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od redakcji 

doradztwo zawodowe w województwie świętokrzyskim

promocja doradztwa

 zawodowego 
– najlepsza w Świętokrzyskim centrum doskonalenia nauczycieli

Krajowy Finał II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – Kielce, 8 marca 2011 r.

Stowarzysze-
nie Doradców 
S z k o l n y c h 
i Zawodowych 
Rzeczypospo-
litej Polskiej 
od październi-
ka 2009 roku 
jest organiza-

torem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK). 
Akcja ta ma na celu inspirowanie ogólnopolskich 
i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju porad-
nictwa zawodowego. Druga edycja OTK, która 
trwała od 18 do 24 października 2010 r., została 
przeprowadzona pod hasłem: „W poszukiwaniu 
rozwiązań systemowych”. 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach uczestniczyło w oby-
dwu edycjach tej akcji i miało zaszczyt pełnić 
rolę wojewódzkiego koordynatora II OTK. 
Działania naszej placówki w ramach II OTK 
oficjalnie rozpoczęły się 16 września 2010 r. 
spotkaniem przedstawicieli Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Kielcach, wszystkich powia-
towych urzędów pracy województwa świę-
tokrzyskiego, Wojewódzkiej Komendy OHP, 
Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, Kura-
torium Oświaty i Miejskiego Zespołu Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych. Na spot-
kaniu przedstawiono działania zaplanowane 
przez ww. instytucje w drugiej edycji OTK, 
które miały wspierać także projekt ŚCDN 
„Otwarta Twoja Kariera” pod hasłem „Mate-
matyka w zawodach”.

Pokłosiem spotkania jest podpisanie bez-
terminowego porozumienia ŚCDN z Woje-
wódzkim Urzędem Pracy na wspólne działania 
w obszarze doradztwa zawodowego (także poza 
OTK, m.in. w ramach projektu i konkursu dla 
uczniów kl. I szkół zawodowych „Poznaj swój 
wybrany zawód”). 

Nauczyciele zainteresowani ideą projektu 
„Otwarta Twoja Kariera” spotkali się na 6-godzin-
nych warsztatach przygotowujących ich do roli 
szkolnych koordynatorów. Maria Krogulec-So-
bowiec, koordynator wojewódzki II OTK, opra-
cowała dwie wersje materiałów szkoleniowych 
dla nauczycieli – szkolnych koordynatorów 
i przeprowadziła z nimi 12 godzin zajęć.

Konsultanci ŚCDN są autorami dziewięciu 
scenariuszy zajęć dostosowanych do różnych 
etapów edukacyjnych (w tym z wykorzysta-
niem tablicy interaktywnej w pracy z ucznia-
mi kl. I szkoły podstawowej) i przeprowadzili 
w sumie 120 godzin zajęć dla 1630 uczniów 
z  placówek oświatowych z województwa 
świętokrzyskiego na tematy zawodoznawcze.

W ramach projektu „Otwarta Twoja Kariera” 
41 placówek zorganizowało dla 7 tys. 955 ucz-
niów 277 różnych przedsięwzięć takich, jak: 

 wycieczki zawodoznawcze do firm i instytucji, 
warsztaty dla uczniów i rodziców, 
 spotkania z przedstawicielami różnych za-
wodów, 
projekcje filmów, 
 zajęcia edukacyjne poświęcone poznawaniu 
zawodów i planowaniu kariery, 
apele szkolne, 
audycje radiowe, 
 działania promocyjne i informacyjne II OTK 
na terenie placówki i poza nią. 
Działania te placówki oświatowe zrealizo-

wały przy współpracy 139 partnerów takich, 
jak: powiatowe urzędy pracy, poradnie psycho-
logiczno-pedagogiczne, lokalni przedsiębiorcy, 
policja, straż pożarna, straż miejska, TV regio-
nalna, przedstawiciele wolnych zawodów, mu-
zea, prasa lokalna i radio.

Uczniowie wykonali podczas zajęć w szkole lub 
w domu ponad 1000 prac związanych tematycznie 
z projektem „Otwarta Twoja Kariera” w postaci: 

 prac pisemnych (np. wywiady, pamiętniki, 
opowiadania), 
 graficznych (np. rysunki, collage, formy 
przestrzenne, kalendarze zawodów), 
 multimedialnych (np. krótkie filmy, fotore-
portaże, prezentacje multimedialne),
z wykorzystaniem Internetu (np. blogi). 
Tematyka prac uczniowskich była zróżni-

cowana i dostosowana do wieku i możliwości 
uczniów. Tak więc uczniowie klas I–III szkoły 
podstawowej zajmowali się głównie tematem 
„Zawody w mojej rodzinie”, uczniowie klas IV–
VI szkoły podstawowej zastanawiali się, „Kim 
zostanę w przyszłości?”, uczniowie gimnazjum 
i szkoły ponadgimnazjalnej planowali swoją 
ścieżkę zawodową – „Otwórz sobie drzwi do ka-
riery!”. Produktem projektu „Otwarta Twoja Ka-
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riera” jest II Zawodoznawcza Medioteka Kariery 
„ZaMeK” (płyta DVD), która zawiera opis i dane 
statystyczne projektu, prace uczniów, materiały 
dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów.

