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Tresura zwierząt

zespół działań mających na celu przyzwyczajenie, 
wdrożenie, nauczenie wykonywania określonych 
czynności przez wielokrotne ich powtarzanie w 
jednakowych okolicznościach, wyrabianie (…) 
odruchów,(…) czasem prostych nawyków poprzez 
stosowanie systemu nagród i kar.

źródło: Wikipedia





„Szkoła powinna być dla ucznia 

restauracją z bogatym menu, 

a nie barem, 

który serwuje tylko parówki z musztardą”.

Bogusław Śliwerski



Bez relacji nie ma edukacji…



Co jest najważniejsze w szkole?

•dobre relacje oparte na szacunku,

•radość uczenia się,

•rozwijanie krytycznego myślenia.



Edukacja winna dawać radość









Wychowanie do wartości

„Aby nie pogubić się w świecie nowych 
technologii potrzebne są, tak jak w świecie 
rzeczywistym, wartości moralne. 

To one określają jak postępujemy, do czego 
dążymy i w jaki sposób traktujemy innych,                      
online i offline.”

Irena Koźmińska, Cała Polska czyta dzieciom



„Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”

„Szacunek jest podstawą wszystkich innych wartości 
moralnych: uczciwości, odpowiedzialności, solidarności, 
przyjaźni itp. (…)

Szacunek powinniśmy okazywać nie tylko innym 
ludziom – bez względu na ich wiek, pochodzenie, 
wiedzę czy stan posiadania – ale także sobie. Jest on 
warunkiem i tworzywem dobrych relacji między 
ludźmi.”



Stephen Hawking

„Przez miliony lat, ludzkość żyła tak jak zwierzęta. Wtedy stało 

się coś, co uwolniło siłę naszej wyobraźni. Nauczyliśmy się 

rozmawiać, nauczyliśmy się słuchać. Rozmowa umożliwiła 

przekazywanie pomysłów, dzięki czemu nauczyliśmy się 

wspólnie budować niemożliwe. Największe osiągnięcia 

ludzkości tworzone są w rozmowie, a jej największe 

niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy. Nie musi tak być. 

Nasze największe marzenia mogą stać się rzeczywistością.                        

Z technologią, którą dysponujemy możliwości są 

nieograniczone. Wszystko, co musimy zrobić, to upewnić się, 

że wciąż rozmawiamy.”



…”dzieci muszą czuć się bezpieczne i kochane, 
wymagają naszego czasu i uwagi bez żadnych 
wstępnych warunków; muszą znać granice; muszą 
mieć przestrzeń, gdzie mogą popełniać błędy i 
ponosić ryzyko, muszą spędzać więcej czasu na 
dworze,  nie można ich stale porównywać z innymi i 
nieustannie oceniać ich postępów; muszą jeść 
zdrowo; muszą mierzyć wyżej niż posiadanie 
najnowszego markowego gadżetu; muszą mieć 
miejsce dla siebie.”

Carl Honore



Dziękujemy za uwagę!


