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"Dopóki ¿yjesz, dopóki mo¿na, b¹dŸ dobry"



Szko³a - jej historia i pocz¹tki 
Pedagogika i jej staropolska nazwa pochodzi od 
s³owa greckiego (paidagogos - dos³. "prowadz¹cy
 dziecko"). Natomiast wp³yw zachodniej filozofii 
ukszta³towa³ pojêcie rzymskie (³ac. ars educandi)
 jako "sztuka wychowania". Pocz¹tków pedagogiki 
mo¿na doszukiwaæ siê w nauczaniu staro¿ytnych 
filozofów, takich jak Konfucjusz czy Platon.
 Za spraw¹ J. A. Komeñskiego, czeskiego
 naukowca  od XVII wieku, sta³a siê odrêbn¹ i 

samodzieln¹ dyscyplin¹ naukow¹, jednak pogl¹dy na wychowanie nawi¹zywa³y do
 filozoficznych i ideowych przes³anek swojej epoki t.j.: "dobrego wychowania" -
 etykiety, wychowania spartañskiego, rycerskiego czy kawaleryjskiego, w zale¿noœci 
od okresu historycznego. Ró¿norodnoœæ staro¿ytnej Grecji, zarówno pod wzglêdem
 politycznym jak i kulturowym. wp³ynê³a w pewnym stopniu na ró¿norodnoœæ 
wychowania nowych pokoleñ. Jednak¿e z uwagi na fakt, i¿ tylko dwie poleis greckie 
odegra³y w historii tego kraju tak wa¿n¹ rolê, a mianowicie Sparta i Ateny, odtworzeniu
 greckich modeli wychowawczych zostanie przeprowadzone na podstawie tych pañstw.
Spartañski model wychowania - agoge - nazwa systemu wychowania spartañskiego, 
które organizowa³o pañstwo. By³o ono pozbawione cech indywidualnych i nie rozwija³o
 jednostkê w kierunku jej zdolnoœci i zainteresowañ. Podporz¹dkowane by³o ono 
ca³kowicie potrzebom militarnym pañstwa. Liczy³a siê si³a, sprawnoœæ fizyczna i 
wytrwa³oœæ, potrzebna na wojnie, a nie wartoœci intelektualne. M³odzieniec mia³ siê staæ 
dobrym wojownikiem, a nie poet¹, czy filozofem. Selekcja dokonywa³a siê ju¿ na 
bardzo wczesnym etapie ¿ycia. Dzieci  s³abe, chorowite i nie rokuj¹ce na przysz³oœæ 
przewo¿ono na górê Tajgetos, gdzie ich mordowano. Tradycja grecka mówi o tzw. 
selekcji noworodków. Spartianie nie zajmowali siê ani upraw¹ ziemi ani jak¹kolwiek 
inn¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Ca³e ich ¿ycie wype³nia³o szkolenie wojskowe. Byli 
oni w pewnym sensie zawodowymi ¿o³nierzami, z pokolenia na pokolenie. Ju¿ od 
wczesnego dzieciñstwa ch³opcy byli poddawani nieustannemu treningowi. We 
wspólnych zajêciach uczestniczyli po ukoñczeniu 7 roku ¿ycia. W wieku 12 lat 
zmuszeni zostali do opuszczenia swojego domu. Opiekê nad nimi od tej pory sprawowa³o 
pañstwo. Ich domem stawa³y siê koszary. Ka¿dy m³odzieniec musia³ podporz¹dkowaæ siê 
szczytnej i doœæ ostrej dyscyplinie oraz nauczyæ siê ¿yæ w shierachizowanej grupie. 
S³uchaæ i wykonywaæ rozkazy starszych - prze³o¿onych. Pos³uszeñstwo by³o kwestia 
najwa¿niejsz¹. Objawy jakiegokolwiek buntu by³y brutalnie t³umione. Nie 
przywi¹zywano wiêkszej wagi do rozwoju intelektualnego Spartan. Ich edukacja w tym 
zakresie koñczy³a siê zazwyczaj na umiejêtnoœci pisania i czytania. Wychodzono bowiem
 z za³o¿enia, i¿ na polu walki umiejêtnoœci te nie maj¹ ¿adnego znaczenia. Poza tym
 kazano uczyæ siê na pamiêæ dzie³ opiewaj¹cych czyny wojenne ich przodków oraz 
pieœni czy marsze wojenne. W Sparcie, w przeciwieñstwie do Aten, przyk³adano tak¿e
 wagê do rozwoju i kszta³cenia dziewcz¹t. Nie wysy³ano ich jak ch³opców poza dom, 
ale cale dnie musia³y one braæ udzia³ w æwiczeniach sportowych i nauce tañca. Uczy³y 
