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Nasz przedszkolak
jest zbyt niańczony
Agnieszka Magnuszewska
Wyjątkowo dużo wiedzą i potrafią, ale są
niesamodzielne. Przynajmniej tak dzieci
ze Zduńskiej Woli ocenia IFOR – MiędzynarodowyProgramStypendialnynarzecz
Pojednania,któryprowadzibadaniaagresji wśród przedszkolaków. Przedszkole
nr2wZduńskiejWolijestjedynąplacówką

Nie chcą
ginąć
na drodze

zPolski,którabierzeudziałwprojekcie.To
nie przypadek, bo miasto jest partnerem
włoskiego Pietrasanata, gdzie koordynatorzyIFORwcześniejrozpoczęlirealizację
projektu.Oprócznaszegokrajuzgłosiłysię
doniegorównieżNiemcy,Belgia,Włochy,
Szwecja i Norwegia. Biernym partnerem
jest Kosowo, a współpracą są zainteresowaneIndie,Palestyna,Izrael,Pakistan,Filipiny. Na razie jednak zbadano maluchy
zPolski,Belgii,Szwecji,NorwegiiiWłoch.
Z badań wynika, że dzieci ze Zduńskiej
Woli, w przeciwieństwie do swoich kolegów z Niemiec czy Włoch, nie są agresywne. – Do konfliktów między maluchami nie dochodzi, bo nauczycielki
temu zapobiegają, nie pozwalając, żeby
dzieci rozwiązywały je same – mówi Małgorzata Wachecka, koordynatorka pro-

jektu IFOR w Polsce. – Dlatego przedszkolaki są niesamodzielne i mogą mieć

1 przedszkole
w Polsce zostało wytypowane
do międzynarodowych badań dzieci

5 krajów
zgodziło się na sprawdzenie
poziomu agresji w przedszkolach

w przyszłości problemy z zachowaniem
się w trudnych sytuacjach.
Według IFOR, warto byłoby zorganizować szkolenia dla nauczycieli, aby wie-

Pociągi z Łodzi do Warszawy będą jeździły szybciej.
Od 16 czerwca podróż
potrwa 86 minut, teraz
o 37 minut dłużej.
Str. 3 i 25

Zabawki zabijają

dzieli, w jaki sposób pozwalać dzieciom
na większą samodzielność. – Kiedy jedna
nauczycielka opiekuje się 25-osobową
grupą, woli zapobiegać niż czekać
na przykre konsekwencje – zaznacza Danuta Michalska-Hunck, dyrektorka
przedszkola nr 2. – Gdybyśmy miały
w grupie kilkoro dzieci jak w Norwegii, to
mogłybyśmy się przyglądać, jak same rozwiązują konflikt. Zalecenia IFOR nie spotykają się na razie z akceptacją rodziców.
– Oddajemy pod opiekę nasze skarby, więc
oczekujemy, że nic im się w przedszkolu
nie stanie – mówi Edyta Pokora, mama 6letniej Wiktorii, która brała udział w badaniach.

Uwaga na zabawki. Co
trzecia zbadana przez
inspekcję handlową jest
niebezpieczna dla naszych
dzieci. Str. 5

Wyrok po 25 latach

FOT.ARCHIWUM

bPrzedszkolaki
ze Zduńskiej Woli
nie są agresywne
bTak ocenili je
międzynarodowi
eksperci

Jak przed wojną

Więcej o badaniach
przedszkolaków czytaj Str. 5

Na cztery lata więzienia
sąd skazał byłego milicjanta za udział w śmiertelnym
pobiciu Grzegorza Przemyka. Str. 6

Radny z Sieradza najpopularniejszym samorządowcem

Reprywatyzacja
jesienią

b Fotoradaru
od policji i powiatu
domagają się dzieci
z Suchoczasów.
Przez ich wieś auta
pędzą. Uczniowie
czują się zagrożeni

Polacy, Żydzi i Niemcy
po latach dostaną odszkodowania za utracone
kamienice, pałace i grunty.
Str. 18
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FOT. PAWEŁ NOWAK

Smród
z okolic
Poddębic
dotarł
do Sejmu

Jak tanio
podróżować (2)

Mieszkańcy Sieradza najliczniej
wzięli udział w plebiscycie
na Samorządowca Roku 2008,
organizowanym przez „Polskę
Dziennik Łódzki”. Najwięcej głosów,
bo aż 2453, oddali na radnego
Mirosława Owczarka. Dzięki temu

zwyciężył on w rankingu, który
honorowym patronatem objął
marszałek województwa
Włodzimierz Fisiak. Wczoraj
podczas nadzwyczajnej sesji
sejmiku województwa w Pałacu
Poznańskiego w Łodzi Mirosław

Owczarek odebrał z rąk marszałka
Fisiaka statuetkę Samorządowca
Roku 2008. Drugie miejsce zajął
Zdzisław Grzesiak, radny gm.
Burzenin, trzecie – Seweryna
Dudczak, radna pow.
poddębickiego. (amag)
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