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Właściwa komunikacja kluczem do motywacji dziecka

Metoda Thomasa Gordona
Nie strasz, nie oceniaj, nie karz, nie
nagradzaj, nie porównuj, nie stawaj
zawsze po stronie nauczyciela czy
wychowawcy - tak pokrótce można opisać metodę Gordona, która
zdaniem niektórych wspomaga
motywację dziecka.
Z przeprowadzonych w latach
70. badań wynika, że uczniowie,
których nauczyciele byli szkoleni w
umiejętnościach komunikacyjnych
rzadziej opuszali lekcje, mieli lepsze
wyniki w nauce oraz testach na inteligencję, byli bardziej spontaniczni
i pomysłowi, wykazywali większą
zdolność myślenia, popełniali
mniej aktów wandalizmu wobec
własności szkolnej, sprawiali mniej
problemów, rzadziej naruszali dyscyplinę, byli bardziej zainteresowani
nauką, otwarci na wiedzę, twórczy i
dynamiczni.
- To, jak mówisz do dziecka, jest
niezwykle ważne. Warto zmienić
swoje nastawienie i zrozumieć, że
źródłem osiągnięć, kompetencji i
szacunku dla samego siebie nie jest
zewnętrzna, lecz wewnętrzna motywacja dziecka. Rodzice spodziewają

się, że dzieci automatycznie rozwiną w
sobie wewnętrzną motywację do nauki,
jako bezpośredni rezultat stosowania
przez dorosłych kontroli zewnętrznej
na przykład nagradzania czy chwalenia - wyjaśnia Violetta Kruczkowska
z Gordon Training International w
Polsce. Zdaniem sympatyków metody Gordona, również chwalenie
dziecka niekoniecznie musi przynieść pożądany efekt wychowawczy.
- Chwalenie zawsze zawiera tak zwaną
„ukrytą myśl”. Kiedy mówisz: „jesteś tak
inteligentny, że możesz mieć najlepsze
oceny” - ukryta myśl brzmi: „dlaczego
ich nie masz? czemu się tak mało
starasz? zrób coś z tymi ocenami, nie
jestem z ciebie do końca zadowolony”.
Albo: „naprawdę bardzo ładnie dzisiaj
odrobiłeś lekcje” - ukryta myśl: „mam
nadzieję, że tak już będzie zawsze,
wtedy naprawdę będę zadowolona i
spokojna” - dodaje Violetta Kruczkowska. Według metody opracowanej w latach 60. XX wieku przez dra
Thomasa Gordona, w komunikacji z
dzieckiem mogą pomóc pozytywne
komunikaty typu „ja”. - Pokazują one,
jak zachowanie dziecka wpływa na

Dwanaście blokad komunikacji:

wysyłającego ten komunikat rodzica,
np. „Podoba mi się, jak starannie
odrabiałeś lekcje, naprawdę to doceniam”. W przeciwieństwie do zwykłych
pochwał, komunikaty typu „ja” mówią o
tobie, osobie, która je sformułowała,
nie oceniają dziecka. Aby pozytywne
komunikaty były dla dzieci wiarygodne,
muszą być uczciwe i prawdziwe, wolne
od wszelkich ukrytych podtekstów - wyjaśnia Violetta Kruczkowska.
Póki co, w Polsce metoda Gordona
jest dopiero wprowadzana wśród nauczycieli, cieszy się jednak powodzeniem wśród samych rodziców.
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Dla młodzieży ze wsi i miasteczek

Stypendia dla zdolnych

1. Rozkazywanie, komenderowanie, wydawanie poleceń: „Przestań
się użalać nad sobą, zabierz się do pracy!”.
2. Ostrzeganie, groźba: „Jeżeli nie będziesz dużo ćwiczyć, nie masz
co marzyć o występie w teatrzyku”.
3. Moralizowanie, prawienie kazań: „Wiesz dobrze, że kiedy jesteś w
szkole, twoim zadaniem jest przestrzeganie reguł”.
4. Doradzanie, sugerowanie, proponowanie rozwiązań: „Wyjdź na
dwór i zaprzyjaźnij się z kilkoma dziewczynkami”.
5. Przekonywanie logicznymi argumentami: „Rodzeństwo musi się
uczyć, jak żyć w zgodzie ze sobą”.
6. Osądzanie, krytykowanie, obwinianie: „Jesteś po prostu złym bratem, popatrz - Julka płacze przez ciebie”.
7. Chwalenie, potakiwanie: „Jesteś naprawdę bardzo grzeczną córeczką”.
8. Przezywanie, wyśmiewanie, ośmieszanie: „Beksalala”, „Zachowujesz się jak niemowlę”.
9. Interpretowanie, analizowanie, diagnozowanie: „Twój błąd polega
na tym, że nie potrafisz się przyznać, że uderzyłaś Basię”.
10. Uspokajanie, okazywanie współczucia, pocieszanie: „Nie martw
się, wszystko będzie dobrze, zobaczysz”.
11. Wypytywanie, krzyżowy ogień pytań: „Czy koledzy powiedzieli ci,
dlaczego nie chcą się z tobą bawić?”.
12. Odwracanie uwagi, dowcipkowanie, zabawianie: „Skończmy ten
temat, po prostu już o tym nie myśl.”