siê tak¿e obs³ugiwania broni. Od kobiet oczekiwano przede wszystkim, ¿e bêd¹ rodzi³y 
zdrowe dzieci, g³ównie ch³opców. Tylko silna kobieta, potrafi³a wed³ug Spartan, 
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urodziæ silne dziecko, a tylko takie by³o potrzebne. Zarówno w stosunku do dziewcz¹t, 
jak i ch³opców przy ich wychowaniu du¿¹ rolê przywi¹zywano do nauki muzyki i to
 nie ze wzglêdu na walory artystyczne i estetyczne. Próg doros³oœci przekracza³o siê 
wieku 20 lat. Od tego czasu jeszcze przez dziesiêæ lat, mê¿czyzna nie móg³ opuszczaæ
 koszar, choæ musia³ za³o¿yæ rodzinê - mieæ ¿onê i dzieci. Ma³¿eñstwo w takich 
warunkach sprowadza³o siê do potajemnych schadzek. Po ukoñczeniu 10-letniego 
obowi¹zkowego koszarowego ¿ycia, w wieku 30 lat Spartiata stawa³ siê pe³noprawnym
 obywatelem. W Atenach wychowaniu pañstwowemu nie by³y poddawane kobiety. 
Nie mia³y one praw politycznych, choæ nale¿a³y do wspólnoty obywatelskiej. 
Uwa¿ano, ¿e kobiety s¹ "do¿ywotnio niepe³noletnie". Kobieta przez ca³e ¿ycie 
pozostawa³a pod opiek¹ jakiegoœ mê¿czyzny, najpierw ojca, a potem mê¿a. Czêœæ 
kobiet nawet we w³asnym domu mia³a specjalnie wydzielone pomieszczenie, tzw. 
ginecea, w których musia³a przebywaæ. Pierwotne szko³y w Antenach by³y szko³ami 
prywatnymi, gdzie za naukê pobierano stosown¹ op³atê. Staæ na ni¹ j¹ by³o tylko 
nielicznych, tj. arystokracjê. W ateñskim modelu wychowania mo¿na wyró¿niæ kilka
 etapów. Etap pierwszy rozpoczyna³ siê od chwili urodzenia do ukoñczenia przez 
ch³opca 7 roku ¿ycia. W tym czasie nie uczêszcza³ on do szko³y, a pozostawa³ w domu 
zazwyczaj pod opiek¹ niañki. Matka, po odkarmieniu niemowlêcia, oddawa³a dziecko
 pod jej skrzyd³a. W okresie wychowania nie uczestniczy³ ojciec, pracuj¹cy i 
przebywaj¹cy bardzo czêsto poza domem. Z chwil¹ ukoñczenia 7 roku ¿ycia ch³opiec
 szed³ do szko³y. Przebywa³ tam do ukoñczenia 18 lat. Pozostawa³ w tym czasie pod 
opiek¹ tzw. pedagoga, do którego obowi¹zków nale¿a³o: kszta³cenie ch³opca, uczenia 
go dobrych manier i kultury osobistej, a tak¿e pomoc w lekcjach. Ca³y system nauczania
 opiera³ siê na zasadzie pamiêciowej. Uczeñ mia³ obowi¹zek nauczyæ siê na pamiêæ
 tekstu, z którego by³ odpytywany. Nie musia³ zatem rozumieæ treœci recytowanego
 utworu. W szkole nie prowadzono debat, nie uczono zatem tak wa¿nego dla ateñskiego
 ¿ycia demokratycznego, sposobu wyra¿ania swoich opinii. Kolejn¹ negatywn¹ cech¹
 ówczesnej szko³y, by³ ca³kowity brak form organizacyjnych w postaci codziennych,
 ustalonych odgórnie godzin zajêæ, przerw, sprawdzania obecnoœci, czy wakacji. 
Od 14 roku ¿ycia uczeñ rozpoczyna³a naukê gimnastyki u nauczyciela zwanego 
pedotryba. Najwa¿niejszym jednak etapem w procesie wychowania by³ etap koñcowy 
zwany efebi¹, którego g³ównym elementem by³o szkolenie wojskowe. Efeb, by³ to 
m³odzieniec w wieku 18-20 lat, przygotowuj¹cy siê do podjêcia obowi¹zków
 obywatelskich. Nad æwiczeniami efebów sprawowa³ kontrolê urzêdnik zwany kosmeta.
 Przed podjêciem æwiczeñ obowi¹zkiem ka¿dego efeba by³o z³o¿enie uroczystej 
przysiêgi, zazwyczaj w œwi¹tyni. Dwuletni okres nauki rozk³ada³ siê nastêpuj¹co: 
pierwszy rok to æwiczenie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê ró¿nego rodzaju broni¹, 