Dnia 18 lutego 2011 r. odbyło się Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach seminarium „Ot-
wieramy uczniom drzwi do kariery” podsumowu-
jące działania różnych instytucji województwa 
świętokrzyskiego podczas II Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery. Na seminarium były obec-
ne przedstawicielki Stowarzyszenia Doradców 
Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Pol-
skiej: Jadwiga Kropidłowska – członek Zarządu 
SDSiZ oraz Anna Wierzchowska-Szymanek 
– duch opatrznościowy I OTK. Najbardziej kre-
atywne placówki oświatowe podczas realizacji 
projektu „Otwarta Twoja Kariera” zostały nagro-
dzone i wyróżnione statuetkami: Brylantowym, 
Diamentowym i Kryształowym OTeKiem. 

Wysoka jakość działań Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Miejskiego 
Urzędu Pracy w Kielcach podczas II OTK zna-
lazła uznanie wśród członków jury II Ogólno-
polskiego Tygodnia Kariery. Instytucje te po raz 
drugi zostały laureatami OTK (ŚCDN w kategorii 
„Edukacja”, a MUP w kategorii „Rynek pracy”) 
i w dowód uznania Zarząd SDSiZ i powierzył im 
organizację konferencji podsumowującej drugą 
edycję akcji Ogólnopolski Tydzień Kariery. Tak 
więc Krajowy Finał II OTK odbył się 8 marca 
2011 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele mini-
sterstw, które objęły patronat honorowy nad akcją: 
Anna Bąkiewicz reprezentowała Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, a Natasza Terelak-Paturej 
– Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. Obecna była także Marta 
Łuczak – przedstawicielka Krajowego Ośrodka 
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
– partnera merytorycznego II OTK.

Po prezentacji Małgorzaty Pater – wiceprze-
wodniczącej SDSiZ, która podsumowała dzia-
łania II OTK w skali kraju, odbyła się uroczy-
sta gala wręczenia nagród laureatom II edycji 
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Koordynator wojewódzki II OTK
Maria Krogulec-Sobowiec

ŚCDN w Kielcach
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Szanowni Czytelnicy,

w Roku Odkrywania Talentów, jakim został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rok 
szkolny 2010/2011, polecamy rozmowę z prof. Teresą Gizą z Wszechnicy Świętokrzyskiej o miej-
scu ucznia zdolnego w szkolnej rzeczywistości i ważnej misji szkoły w wyławianiu talentów dzieci 
i młodzieży.
W tym kontekście bardzo ważna jest nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w szkołach i placówkach oświatowych, która ma zapewnić rozpoznanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych każdego ucznia oraz ich zaspokojenie poprzez udzielenie mu odpo-
wiedniego wsparcia. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym szczegółowo zostały omówione 
zmiany prawne dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Wiele miejsca poświęcamy w tym wydaniu tekstom pisanym przez nauczycieli, którzy chcieli po-
dzielić się swoimi doświadczeniami z pracy z uczniami, także tymi związanymi z wykorzystaniem 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych, pokazać dobrą praktykę zarządzania szkołą opartą na bu-
dowaniu zaufania, zachęcić do wykorzystywania sprawdzonych metod doskonalenia własnego 
warsztatu pracy. 
Trwają szkolenia metodyczne nauczycieli województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Na-
uczyciel XXI wieku”, realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  któ-
ry przygotowuje ich do podjęcia nowych wyzwań związanych z tworzeniem i prowadzeniem lekcji 
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. W specjalnych dodatkach opisujemy kolejne etapy realiza-
cji projektu i pierwsze doświadczenia trenerów metodycznych wyniesione z zajęć z nauczycielami. 
Zapraszamy do lektury.

Redakcja „Inspiracji”
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BY TALENT NIE NUDZIŁ SIĘ 

W SZKOLE

Rozmowa z prof. dr hab. Teresą Gizą, wykładowcą Wszechnicy Świętokrzyskiej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogło-
siło rok 2010/2011 Rokiem Odkrywania Ta-
lentów. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie 
szczególnej uwagi na rozwijanie oraz wspie-
ranie uzdolnień dzieci i młodzieży. Dlaczego 
tak ważne jest dostrzeżenie w szkołach dzieci 
zdolnych?

