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TRZY PYTANIA DO...
...dr Sigity Lesinskienė, psychiatry Centrum Diagnostyki
Medycznej i Leczenia w Wilnie
Zbliża się 1 września, który przyniesie nowe wyzwania nie tylko dla uczniów, lecz także dla rodziców.
Szczególnie tych, których dziecko po raz pierwszy pójdzie do szkoły. Od czego powinni zacząć rodzice, szykujący
pierwszaka do szkoły?
Dobrze, jeżeli przed rozpoczęciem roku szkolnego dziecko
zdążyło odwiedzić przyszłą szkołę, zapoznać się z wychowawczynią. Należy też zwrócić uwagę na to, jak rodzice mówią
z dzieckiem o szkole, gdyż czasem sami „projektują” w nim
strach. Dzieci słyszą, jak dorośli rozmawiają ze sobą, a później
samodzielnie wyciągają wnioski więc zawsze trzeba podkreślać
pozytywne cechy szkoły.
Jakie wiadomości powinno posiadać dziecko przed
pójściem do pierwszej klasy?
Powinno umieć składać swoje rzeczy, wykonać jakieś
zadanie, sprzątnąć miejsce pracy, samo ubierać się i składać
ubrania. Dobrze, jeżeli dziecko umie planować swój czas, czyli
samo może przewidzieć, kiedy coś rozpocznie i kiedy skończy
pracę. Są to chyba najważniejsze aspekty, dotyczące rozpoczęcia nauki w szkole.
A jak ważne są nabyte przed szkołą umiejętności czytania, pisania i liczenia, z powodu których często tak martwią się rodzice?
Często rodzice sądzą, że im więcej dziecko będzie wiedziało,
tym lepiej będzie czuło się w szkole. W rzeczywistości dla dziecka
najtrudniejsza jest rozłąka z rodzicami i nawiązanie kontaktów z
rówieśnikami. Wtedy dziecko bywa niespokojne, napięte, skłonne
do płaczu. Z tego powodu bywa mu trudno skupić się i uczyć lub
głośno mówić przed klasą. Dlatego na początku najważniejsze jest
pomóc dziecku rozwijać więzi społeczne. Gdy dziecko wraca ze
szkoły, trzeba pytać nie tylko o tym, czego się nauczyło, lecz także:
z kim zapoznało się, jak układają się stosunki z kolegami, co stało
się wesołego, a co smutnego, strasznego itd...
Rozmawiała Brygita Łapszewicz
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Dnia 18 sierpnia 2011 br.
do Prokuratury Generalnej Litwy Europejska Fundacja Praw
Człowieka skierowała kilkanaście wniosków o wszczęcie postępowań karnych przeciwko
osobom, które w swoich komentarzach internetowych nawoływały do czynów niezgodnych z
prawem lub odnosiły się w sposób pogardliwy, poniżający i obraźliwy wobec obywateli Litwy
przynależących do mniejszości
narodowych, w szczególności
polskiej mniejszości. Podstawą
prawną skarg jest art. 170 (ust. 2
i 3) Kodeksu Karnego, który penalizuje podżeganie przeciwko
jakiemukolwiek narodowi, rasie, etnicznej, religijnej lub innej
grupie osób.
W naszej ocenie autorzy
komentarzy wypowiedzieli się
na temat mniejszości narodowych w sposób przekraczający granice swobody wyrażania
przekonań wyznaczone przez
międzynarodowe umowy ratyfikowane przez Republikę Litewską, Europejską Konwencję
Praw Człowieka oraz Konstytucję RL. Skargi zostały sporzą-

dzone przez Europejską Fundację Praw Człowieka, której
głównym celem jest promowanie działalności obywatelskiej
oraz zabieganie o szanowanie
praw marginalizowanych grup
społecznych zarówno ze względu na ich etniczne pochodzenie, status socjalny, wyznanie
czy płeć.
Celem kampanii jest zakończenie poczucia bezkarności
tych wszystkich, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych,
włącznie z nawoływaniem do
pozbawienia ich życia. Dodatkowo Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne
za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest
z tym związane. Państwo nie
może bezczynnie przyglądać się
narastającej fali nienawiści na
niespotykaną dotąd skalę. Jak
pokazuje historia, od słowa do
czynów niestety czasami droga
jest bardzo krótka.
Europejska Fundacja Praw
Człowieka

Litwa zamierza wystąpić z UNWTO
Litwa zamierza opuścić
Światową Organizację Turystyki (ang. UNWTO), gdyż krajowi nie opłaca się przynależność
do niej.
„Wydatki na członkostwo —
rokrocznie wpłacane pokaźne
kwoty, dodatkowe koszta podróży na różne imprezy zagraniczne — nie są proporcjonalne
do czerpanej korzyści i dlatego
proponujemy Litwie wystąpienie z UNWTO” — powiedziane jest w propozycji Ministerstwa Gospodarki dla rządu.
Ten projekt gabinet ministrów
rozpatrzy na poniedziałkowym

posiedzeniu.
Litwa wstąpiła do UNWTO w roku 2003 i do roku 2010
już uiściła 1,157 mln litów opłaty członkowskiej. Ministerstwo
Gospodarki sugeruje, że liczne
badania, informacja statystyczna, edycje są dostępne nie tylko członkom UNWTO, ponadto Litwa i nadal będzie mogła
uczestniczyć w konferencjach
tej organizacji. Po uchwaleniu
przez Sejm nowelizacji, MSZ o
decyzji wycofania się poinformuje UNWTO kanałami dyplomatycznymi.
BNS
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