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Razem z zespołem badawczym wykazałem, że przyczyn
stresu i wypalenia zawodowego należy w gruncie rzeczy
szukać w polu komunikacji. Dokładniej rzecz ujmując –
stres jest efektem wadliwej komunikacji między nauczycielami a uczniami. W związku z tym przeciwdziałanie stresowi
powinno zacząć się od dbania o dobre relacje międzyludzkie. Będzie to miało wpływ – jak wskazał John Hattie – na
jakość edukacji, a także na lepsze samopoczucie oraz zdrowie nauczycieli.
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Warto byłoby przeprowadzić szczegółową analizę, która
pokazałaby, jak w Polsce kształtuje się równość szans w dostępie do wykształcenia. Czy dzieci, z różnymi kapitałami:
społecznymi i ekonomicznymi, mają takie same możliwości
osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej? Na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć, żeby wzmocnić polską edukację
i pomóc tym, którzy mają utrudniony start w dorosłe życie
i karierę zawodową.
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Dobre przywództwo w rodzinie charakteryzuje umiejętność troszczenia się rodziców o własne potrzeby – bez lekceważenia potrzeb dziecka. Daje ono poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje związek oparty na jednakowym
szacunku dla obu stron. Związek taki wyróżnia się tym, że
obie strony mają jednakową godność – a nie tym, że mają
jednakowe prawa i obowiązki, czyli że mogą tyle samo.
W relacjach rodziców z dziećmi najważniejsze są: wspólny
czas i rozmowy, zaangażowanie, otwartość, odwaga, ciekawość, umiejętność słuchania, szacunek.
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Program IB ma mnóstwo zalet, ale do tych, które uważam za
najważniejsze, należą możliwość wyboru (lektur, treści, kolejności komponentów) i zwracanie uwagi na kształcenie umiejętności szczegółowej, wnikliwej pracy z tekstem literackim. Ważna
jest także tzw. filozofia IB zakładająca, że uczeń podejmuje samodzielną pracę badawczą, a nauczyciel nie pełni roli mędrca,
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edukacji oraz dlaczego znaczna część ludzkości wciąż pokłada w niej nadzieję, choć sama pedagogika – nauka o edukacji
– wykazuje niekiedy symptomy niedostatku takiej nadziei.
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