min. ³ukiem, dzid¹ czy dyskiem, drugi rok to zajêcia bardziej praktyczne, a wiêc 
manewry wojskowe, æwiczenia na polu walki, przebywanie w obozach warownych lub
 twierdzach.  Akademia Platona.W celu kszta³cenia przysz³ej warstwy rz¹dz¹cej w
 kraju, a wiêc ludzi, którzy musieli posiadaæ ogrom wiedzy, za³o¿y³ on w 387 roku w
 Atenach szko³ê filozoficzn¹, wzorowan¹ na stowarzyszeniach pitagorejskich, któr¹ od 
gaju herosa Akademosa, nazwano Akademi¹, w której nauka pozostawa³a bezp³atna.
 Akademia posiada³a bardzo dobrze wyposa¿on¹ bibliotekê, z której mogli korzystaæ 
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wszyscy uczniowie. Podstaw¹ nauki by³a geometria i arytmetyka. Kolejne bardzo 
wa¿ne miejsce zajmowa³a oczywiœcie filozofia i umiejêtnoœæ prowadzenia dyskusji,
 stawiania w³asnych argumentów, dochodzenie do prawdy. Skupia³a w swoim gronie 
zespó³ wielkich ówczesnych uczonych. Przetrwa³a d³ugo po œmierci swego twórcy. 
Zamkniêto j¹ na rozkaz cesarza Justyniana w 527 roku n.e.
Edukacja w staro¿ytnym Rzymie  w pocz¹tkowym okresie rozwoju pañstwa rzymskiego
 dzieci sz³a ró¿nymi torami. Dzieci wywodz¹ce siê z biednych rodzin uczêszcza³y do
szkó³ prywatnych, gdzie za symboliczn¹ op³at¹ literator (nauczyciel), uczy³ je
 podstawowych elementów wiedzy. Dzieci z bogatszych rodzin uczy³y siê we w³asnym
 domu, indywidualnie pod kierunkiem swojego osobistego nauczyciela. Z chwil¹ 
zetkniêcia siê Grecj¹, hellenizacji ulega³a zarówno rzymska myœl polityczna jak i kultura.
 Nast¹pi³a zamiana obyczajów i myœlenia. Szko³y sta³y siê instytucjami publicznymi, 
a nauczycieli zaczêto traktowaæ jak urzêdników. Wyp³acano im regularne pensje i 
zwolniono od innych powinnoœci na rzecz pañstwa, m.in. od s³u¿by wojskowej oraz
 danin. Rzymianie, podobnie jak Grecy wprowadzili trzystopniowy system nauczania, 
obejmuj¹c "szko³y podstawowe", w których uczono umiejêtnoœci czytania i pisania,
 szko³y œrednie, gdzie czytano i interpretowano dzie³a literatury greckiej i ³aciñskiej
 pod kierunkiem nauczyciela zwanego grammaticus oraz szko³y wy¿sze, prowadzone
 przez retorów, gdzie nauczano g³ównie krasomówstwa. Istotn¹ innowacj¹ rzymsk¹ 
by³o wprowadzenie nauczania prawa, z czego wykszta³ci³o siê stopniowo szkolnictwo
 wy¿sze typu prawniczego. Pierwszy etap kszta³cenia rozpoczyna³ siê w szkole 
elementarnej, gdzie nauczano ³aciny, greki a tak¿e podstaw matematyki, pisania i 
czytania. Po ukoñczeniu 12 roku ¿ycia, a¿ do 15 roku ¿ycia dziecko przebywa³o w 
szkole gramatykalnej (podstawowej). Uczono w niej g³ównie podstaw gramatyki 
³aciñskiej i greckiej, zapoznawano z poezj¹ i literatur¹, która s³u¿y³a nie tylko do 
rozbudzenia wartoœci artystycznych i estetycznych u ucznia, ale tak¿e by³a g³ównym 
Ÿród³em wiadomoœci z zakresu historii, czy geografii. Uczniowie posiadali swoje 
zeszyty. Do szko³y tej uczêszcza³y dzieci zarówno biedne, jak i bogate. Mimo tego, 
czynnik finansowy by³ nadal bardzo wa¿ny w procesie edukacyjnym, bowiem po
 ukoñczeniu nauki w owej szkole, tylko dzieci z bogatych rodzin mia³y szansê kszta³ciæ
 siê nadal, w szko³ach retorycznych. Ci biedniejsi podejmowali pracê. W szkole
 retorycznej nauka trwa³a 2-3 lata. Uczono piêknego wys³awianie siê, poezji, 
poprawnej dykcji i wymowy.
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S³awni Polacy 

