
                             nr 198 - MARZEC 2013    9

1680 Davie Street
Vancouver, BC

V6G 1V9

tel. 604-683-7777

Leszek
Kasprzak

właściciel

Firma istnieje od 20 lat

Duży asortyment win,
bardzo niskie ceny.

           Sklep otwarty
wtorek - piątek             12.00 - 20.00
sobota                             10.00 - 18.00
niedziela                         12.00 - 17.30

tel. po polsku: 604-715-7387

We are using CELLAR CRAFT JUICES

T
          AUTOMOTIVE LTD.

YNER
ROMAN ZIELIŃSKI

Kompletne naprawy samochodów
krajowych i importowanych
Ustawienie zbie¿noœci kó³
Diagnostyka komputerowa
Zlecenia ICBC 
oraz ubezpieczeñ prywatych
Gwarancja na wszystkie naprawy

tel. 604 552-3799
Godziny otwarcia: poniedzia³ek - pi¹tek od 9.00 do 18.00

PROVINCIAL INSPECTIONS

unit 1&2 - 2260 TYNER ST., PORT COQUITLAM, BC

Problem z samochodem? PrzyjdŸ do nas.

AMBER 
AUTO BODY SHOP

Collision Specialists

6341 Abroath Street
Burnaby, BC, V5E 1C3

tel. 604 433 3880

-  kompletne naprawy blacharskie i lakiernicze

      -  zlecenia ICBC

      -  zastêpczy samochód na okres naprawy

      -  instalacja szyb

www.tynerautomotive.com

  Niezwykle wa¿n¹ w pracy nauczy-
ciela jest dobra komunikacja. Zamiast 
u¿alaæ siê nad sob¹ i nad nik³ym za-
anga¿owaniem naszych uczniów w 
proces uczenia siê, lepiej jest wspól-
nie z nimi zastanowiæ siê co jest tego 
przyczyn¹. W podobny sposób nale¿y 
dzia³aæ, podejmuj¹c trud skutecznego 
wychowywania. W tym przypadku 
równie¿ nie pok¹tne narzekanie na „tê 
wspó³czesn¹ m³odzie¿”, ale otwarty 
dialog ze sprawiaj¹cymi nam k³opot 
osobami pozwoli nie tyle zmieniæ na-
szych wychowanków, ile lepiej poznaæ
ich lêki, potrzeby, pretensje i ¿ale, a 
tak¿e czynniki negatywnego wp³ywu 
oraz obszaru pielêgnowanej ale jedno-
czeœnie starannie ukrywanej wra¿li-
woœci. By jednak do tej ca³ej wiedzy 
dotrzeæ, trzeba równie¿ umieæ mówiæ 
o swoich potrzebach, o swoich frustra-
cjach i lêkach, o swoich potrzebach 
i potencjalnych Ÿród³ach satysfakcji. 
Stopieñ otwartoœci nauczyciela na 
pewno nigdy nie powinien byæ równy 
z tym, jakiego winniœmy oczekiwaæ od 
uczniów, niemniej warto pamiêtaæ, ¿e 
tylko cz³owiek potrafi siê naprawdê 
dogadaæ z drugim cz³owiekiem, tak 
wiêc je¿eli zale¿y nam na dobrym 
kontakcie z naszymi uczniami, to po-
winniœmy byæ w tych relacjach po 
prostu bardziej ludzcy.
  Jedn¹ z podstaw bycia osob¹ sku-
teczna jest autentyczna chêæ dzia³ania. 
Wieczni malkontenci, zgorzkniali 
frustraci bywaj¹ rzecz jasna akcepto-
wani, ale trudno im porwaæ innych do 

jakiejkolwiek wspólnej aktywnoœci, 
nie mówi¹c o skutecznym wp³ywaniu 
na ich postawy czy te¿ zachowania. 
Chêæ dzia³ania wi¹¿e siê z pe³nym 
wykorzystywaniem w³asnego umys³u 
oraz innych umiejêtnoœci predyspozy-
cji jakimi dysponujemy. By tak siê sta-
³o musimy byæ pewni swoich mo¿li-
woœci, a tak¿e, co nie jest wcale mniej 
wa¿ne, ich przydatnoœci.

