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„Zakon ten Choru i śpiewania nie ma, i Processyami
się nie zabawia, na inne pilnieysze poslugi Boskie
i ludzkie rękę obracając. Habitu też innszym
Zakonom zwykłego nie noszą, rozumieiąc iż tego
wieku w ktorym się heretycy takim ubiorem obrażaią,
rychley się do serc ich wkradać mogą: gdyby
pospolitym tylko innych klerykow odzieniem się
pokrywali; i przeto Concilium Trydentskie Zakon ten
zowie Religio Clericorum Societatis Jesu.” -
Piotr Skarga SJ





ĆWICZENIA DUCHOWNE





„...formacja mężczyzn i kobiet dla innych, ludzi kompetentnych, 

odpowiedzialnych i zaangażowanych całym sercem”



„Promujemy wychowanie "człowieka dla innych", lidera świadomego swojej

roli w społeczeństwie, wielkodusznego, kompetentnego i wrażliwego

na potrzeby innych.”



 DOŚWIADCZENIE

 REFLEKSJA (!) 

 DZIAŁANIE

 Znajomość rekolektanta a rodzaj ćwiczeń

DYNAMIKA IGNACJAŃSKA



DOŚWIADCZENIE

REFLEKSJA

DZIAŁANIE

EWALUACJA

KONTEKST



⚫ „Ojciec Generał Lainez [drugi generał Zakonu, XVI w.] kazał

w całym Towarzystwie uprawomocnić dekret nakazujący

ojcom dokonania wyboru: spędzić całe życie na misjach

w Indiach, lub też poświęcić się całkowicie nauczaniu dzieci.

Szkoły i odległe misje są tak samo istotne. W Europie istnieją

również Indie, gdzie się można rozwijać”



Jan Adam Schall SJ, XVI/XVII









WCHODZIMY WASZYMI...



...A WYCHODZIMY NASZYMI



ALUMNORUM CURA PERSONALIS



✓ sytuacja fizyczna
✓ sytuacja akademicka
✓ sytuacja psychologiczna
✓ sytuacja socjo-polityczna
✓ sytuacja ekonomiczna
✓ sytuacja duchowa
✓ sytuacja intelektualna
✓ preferencje ucznia w przyswajaniu wiedzy



Badanie dziedzin: 

✓ intelektualnej, 

✓ socjalnej, 

✓ religijnej, 

✓ fizycznej, 

✓ aspektu ludzkiego własnej osoby

PROFIL WZROSTU



IMIGRANCI I TUBYLCY



CYFROWI IMIGRANCI CYFROWI TUBYLCY

tekst drukowany tekst wyświetlany

preferowanie tekstu preferowanie obrazu i dźwięku

myślenie linearne i szeregowe przetwarzanie informacji równoległe przetwarzanie informacji z wielu źródeł

słaba percepcja powierzchni wirtualnej 

w okienku

dobra percepcja powierzchni wirtualnej 

w okienku

dobra percepcja długiego linearnego tekstu (np. 

czytanego)

problem ze zrozumieniem długiego i skomplikowanego 

tekstu

cierpliwość i systematyczność akcydentalne, krótkotrwałe uczenie się z różnych źródeł 

oczekiwanie skumulowanych, odroczonych efektów oczekiwanie szybkich efektów

preferowanie wykorzystywania standardowych, 

powtarzających się funkcji urządzeń mobilnych, 

analogicznych do poprzednio posiadanych

szybkie odkrywanie nowych funkcji posiadanych 

urządzeń z wymyślaniem nowych zastosowań

nieufne traktowanie nowych technologii i nowinek ufne i kreatywne podejście do urządzeń mobilnych 





„Szkoła przygotowuje do życia, którego 

nie ma”

„Słyszałem i zapomniałem

Widziałem i zapamiętałem

Zrobiłem i zrozumiałem” 

(Konfucjusz)







Gest 1.



Gest 2.



Gest 3.



















...idź wyprostowany 

wśród tych co na kolanach, 

wśród odwróconych plecami

i obalonych w proch…

Zbigniew Herbert




















