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a)     W szkole dzieci nie tylko się uczą. Mogą też otrzymać         
      specjalistyczną pomoc. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 jest organizowana w przedszkolu i szkole,
 może być udzielana z inicjatywy ucznia, rodzica, nauczyciela,
 jest bezpłatna,      jest dobrowolna.

b)    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana          
        np. dla ucznia/uczennicy:

który uczył się/która uczyła się za granicą
z niepełnosprawnością,      z problemami emocjonalnymi,
ze szczególnymi uzdolnieniami,      z problemami w nauce,
z traumą     z różnicami kulturowymi,      ze złą sytuacją rodzinną,
z dysleksją/dysortografią/dysgrafią z chorobą przewlekłą.

c) Przykładowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
zajęcia rozwijające talenty,      zajęcia wyrównujące wiedzę,
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,      
zajęcia terapeutyczne,       pomoc w wyborze szkoły, zawodu,
porady, konsultacje.

d)      Myślisz, że twoje dziecko ma specyficzne problemy/dysfunkcje? 
Chcesz, żeby specjalista zdiagnozował dziecko? Musisz złożyć 
wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Każde przed-
szkole i szkoła są przypisane do poradni rejonowej. Wniosek o 
orzeczenie/opinię trzeba złożyć w wersji pisemnej. Wniosek może 
złożyć rodzic lub pełnoletni uczeń. Potrzebujesz wsparcia w 
wypełnieniu wniosku? – poproś o pomoc wychowawcę/wycho-
wawczynię swojego dziecka. Opinię/orzeczenie możesz, ale nie 
musisz przekazać do szkoły.
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Proszę przeczytać informacje

Proszę przeczytać tekst i i wpisać P lub F.

W szkole dzieci tylko się uczą.

Za pomoc psychologiczno-pedagogiczną trzeba płacić.

Rodzic nie musi się zgodzić na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną może otrzymać dziecko, które przyjechało do Polski z innego kraju. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną może otrzymać tylko dziecko, które ma problemy.

Diagnozę trzeba zrobić w poradni rejonowej.

Wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej można złożyć telefonicznie.

Opinię/orzeczenie musisz przekazać do szkoły. 

F

1.
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Porozumienie bez Przemocy:2.

Dziecko nie poświęca wystarczająco dużo czasu na naukę.

.....................................................................................................................................................................

Dziecko za dużo czasu spędza przed komputerem.

.....................................................................................................................................................................

Dziecko je zbyt dużo śmieciowego jedzenia.

.....................................................................................................................................................................

Proszę podać przykłady reagowania według zasad PbP na następujące sytuacje:

a) ang. Nonviolent Communication – NVC,
b) polski skrót – PbP,
c) „język serca”,
d) to sposób komunikowania się z ludźmi,
e) ważna zasada: podstawową potrzebą człowieka,
            jest zaspokajanie potrzeb drugiego człowieka,
f) elementy takiego porozumienia:
  obserwacja (1),
  nazwanie uczuć (2),
  opisanie potrzeb (3),
  wyrażenie prośby (4).

Przykład 1: 
(1) Kiedy widzę cały zlew niepozmywanych naczyń, 
(2) to jest mi przykro, (3) bo potrzebuję 
pomocy/współpracy w pracach domowych. 
(4) Czy mógłbyś pozmywać naczynia, zanim 
pójdziesz spać?

Przykład 2: 
Nie lubię, (1) kiedy skaczesz po kanapie, 
(3) bo martwię się, że spadniesz. 
(4) Poskacz, proszę, po materacu.

źródło: https://dziecisawazne.pl/nvc/ dostęp online 12.11.21
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Na podstawie: Janusz Korczak, „Prośba dziecka”, czyli 20 przykazań dla rodziców:
1. Nie (psuć) psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
2. Nie (bać się) ……………………………………. stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
3 Nie (bagatelizować) ……………………………………. moich złych nawyków.

Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
4. Nie (robić) ……………………………………. ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.
5. Nie (zwracać) ……………………………………. mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. 

O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
6. Nie (chronić) ……………………………………. mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
7. Nie (wmawiać) ……………………………………. mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
8. Nie (przejmować się) ……………………………………. za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. 

To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!
9. Nie (zwracać) ……………………………………. zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
10. Nie (zrzędzić) …………………………………….. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
11. Nie (dawać) ……………………………………. mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
12. Nie (zapominać) ……………………………………., że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
13. Nie (sprawdzać) ……………………………………. z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
14. Nie (być) ……………………………………. niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
15. Nie (odtrącać) ……………………………………. mnie, gdy dręczę cię pytaniami. 

Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
16. Nie (wmawiać) ……………………………………. mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
17. Nie (robić) ……………………………………. z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. 

Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie, stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
18. Nie (zapominać) ……………………………………., że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. 

To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
19. Nie (być) ……………………………………. ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. 

Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
20. Nie (bać się) ……………………………………. miłości. Nigdy.

Proszę przeczytać tekst i uzupełnić czasownikami w trybie rozkazującym w 2 os. l.poj.3.

Źródło: https://swiadomaedukacja.pl/najlepsze-cytaty-janusza-korczaka/?gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lSR0BCVmZSVOi6x8Q3GRQCrtoyOYMz4emGf0-MxK9xcVgGG70oYvXBoCZGEQAvD_BwE [dostęp online 12.11.2021]

………
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Siódma klasa zaczęła się dla nas okropnie. Koleżanki córki nagle oświadczyły, 
że już nie jest w ich paczce. Nic jej nie wytłumaczyły, po prostu przestały z nią rozmawiać. 
Do tego są wobec niej złośliwe, dopytują, czy już dostała okres, czy jeszcze jest dzieckiem.

Oliwia jest przestraszona i przybita. Widzę, że nie chodzi tylko o zranione uczucia, ale ona boi się iść 
do szkoły. Czy to już jest hejt? Gdy rozmawiałam na ten temat z wychowawczynią, próbowała mnie uspokoić, że to 
taki głupi wiek i że dziewczynkom na pewno to przejdzie i żebym rozmawiała z córką.

Rozmawiam z nią codziennie i wiem, że oprócz złośliwych uwag pod jej adresem („Żaden się z tobą 
nie umówi!”, „Te buty to po babci?”) zdarza się, iż chowają jej kapcie w szkole czy obmawiają 
za plecami. Jak mogę bronić moje dziecko przed takimi atakami? Może to głupi wiek i może to minie, 
ale zachowując się w ten sposób, dziewczyny robią Oliwii krzywdę.

Proszę o radę, czy iść gdzieś wyżej w szkole niż do wychowawczyni. 
Poważniej zastawiam się nad przeniesieniem córki do innej szkoły.

Pozdrawiam, Iwona

Proszę wyjaśnić znaczenie podkreślonych wyrazów i struktur.

Proszę przeczytać tekst i rozwiązać zadanie.4.
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Proszę napisać odpowiedź na list do Iwony. 

6

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jestem w Polsce _Prawa_dziecka



7

Projekt realizuje:
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Przydatne informacje:

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
w Poznaniu
http://kopd.poznan.pl/psycholog/pedagog
tel.: 61 855 22 78; 48 509 913 992
poradnictwo@kopd.poznan.pl
prawnik 48 576 817 613

INFOLINIA Fundacji „Dziecko w Centrum” – 
konsultacje i porady dla rodziców
tel. 888 08 05 08 
ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań
e-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org

Lista organizacji pozarządowych, które 
zajmują się zwalczaniem mowy nienawiści
http://uchodzcy.info/mowa-niena
wisci/jakie-organizacje-moga-ci-pomoc/

Rzecznik Praw Dziecka 
https://brpd.gov.pl/

Dziecięcy Telefon Zaufania 
całodobowy, 7 dni w tygodniu; mogą też dzwonić 
osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci 
tel. 800 12 12 12 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Autyzmem ProFUTURO
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań 
https://pro-futuro.org/

Poradnia narkotykowa on-line
https://www.narkomania.org.pl/
Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Zagrożonej i Rodzin
Rynek Wildecki 4a, Poznań
tel. 61 835 68 51, uzaleznienie@o2.pl

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Poznaniu
ul. Zeylanda 9/3, Poznań 
poniedziałek – sobota, godz. 8.00 – 20.00 
tel. 539 106 106 – dyżury osobiste i telefoniczne specjalisty 
pierwszego kontaktu 
tel. 786 160 100 – dyżury telefoniczne w godz. 20.00 – 08.00 
oraz w niedziele i święta 
https://dzieckowcentrum.org/oppp-2019 – 2021/

Fundacja AKME 
projekt jest adresowany do osób pełnoletnich z zaburzeniami 
psychicznymi, które pracują, uczą się lub zamieszkują na 
obszarze Miasta Poznania oraz do osób z ich otoczenia 
ul. Bolka 8B, Poznań 
tel. 724 298 356 lub 603 260 506 
(pracownik socjalny) 
email: kuspoznan@fundacja-akme.pl

Materiały do nauki o Polsce „Kultura” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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