Finał powiatowego konkursu
recytatorskiego

Fot. powierzone

Fot. UM w Toruniu

Od Prudhomme`a
po Transtromera

Pamiątkowe zdjęcie stypendystów
10 uczniów – mieszkańców gmin
powiatu bydgoskiego otrzymywać
będzie stypendia marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.
W tym roku szkolnym stypendia
marszałka województwa otrzyma
łącznie 10 uczniów gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych. Uroczysta gala wręczenia umów stypendialnych odbyła się 1 grudnia w Dworze
Artusa w Toruniu.
- Projekt stypendialny skierowaliśmy
do uczniów, którzy dobrze radzą sobie
w nauce i mogą pochwalić się sukcesami na różnego rodzaju olimpiadach
i konkursach – mówił marszałek Piotr
Całbecki. Ale nie każdy mógł otrzymać stypendium. Cenzusem były

dochody rodziny – maksymalnie
1008 złotych na jedną osobę. Preferowano też młodzież mieszkającą
we wsiach i małych miasteczkach.
- Uczniowie otrzymają stypendia
w wysokości 380 złotych brutto
miesięcznie przyznane na okres 12
miesięcy. Wsparcie zostanie wypłacone
w czterech transzach – wyjaśnia Beata
Krzemińska, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego.
Uczniowie ubiegający się o wsparcie byli też zobowiązani do przygotowania wraz ze swoimi opiekunami
dydaktycznymi indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego, z którego
wykonania będą rozliczani. Wynagrodzenie - 90 złotych miesięcznie

- otrzymają również nauczyciele
będący opiekunami dydaktycznymi
stypendystów.
Lista stypendystów – mieszkańców naszego powiatu:
Dawid Gralik - Dobrcz
Daniel Jan Grzanka - Sicienko
Aleksander Kramarz - Białe Błota
Nikodem Kramarz - Białe Błota
Aneta Krzysik - Osielsko
Alicja Maria Kucharska - Sicienko
Damian Łukasik - Solec Kujawski
Mateusz Pyzik - Osielsko
Maksym Wałaszewski - Osielsko
Agnieszka Anna Zielińska - Koronowo

JG

Już po raz dziewiąty w Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej przeprowadzono
Powiatowy Konkurs Recytatorski
pn. „Laureaci Literackiej Nagrody
Nobla”.
W tym roku do konkursu przystąpiło 13 uczestników z sześciu
szkół. Uczniowie recytowali po
dwa utwory poetyckie autorstwa
noblistów - polskiego i zagranicznego. Oczywiście, spośród
polskich utworów uczestnicy konkursu najczęściej sięgali po teksty
Wisławy Szymborskiej, natomiast
w drugiej części recytowano
poezję wielu twórców, począwszy od Sully`ego Prudhomme`a
– pierwszego laureata Literackiej
Nagrody Nobla z 1901 roku, a
skończywszy na tegorocznym
laureacie – Tomasie Transtromerze. Jury w składzie: Dorota
Torgowska – dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi
Wielkiej, Andrzej Kubiak – radny
powiatu bydgoskiego, Ryszard

Kubat – nauczyciel prowadzący
zajęcia artystyczne wybrało najlepszych recytatorów:
I miejsce – Adrianna Grześkowiak
z Gimnazjum w Dobrczu
II miejsce – Grzegorz Kędzierski
z Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej
III miejsce – Dominika Duszyńska
z Gimnazjum w Białych Błotach.
Nagrody wręczyli wójt gminy
Nowa Wieś Wielka Wojciech
Oskwarek oraz dyrektor Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
w Nowej Wsi Wielkiej Aleksander
Królikowski.
Patronami konkursu są Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
i wójt gminy Nowa Wieś Wielka,
współorganizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Kultury w
Nowej Wsi Wielkiej. Przygotowaniem uroczystości zajmowali się
nauczyciele – Oliwia Szczygieł,
Małgorzata Szydełko-Łyczkowska
i Ryszard Kubat.
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