wiem,

założenia,

zwłaszcza

że

czy

można

pączki

w

ją

jedzą

Tłusty

Czwartek,

więc

z

dorastającymi

dziećmi,

ale

‘rozgryza”

mózgu - porusza problemy związane z

okresem

wiadomości, które tu zamieszczam na temat

dojrzewania

książek, również są dla wszystkich. Mój wybór

niezwykle skomplikowany), powinna być ona lekturą

jest całkowicie subiektywny i wynika z równie

uzupełniającą

w

subiektywnego założenia, że warto się dzielić

podstawowej

(wiem,

tym, co dobre, ciekawe i wartościowe.

(głownie

Dla Maluchów, ich rodziców i nie tylko

(zatem temat technicznie i medycznie
starszych
że

prywatnych)

w

to

klasach

szkoły

niektórych

uczniowie

szkołach

zasugerowali

nauczycielom, żeby ją omówić na lekcji).

Pisząc o Maluchach mam na myśli dzieci

Z drugiej strony warto, żeby też rodzice po nią

w wieku przedszkolnym i pierwszych klas

sięgnęli, gdyż oprócz poprawy humoru gwarantuje

szkoły podstawowej, z którymi trzeba, ale

ona

czasem

dziećmi i zrozumienie, że np. bycie youtuberem

o

nie

wiadomo

uczuciach

z

i

jak,

emocjach

rozpoczęciem

szkoły

przedszkolu.

Świat

rozmawiać

związanych
czy

np.

pobytem

liczne

(marzy

o

tematy
tym

do

dyskusji

większość

z

moich

dorastającymi
piątoklasistów)

w dzisiejszych realiach wcale nie jest tak złym

jest

pomysłem na życie. 😉 Na zakończenie warto jeszcze

niesamowicie skomplikowany i aby móc się

wspomnieć o szacie graficznej książki: rysunkach,

komunikować, trzeba zacząć od podstaw - od

wytłuszczeniach

nazw.

zobaczy, nie będzie miał wątpliwości, że TO SIĘ

w

To,

co

emocji

nienazwane,

nie

istnieje

i przecież nie ma dla dziecka nic bardziej
frustrującego niż próba mówienia o czymś, na
co nie znajduje się słów.

I tu z pomocą

i

tym,

co

wielką

literą;

kto

to

CZYTA!
Do trzech razy sztuka i dlatego na koniec coś
dla wszystkich…

przychodzi „Kolorowy potwór” autorstwa Anny

…starszych, którzy twierdzą, że dzisiejsza młodzież

Llenas

Mamania.

Ilustrowana

to… (w wykropkowane miejsca wstawiamy dowolne

przez autorkę specjalizującą się

w artterapii

negatywne określenia),

i

wydawnictwa

edukacji

o

emocjonalnej

tytułowym

książka

potworze

graficzna

wypełnionym

buzującym ogromem emocji, których ani nie
potrafi nazwać, ani ujarzmić, jest świetną

…młodych, którzy uważają, że świat sprowadza się do
Minecrafta, Fortnite’a lub generalnie internetów,
…nauczycieli szukających inspiracji
Książka Justyny Sucheckiej z wymowną dedykacją

propozycją dla wszystkich mających na co

„Marzycielom”

dzień

o niezwykłych młodych ludziach (roczniki 2001-2010),

do

czynienia

z

niezwykle

to

zbiór

ponad

30

historii

skomplikowanym

światem

dziecięcych

których

przeżyć.

nie

zaznajomić

wszystkim pracowitość sprawiły, że rzeczywistość tu

Pozwala

tylko

dziecko z nazwami uczuć, ale także
rozpoznawaniem

i

przede

wszystkim

kreatywność

i

zaangażowanie,

a

przede

z ich

i teraz małymi kroczkami ulega zmianie: „Young

jest

Power! 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat"

świetnym punktem wyjścia do rozmowy, jak

wyd.

sobie

-

społeczników, artystów, naukowców i sportowców.

Dla młodych dorosłych, ich rodziców

rozwijania własnych talentów i pasji, czasem wynika z

z

nimi

radzić

(mała

podpowiedź

przydadzą się słoiczki 😊 ).

Znak.

Autorka

prezentuje

nam

Ich droga do sukcesu jest związana

młodych

z możliwością

i nie tylko

bacznej obserwacji rzeczywistości i chęci zmian,

„Dlaczego rodzice tak cię wkurzają i co z tym

jeszcze kiedy indziej z kolektywnego działania, gdy

zrobić” Deana Burnetta (wyd. Insignis Media)

udaje

to absolutne „must have” w każdym domu,

i zaangażować przyjaciół. Dzięki tej lekturze wiemy,

się

np.

do

swojego

projektu

a

przekonać

który zamieszkuje osobnik 11+.
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że młodzi angażują się w społeczne działania

młody/ młoda”, „Dorośnij”, „Masz na to jeszcze

przeciw

czas” lub „Na pewno ci się nie uda”.

w

hejtowi,

internecie,

walczą

piszą

z

listy

fake
do

newsami

ministerstwa

Na

zakończenie

mała

podpowiedź

dla

w sprawie zmian w prawie np. w kwestii osób

nauczycieli np. języka polskiego: przy omawianiu

autystycznych

mitologii i niezwykłych czynów greckich herosów

publicznych
w

zespołach

lub

dostępu

przez

osoby

naukowych

do

informacji

nieletnie,
lub

np.

pracują

czy bohaterów warto odnieść się do bohaterów

projektują

tej książki, by np. porozmawiać o tym, na co dziś

pojazdy do badania stanu gleby. Są też tacy jak
Viki Gabor, którzy odnoszą sukcesy w dziedzinie
muzyki czy filmu.

stać

młodych

(niekoniecznie

gniewnych).

Równie dobrze można ten tytuł wykorzystać w
szkole na 1000 różnych sposobów na wielu

Przykład bohaterów książki może niezwykle

innych przedmiotach.

inspirować, wskazywać, że „każdy może zostać
bohaterem we własnym domu” 😊 , ale także
zachęcać

do

niezależnie

brania
od

spraw

wieku,

we
z

własne

ręce

jednoczesnym

Anna

Bereska-Trybuś

notoryczna czytaczka i nauczycielka

ignorowaniem haseł typu: „Jesteś jeszcze za

„Dlaczego rodzice tak cię
wkurzają i co z tym zrobić”
Dean Burnett

„Young Power! 30 historii o tym,
jak młodzi zmieniają świat”
Justyna Suchecka

„Kolorowy potwór”
Anna Llenas

www.knsp.edu.pl
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