– Jeżeli nie w szkołach, to gdzie? Wprawdzie 
zadania szkoły są wtórne wobec środowiska 
rodzinnego, ale biorąc pod uwagę niewielkie 
zaangażowanie niektórych rodziców w roz-
wój dzieci oraz ich niski poziom świadomości 
pedagogicznej, to szkoła staje się miejscem 
wyławiania talentów. Znaczna część rodziców 
nie ma świadomości, że ich dzieci są utalen-
towane. Często takie dzieci sprawiają pewne 
trudności.  Dopiero, kiedy rodzice zwrócą się 
o pomoc do specjalistów i trafią wraz z dzie-
ckiem do poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej, okazuje się, że problem, z jakim się zgłosili, 
jest typowy dla uczniów utalentowanych.

Co to znaczy dziecko zdolne?
– W polskim prawie oświatowym nie ma 

wprost podanej definicji ucznia zdolnego. Mię-
dzy wierszami można wyczytać, że dziecko zdol-
ne: „To dziecko, które osiąga szczególnie wyso-
kie rezultaty, o którym specjaliści stwierdzili, 
że posiada ponadprzeciętne zdolności”. Bardzo 
użyteczna jest definicja podawana za Raportem 
Marlanda, stosowana w systemie edukacji w Sta-
nach Zjednoczonych. Za dziecko zdolne uważa 
się takie, które wykazuje możliwości zdobywania 
wysokich osiągnięć. Istotne jest, że to specjaliści, 
na podstawie diagnozy, nominują takie dziecko 
jako zdolne. Stwierdzają, że ma potencjał, dzię-
ki któremu ma szansę osiągnąć wysokie wyni-
ki w różnych dziedzinach swojej aktywności.  
W polskiej literaturze popularna jest definicja 
Tadeusza Lewowickiego, który podaje, że uczeń 
zdolny to uczeń, który posiada wysoki stopień 
inteligencji – powyżej 120 IQ, ma pewne pre-
dyspozycje twórcze, zdolności specjalne w da-
nej dziedzinie i pewne cechy osobowościowe 
– jest zmotywowany i zaangażowany w działanie 
prowadzące do ponadprzeciętnych wyników.   

Jak stwierdzić, czy dziecko jest zdolne? 
I kto ma to zrobić – rodzice czy szkoła?

– Najlepszym wskaźnikiem jest pomiar 
inteligencji dziecka oraz jego zdolności 
twórczych. To może zrobić poradnia psycho-
logiczno-pedagogiczna. Aby dziecko trafiło 

do poradni, niezbędna 
jest zgoda rodziców. 
Zdarza się, że sam kon-
takt z poradnią bywa 
dla rodziców i dzieci 
utrudniony, na przy-
kład z powodu złego 
dojazdu lub braku cza-
su. Uważam, że polscy 
nauczyciele, pedago-
dzy, potrzebują zesta-
wu narzędzi – testów 
– do diagnozy uczniów 
w szkołach. Na Aka-
demii Pedagogiki Spe-
cjalnej prowadzone 
są prace nad konstruk-
cją testów zdolności 
twórczych i pewnych 
zdolności intelektual-
nych, które mogliby 
stosować nauczyciele. 
Psychologowie są prze-
konani, że tylko oni 
mogą wykonywać ta-
kie testy. A przecież 
to nauczyciele pracują 
z dziećmi zdolnymi. 
Niestety diagnoza od-
bywa się poza nimi. 
Każdy, kto widział 
opinię wyników testu 
wie, że jest ona dość 
ogólna. Czasami zaj-
muje stronę, czasa-
mi mniej. Jest bardzo 
standardowa. W jaki 
sposób nauczyciel, bez 
znajomości szczegóło-
wych wskaźników róż-
norodnych zdolności, 
ma zaplanować pracę 
z uczniem zdolnym? 
Powinien sam takie ba-
dania przeprowadzić. 

W ten sposób lepiej poznałby dziecko. 
Dzięki temu program pracy byłby bardziej 
dostosowany do umiejętności i predyspozycji 
ucznia. Oczywiście drugim ważnym źródłem 
wskaźników do orzekania o zdolnościach ucz-
nia są wyniki obserwacji jego zachowania, 
pracy i wyników, jakie osiąga. 

Polska szkoła bardziej nastawiona 
jest na pracę z uczniem słabym lub przecięt-
nym. Czy tych uzdolnionych należy wysyłać 
do szkół dla geniuszy, czy raczej powinni pozo-
stać z rówieśnikami?  

