Weekendy bez pracy domowej? Apel do nauczycieli, by nie
przeciążali uczniów i szanowali ich prawo do odpoczynku
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Wskutek zadawania przez nauczycieli obszernych prac domowych uczniowie są często
przeciążeni, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, mają zbyt mało czasu na rozwijanie
zainteresowań, spotkania z najbliższymi, odpoczynek - uważa warmińsko-mazurski kurator
oświaty. Kuratorium wystosowało do dyrektorów szkół i nauczycieli w regionie list, w
którym uczula, że prawo uczniów do odpoczynku nie powinno być naruszane praktyką
nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi, zwłaszcza w dni wolne od zajęć
lekcyjnych. Klasyczne prace domowe powinny być zastępowane podejściem, które w
większym stopniu bierze pod uwagę indywidualne możliwości i potrzeby ucznia - oczekuje
kurator.
W liście podpisanym przez Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego
czytamy o tym, iż kuratorium docenia znaczenie zysków płynących z wysiłku władanego przez
uczniów w pracę własną.
- Niewątpliwie odrabianie zadań w domu może przyczyniać się do poprawy osiągnięć
edukacyjnych dzieci, kształcenia samodyscypliny oraz większej niezależności w

rozwiązywaniu problemów. Czas poświęcany na rozwiązywanie zadań wzmacnia również
nawyk uczenia się - zauważa kuratorium.
Ale w ocenie jednostki uczniowie są często nadmiernie obarczani pracami domowymi w sposób,
który rodzi wiele negatywnych konsekwencji.
- Często czas przeznaczony na realizację pracy domowej w wymiarze tygodniowym jest
znacznie większy, niż optymalna efektywna jego wartość szacowana dla ucznia. Skutkuje
to w wielu przypadkach fizycznym i psychicznym przeciążeniem dzieci i młodzieży.
Ogranicza także czas, który uczniowie powinni poświęcić na odpoczynek, rozwijanie
własnych zainteresowań czy spotkania z rodziną - uczula kuratorium. - Cel zadawania
uczniom prac domowych, jakim jest wspomaganie pracy dydaktycznej nauczyciela,
realizowany jest pod warunkiem, że uczeń opanował treści nauczania w wyniku
przeprowadzonych w szkole zajęć i jest w stanie samodzielnie wykonać zadania domowe.
Spełnienie tego warunku nakłada na nauczyciela obowiązek zadawania takich prac
domowych, do których, w wyniku realizacji zajęć lekcyjnych, uczeń został przygotowany.
Podejmując decyzję dotyczącą liczby oraz jakości zadawanych prac, nauczyciel powinien
brać również pod uwagę inne obciążenia uczniów.
Kuratorium podkreśla też, że przeciążanie uczniów narusza Konwencję o prawach dziecka ONZ, a
zadawanie zbyt wielu prac domowych może w sposób nieuprawniony pośrednio wpływać na rozkład
dnia w domu rodzinnym dziecka, ograniczając swobodę w dysponowaniu wspólnym czasem wolnym
dzieci i rodziców.
Ciężkie tornistry - to kolejna bolączka, na którą kuratorium zwraca uwagę w liście do dyrektorów i
nauczycieli. W ocenie kuratora jest to bezpośrednio związane z nadmiernym obciążaniem uczniów
pracami domowymi, bo sposób organizacji pracy często uniemożliwia im pozostawienie
podręczników w szkole.
Kuratorium apeluje do szkół w regionie o podjęcie działań w celu rozwiązania tych dwóch
problemów.
- Zwracam się do Państwa z prośbą o wdrożenie w szkołach nowych rozwiązań i podjęcie
stosownych działań, które mogłyby zniwelować negatywne skutki nadmiernego
obciążania uczniów pracami domowymi. Istotne jest zwrócenie uwagi na prawo dziecka
do odpoczynku, szczególnie w dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz odejście od
przeważającej klasycznej formy zadawania prac domowych na rzecz ich
indywidualizowania, odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci - radzi kuratorium. Proszę również o monitorowanie skuteczności prowadzonych działań w związku z
profilaktyką ciężkich tornistrów, w tym przede wszystkim taką organizację procesu
dydaktycznego, który umożliwia uczniom pozostawianie przyborów i podręczników w
szkole.
A jak jest w Iławie? Czy Waszym zdaniem uczniowie mają wystarczająco dużo czasu na odpoczynek,
a może są przeciążani pracami domowymi?
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