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Nadzwyczajna Konferencja Krajowa z Udziałem Międzynarodowym 
 

Szanowna Pani Mário ! 

 

To był dla mnie wielki zaszczyt móc uczestniczyć w Konferencji, którą dnia 28 listopada 2007 zorganizowała 

instytucja kształcąca ABC Music® v.o.s. przy współpracy z Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury 

Fizycznej Republiki Czeskiej.  Temat Konferencji Efektywna dydaktyka nauczania początkowego, której 

motto brzmiało Pierwsza szkoła – pierwsze miasto – pierwsze państwo bez niepoprawnie czytających 

uczniów był dla mnie, przedstawiciela Czeskiej Inspekcji Szkolnej, niezmiernie interesujący.  Moim 

zdaniem metoda Spływające czytanie®, z psychologicznego i fizjologicznego punktu widzenia oparta 

na naturalnej ludzkiej mowie, jest bardzo efektywna jeśli chodzi o sposób osiągania dydaktycznych celów 

w obszarze nauczania początkowego.  Nie znalazłem w niej niczego przeciwko czemuś, wręcz przeciwnie. 

Przez wiele lat zajmowałem się nauczaniem czytania i pisania początkowego i dobrze wiem, co znaczy 

słowo niepowodzenie.  Pani metoda zapewnia wysoce indywidualne podejście do każdego ucznia, 

eliminuje ryzyko podwójnego czytania oraz czytania bez zrozumienia.  Uważam, iż największą zaletą 
tej metody jest fakt, że nauczyciel na bieżąco analizuje zdolności i przeżycia uczniów, którzy „dopiero“ 

zaczynają się uczyć czytać.  Pod względem wsparcia i rozwoju umiejętności czytania i czytelnictwa to 

jeden z najbardziej potrzebnych celów każdego nauczyciela, który ma zamiar nauczyć czytania każdego.  

 

Główna część Konferencji była bardzo dobrze przygotowana, również sposób prezentacji był bardzo 

ciekawy. Przyczynki dotyczyły omawianego tematu, pod względem treściowym i merytorycznym. 

Konferencja spełniła swoją misję. 
 

Pani Doktor, życzę, żeby się jak najszybciej znalazło wiele miast i krajów, które metodę Sfumato® nie 

tylko odkryją, lecz uda im się ją wykorzystać w edukacji w tak efektywny sposób, w jaki zrobiła to pani.  

Wiele sukcesów. 

 

Dziękuję bardzo za udział i możliwość prezentacji Czeskiej Inspekcji Szkolnej.   

Z pozdrowieniami   

 

 
PaedDr. Petr Zábranský, 

inspektor szkolny, koordynator CIS w dziedzinie czytelnictwa 