Marian Falski urodzi³ siê 7 grudnia 1881 w miejscowoœci Nacz ko³o Nowogródka. 
Do szko³y uczêszcza³ w Miñsku na Bia³orusi. Studia podj¹³ na Uniwersytecie 
Warszawskim - w Instytucie Politechnicznym uzyskuj¹c stopieñ in¿yniera. W 1906 r.
zosta³ aresztowany. W wiêzieniu spêdzi³ kilka miesiêcy, a nastêpnie zosta³ wydalony 
za granicê. Przebywa³ we W³oszech, Francji i Szwajcarii. W 1909 r. przyjecha³ do 
Krakowa, gdzie zaj¹³ siê prac¹ nauczycielsk¹ i studiami nad metodyk¹ nauki
 pocz¹tkowej. Efektem tych prac sta³ siê Elementarz wydany w 1910r. Pod koniec 
1918r. przeprowadzi³ siê do Warszawy. W styczniu 1919r. rozpocz¹³ pracê w 
Ministerstwie Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego. Bardzo aktywnie bra³ 
udzia³ w przygotowaniach do tzw. Sejmu Nauczycielskiego. Od 1946r. pracowa³ w
 Biurze Badañ i Statystyki.W 1950r. zosta³ przeniesiony w stan spoczynku. Wówczas 
rozpocz¹³ prace archiwalne nad rozwojem szkolnictwa w okresie miêdzywojennym. 
Od 1954r. obj¹³ profesurê w Polskiej Akademii Nauk, a od 1958 r. zosta³ kierownikiem 
Pracowni Ustroju i Organizacji Oœwiaty PAN. W 1964r. podpisa³ wraz z Antonim 
S³onimskim List 34 przeciwko cenzurze i ograniczeniu dostêpu do kultury. 
Zmar³ 8 paŸdziernika 1974  w Warszawie.