Podsumowuj¹c
 
  Coraz wiêksza iloœæ szkó³ boryka siê 
z problemem naboru i utrzymania sta-
nu liczbowego swoich uczniów. Co-
raz wiêcej dyrektorów zaczyna siê te¿ 
zastanawiaæ gdzie w obecnych cza-
sach powstaje wartoœæ: w kreowaniu 
coraz wy¿szych wyników nauczania 
czy w pe³nieniu formy us³ugowej wo-
bec swoich uczniów, ich rodziców czy 
szeroko pojêtego spo³eczeñstwa? Je-
¿eli nie mamy szczególnych mo¿li-
woœci w doborze tylko najlepszych 
uczniów, to czy powinniœmy konku-
rowaæ w obszarach najwy¿szej jakoœci 
kszta³cenia? Niestety wci¹¿ jeszcze
przewa¿aj¹ca iloœæ szkó³ nadal repre-
zentuje podejœcie „proprodukcjyjne”, 
a nie proklienckie. Sprzyja zreszt¹ te-
mu ten element polityki oœwiatowej, 
który jest ³¹czony z zewnêtrznym ba-
daniem osi¹gniêæ uczniów. Raz do 
roku szko³y podawane s¹ egzaminom 
zewnêtrznym i raz do roku dokonuje 
siê swoistego rankingu – te szko³y 
otrzyma³y powy¿ej œredniej wojewódz-

kiej, te poni¿ej. Te maj¹ naprawdê 
dobre wyniki, choæ zapewne mog³yby 
byæ jeszcze lepsze, te zaœ maja wyniki 
zdecydowanie odbiegaj¹ce od tego, 
czego nale¿a³oby siê oczekiwaæ. Szko-
³y, które maj¹ dobre wyniki identyfiko-
wane s¹ jako dobre i przyci¹gaj¹ coraz 
lepszych uczniów, dziêki czemu staja 
siê coraz lepsze. Szko³y z niskimi wy-
nikami odczytywane s¹ jako s³abe i 
gromadz¹ w swoich murach coraz 
s³abszych uczniów, w efekcie uzyskuj¹ 
coraz ni¿sze wyniki i s¹ odbierane jako 
coraz mniej wartoœciowe.
  A przecie¿ wystarczy³oby jedynie 
zmieniæ nieco optykê. Skupiæ siê nie 
na wynikach a na satysfakcji ucznia. 
Satysfakcji wynikaj¹cej z poczucia 
autentycznego rozwoju, pozytywnej 
zmiany, której podmiotem jest m³ody 
cz³owiek. Za³ó¿my bowiem, co nie 
jest zreszt¹ nieprawd¹, ¿e czêœæ ludzi 
nigdy nie osi¹gnie szczególnych wy-
¿yn intelektualnych. Do koñca swych 
dni bêd¹ mówiæ niepoprawn¹ polsz-
czyzn¹, nie potrafi¹ siê ustosunkowaæ 
do najwa¿niejszych wydarzeñ z histo-
rii œwiata ani nie bêd¹ umieli w³aœci-
wie interpretowaæ zjawisk zachodz¹-
cych w otaczaj¹cej ich przyrodzie. 
Równoczeœnie mog¹ jednoczeœnie byæ 
doskona³ymi fachowcami w swoim 
zawodzie a nawet prowadziæ dobrze 
prosperuj¹ce firmy. 
  Szko³y wci¹¿ jeszcze przygotowuj¹ 
przede wszystkim do egzaminów, a 
nie do ¿ycia. Do ¿ycia uczniów przy-
gotowuje ¿ycie. 

FACHOWA BEZPŁATNA POMOC I ATRAKCYJNE CENY UBEZPIECZEŃ

KTO PYTA NIE BŁĄDZI

Izabella Lauer

5201 Rumble Street, Burnaby, BC V5J 2B7
tel. 604-419-1809          fax 604-431-8027

Zasięgnij porady zanim odnowisz 
swoje ubezpieczenie:

• na biznesy małe i duże
• na nieruchomości
• od odpowiedzialności cywilnej
• na domy i apartamenty
• na samochody (ICBC)
• ubezpieczenie na życie
• grupowe plany medyczne 
   (Extended Health and Dental)

cell. 778-316-8057
e-mail: izabella_lauer@cooperators.ca


