
  



  

W poszukiwaniu sensu edukacji...

                                        Magdalena Bacławska



  

Czego powinna uczyć szkoła?

Edukacja jako proces adaptacji człowieka do środowiska:

- wewnętrznego ( fizjologicznego, psychicznego)

- zewnętrznego ( przyrodniczego)

- zewnętrznego – społecznego ( rodzinne, państwowe, kulturowe,technologiczne, 
ekonomiczne i inne )

- duchowe ( czyli harmonijna intergacja ww. środowisk; proces pozwalacjący na 
rozwój człowieka i wszystkich czujących istot)

Edukacja jako proces dojrzewania do przejęcia pełnej odpowiedzialności za siebie w

dorosłym życiu



  

Wszyscy pragną szczęścia...dla siebie i swoich dzieci



  

Jak wygląda dzisiejszy świat?

Jak obecnie przebiega proces adaptacji młodego człowieka do 

środowisk życia?

Obecnie najbardziej zagrożony jest proces psychofizycznej adaptacji do:

-środowiska przyrodniczego (syndrom deficytu natury - Richard Louv) 

-środowiska zdrowych związków międzyludzkich (atomizacja społeczna)

Coraz więcej dzieci cierpi na:

-Problemy z nauką (np. dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia)

-Problemy z komunikacją

-zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD,

-zaburzenia ze spektrum autyzmu ASD

-problemy z koordynacją np.: słabe wyczucie sekwencji ruchów, słabe poczucie równowagi,    

 problemy z orientacją przestrzenną, zmiany dominującej ręki

-brak ruchu, nadwaga (coraz więcej czasu dzieci spędzają przed telewizorem czy komputerem)

-brak zanikania odruchów przetrwałych

-zaburzenia sensoryczne

-alergie



  

Syndrom Baby Jagi:

-standardy bezpieczeństwa panujące w instytucjach    
edukacyjnych są wyolbrzymione

-narasta histeria związana z bezpieczeństwem dzieci

-unikamy tego,co obce,nieznane, nieprzewidywalne

-dzieci nie mają dziś możliwości i przestrzeni na      

 wykształcenie zmysłu równowagi 



  

Człowiek odciął się od życiodajnej natury, a jest przecież jej częścią



  



  

Naturalna szkoła: 

przywraca kontakt, żyje w harmoni z Naturą,



  

Wzmacnia poczucie wspólnoty i więzi ze sobą, innymi i światem



  

Oddziałuje na wszystkie zmysły



  

uczy wyrażać swoje emocje zgodnie z 
koncepcją porozumienia bez przemocy



  

wspiera i rozpala naturalną chęć do nauki



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

nie oceniamy, nie rywalizujemy

pomagamy sobie nawzajem w poszukiwaniu indywidualnych talentów



  

„Istnieją trzy metody wychowania: 

Strach, Ambicja i Miłość. 

My rezygnujemy z dwóch pierwszych."

                                                                                           Rudolf Stainer

                                                                

 

                                                                  Naturalna Szkoła

                  



  

NATURALNE PRZEDSZKOLE I SZKOŁA

ul. Pszczyńska 139

43-175 Wyry

tel.: 884 886 485

www.naturalnaszkola.pl

http://www.naturalnaszkola.pl/
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