Najwa¿niejsze zasady, jakimi Falski kierowa³ siê w opracowaniu podrêcznika 
do nauki czytania dla dzieci, by³y nastêpuj¹ce: 
rozpoczynanie nauki powinno  byæ prowadzone od wyrazów i prostych zdañ, 
a nie od litery, poznawanie liter i g³osek powinno byæ produktem analizy wyrazów,
tekst do czytania powinien sk³adaæ siê ze znanych dziecku s³ów,
wyrazy powinny byæ przewa¿nie jednosylabowe,
nauczanie nale¿y zaczynaæ od tekstu pisanego, a nie drukowanego,
przy nauczaniu czytania trzeba pos³ugiwaæ siê rysunkiem . 

Marian Falski 
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Pierwszego dnia szko³y, przed rozpoczêciem lekcji, nauczycielka przedstawi³a 
klasie nowego ucznia:
- To jest Nguyen Dong z Wietnamu. Od dzisiaj bêdzie waszym nowym koleg¹.
Lekcja siê zaczyna. Nauczycielka mówi:
- Zobaczymy, ile pamiêtacie z historii Polski. Kto wypowiedzia³ s³owa:
 "Mieczów ci u nas dostatek"?
W klasie cisza jak makiem zasia³, tylko Nguyen podnosi rêkê i mówi:
- W³adys³aw Jagie³³o do pos³ów krzy¿ackich przed bitw¹ pod Grunwaldem,
 lipiec 1410.
- No i proszê, nie wstyd wam? Nguyen jest Wietnamczykiem, a historiê Polski 
zna lepiej ni¿ wy. Czy chcecie udowodniæ, ¿e "Polak przed szkod¹ i po szkodzie 
g³upi"? No, jaki poeta to napisa³?
Znowu wstaje Nguyen.
- Jan Kochanowski w "Pieœni o spustoszeniu Podola", 1586.
Nauczycielka z wyrzutem spogl¹da na uczniów. W klasie zapada cisza. 
Nagle s³ychaæ czyjœ g³oœny szept:
- Bierz ... w troki i sp... do swojego gównianego kraju.
- Kto to powiedzia³?! - krzyczy nauczycielka, na co Nguyen podnosi rêkê i recytuje:
- Józef Pi³sudski do genera³a Michai³a Tuchaczewskiego na przedpolach Warszawy,
 sierpieñ 1920.
W klasie robi siê jeszcze ciszej. S³ychaæ tylko, jak ktoœ mruczy pod nosem:
- Mo¿esz mnie poca³owaæ w ...
Nauczycielka, coraz bardziej zdenerwowana:
- Przesadziliœcie. Kto tym razem?
Znów wstaje Nguyen.
- Andrzej Lepper do Anety Krawczyk na IV Krajowym ZjeŸdzie Samoobrony,
 Warszawa, styczeñ 2004.
Tego jest ju¿ dla nauczycielki za wiele. Biedna kobieta opada na krzes³o, jêcz¹c:
- Bo¿e, daj mi si³ê!
Nguyen, nie czekaj¹c na pytanie:
- Papie¿ Jan Pawe³ II na widok pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, 
Plac Œwiêtego Piotra w Rzymie, marzec 1994.
Nauczycielka mdleje. Klasa podnosi dziki wrzask. Po chwili drzwi siê otwieraj¹ i 
wbiega wkurzony dyrektor:
- Co wy, do diab³a, wyprawiacie? Takiej bandy jeszcze w ¿yciu nie widzia³em!
Na co Nguyen:
- Nicolas Sarkozy do polskiej delegacji, Szczyt Unii Europejskiej w Brukseli,

 paŸdziernik 2008.

UWAGA - nowy uczeñ w klasie !!! 
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Pierwszy wirus szyfruj¹cy pliki na
 urz¹dzeniach z Androidem

Analitycy z firmy ESET przechwycili pierwszy w historii z³oœliwy program typu 
ransomware szyfruj¹cy pliki, który bierze na cel nie komputery, a smartfony i tablety 
z Androidem. Po zainfekowaniu zagro¿enie szyfruje zdjêcia, dokumenty i filmy 
zapisane na karcie pamiêci zainstalowanej w urz¹dzeniu. Odzyskanie dostêpu do 
zaszyfrowanych danych mo¿liwe jest jedynie po wczeœniejszym spe³nieniu ¿¹dania 
twórców z³oœliwej aplikacji, czyli wp³aceniu stosownego okupu.  Ransomware zosta³ 
oznaczony jako Android/Simplocker, a przedostaje siê na urz¹dzenie z Androidem 
w zainfekowanej aplikacji. Nieœwiadomy niebezpieczeñstwa u¿ytkownik pobiera i 
uruchamia z³oœliwy plik, instaluj¹c w ten sposób Simplockera na swoim smartfonie 
lub tablecie. W chwilê po zainfekowaniu urz¹dzenia zagro¿enie rozpoczyna 
skanowanie zainstalowanej w urz¹dzeniu karty SD w poszukiwaniu konkretnych 
typów plików. - Android/Simplocker szuka plików o rozszerzeniach jpeg, jpg, png, 
bmp, gif, pdf, doc, docx, txt, avi, mkv, 3gp, mp4, by nastêpnie zaszyfrowaæ je silnym 
algorytmem AES – mówi Kamil Sadkowski, analityk zagro¿eñ z firmy ESET. – O 
istnieniu zagro¿enia u¿ytkownik dowiaduje siê wtedy, gdy szkodnik zaczyna 
wyœwietlaæ na ekranie urz¹dzenia komunikat o zaszyfrowaniu plików – dodaje Kamil 
Sadkowski. W chwili gdy u¿ytkownik próbuje odczytaæ wspomniany komunikat z 
ekranu swojego urz¹dzenia, wirus szyfruje w tle pliki zapisane na karcie pamiêci. Z 
informacji wyœwietlanej przez Android/Simplockera wynika, ¿e odszyfrowanie 
plików, a wiêc przywrócenie do nich dostêpu, jest mo¿liwe po wp³aceniu okupu w 
wysokoœci 260 ukraiñskich Hrywien. Kamil Sadkowski z firmy ESET podkreœla, ¿e 
zarówno jêzyk, w jakim wyœwietlany jest komunikat, jak i waluta, w której nale¿y 
wp³aciæ okup, wskazuj¹, i¿ Android/Simplocker powsta³ w celu atakowania 
mieszkañców Ukrainy.  Jak podkreœlaj¹ eksperci z firmy ESET, zagro¿enie po 
zainfekowaniu urz¹dzenia swojej ofiary b³yskawicznie nawi¹zuje po³¹czenie z 
serwerem nale¿¹cym do cyberprzestêpcy. Dziêki temu Android/Simplocker mo¿e w 
dowolnym momencie zrealizowaæ polecenia swojego twórcy. Podczas komunikacji ze 
wspomnianym serwerem zagro¿enie przesy³a numer IMEI zainfekowanego 
smarftonu, model urz¹dzenia, nazwê producenta oraz wersjê systemu operacyjnego. 
Po³¹czenie z serwerem nawi¹zywane jest za poœrednictwem sieci TOR, 
anonimizuj¹cej ruch sieciowy. W wypadku osób, które pad³y ofiar¹ tego wirusa, mo¿e 
siê okazaæ, ¿e jedyn¹ szans¹ na odzyskanie dostêpu do zaszyfrowanych danych jest 
skorzystanie z tzw. backupu, czyli zapasowej kopii utraconych danych. Wed³ug 
analityków ESET przed infekcj¹ chroni korzystanie z aplikacji zabezpieczaj¹cych. 

Treœæ wiadomoœæ wyœwietlanej przez Android/Simplocker : Uwaga twój telefon zosta³ 
zablokowany!  Urz¹dzenie zosta³o zablokowane z powodu przegl¹dania i rozsy³ania 
dzieciêcej pornografii, zoofilii i innych perwersyjnych materia³ów.

Aby odblokowaæ urz¹dzenie wp³aæ 260 UAH

1. Zlokalizuj najbli¿szy punk p³atnoœci 2. Wybierz MoneXy 3. Wpisz (tu wpisany jest kod)

4. Wp³aæ 260 Hrywien  5. Nie zapomnij pobraæ paragonu! Po wp³acie urz¹dzenie zostanie 
odblokowane w ci¹gu 24 godzin. Jeœli nie wp³acisz wspomnianej kwoty stracisz wszystkie 
dane na twoim urz¹dzeniu!
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Humor

Cena jednej strony A4 -- tylko 20 groszy 

Kilku urwisów chce zaszokowaæ now¹ nauczycielkê, 
wiêc na pocz¹tku lekcji zamiast w ³awce siadaj¹ na
 kaloryferze.
- Ch³opcy - mówi nauczycielka - kiedy ju¿ wysuszycie
 bieliznê usi¹dŸcie na swoich miejscach. 

Wuefista ka¿e dzieciom robiæ "rowerek". 
Wszyscy wykonuj¹ æwiczenie, tylko Jasio po³o¿y³ siê na 
plecach i trzyma nieruchomo nogi w górze. 
- A Ty co?- pyta nauczyciel. 
- A ja jadê z górki... 

Po roku studiów przyje¿d¿a do domu studentka i od progu wo³a:
- Mamo, mam ch³opaka!
- Œwietnie córeczko, a gdzie studiuje?
- Ale¿ mamo, on ma dopiero dwa miesi¹ce!
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