– W tej sprawie opinie są podzielone. 
W Polsce mamy jedną szkołę specjalną dla dzieci 

ROZMOWY

DR HAB. TERESA GIZA 
jest profesorem Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Jest ab-
solwentką pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Pod kierunkiem prof. Stanisława Palki napisała pracę magisterską 
oraz doktorską. W 2006 uzyskała stopień naukowy doktora habi-
litowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszar badań na-
ukowych: pedagogika zdolności i twórczości, metodologia badań, 
pedagogika ogólna. Jest autorką czterech monografii oraz ponad 
100 artykułów naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego oraz Międzynarodowego Klubu Intelektualnego 
GLUON. Uczestniczyła w 15 zagranicznych konferencjach nauko-
wych. Jest konsultantem naukowym projektu edukacyjnego Taki 
jak Mozart realizowanego w ŚCDN w Kielcach.



INSPIRACJE 5/20104

uzdolnionych w Toruniu, do której trafiają dzieci 
wybitnie zdolne. W wielu szkołach istnieje selek-
cja nieformalna. Są to tak zwane najlepsze gim-
nazja czy licea, do których dostają się uczniowie 
z najlepszymi osiągnięciami.  Nie bada się poten-
cjału uczniów, o przyjęciu decydują stopnie i wy-
niki egzaminów końcowych. Niektórzy badacze 
twierdzą, że co czwarte dziecko zdolne nie osiąga 
wyników adekwatnych do swoich możliwości.

Jak dużo jest w szkołach dzieci zdolnych?
– Są różne wskaźniki. Od czasów, kiedy 

powstały testy inteligencji – za osoby zdol-
ne uważa się takie, które uzyskują określoną 
liczbę punktów w testach na inteligencję. Jed-
ni badacze wskazują, że jest to 120 IQ, inni 
– 140, a jeszcze inni – 160. W związku z tymi 
rozbieżnościami istnieją dwa skrajne stano-
wiska. Według pierwszego w społeczeństwie 
jest zaledwie jeden procent geniuszy. To są ci, 
którzy przyczyniają się do rozwoju ludzkości. 
Geniuszami byli: Albert Einstein, Mahatma 
Gandhi czy Tomasz Edison. Takim geniu-
szom szkoła nie jest potrzebna, aby rozwinął 
się ich talent. Drugie stanowisko jest bardziej 
egalitarne wobec zdolności i zakłada, że aż 
30 procent dzieci wykazuje ponadprzeciętne 
uzdolnienia w różnych dziedzinach, w tym: 
sportowych, artystycznych, językowych, 
przedmiotowych czy społecznych. To drugie 
podejście jest optymistyczne dla edukacji. 
Mówimy o dużej grupie dzieci, które mogą 
być objęte szczególnym wsparciem w róż-
nych dziedzinach. Utalentowane dzieci uczą 
się w szkołach muzycznych, artystycznych 
czy sportowych. W polskim społeczeństwie 
ciągle jeszcze nie ma przyzwolenia na po-
wstawanie państwowych szkół dla uzdolnio-
nych dzieci, które mają wyższe predyspozy-
cje w zakresie zdolności intelektualnych.

Czyli zgadzamy się, aby istniały szkoły 
muzyczne, ale państwowa szkoła dla geniuszy 
matematycznych już nie ma szans. Dlaczego?

– Niechęć społeczna jest związana z pew-
nymi tradycjami postrzegania inteligencji 
oraz z pojęciem równości społecznej. Jeste-
śmy przeświadczeni, że wszystkim należy się 
po równo, a z pieniędzy publicznych nie po-
winno wspierać się tych, którzy już od natury 
dostali więcej. Przecież są zdolniejsi. Z tradycji 
polskiej pedagogiki wynika, że należy wspie-
rać przede wszystkim tych słabszych. Taka 
postawa solidaryzmu i wrażliwości społecznej 
ukształtowała się jeszcze przed drugą woj-
ną światową. W okresie powojennym, z racji 
dominacji ideologii socjalistycznej, ta zasada 
nadal obowiązywała w pedagogice. Chociaż 
na świecie nie wiąże się równości społecznej 
z kształceniem dzieci zdolnych.  Trzeba tych 
wybitnie utalentowanych wspierać. Nie wolno 
marnować ich talentu, bo oni są szansą dla roz-
woju cywilizacji.

Podkreśliła Pani rolę szkoły w odkrywa-
niu talentów. Niektórzy wskazują, że dziecko 
zdolne jest pewnym wytworem rodziców. 

– Rola szkoły jest wtórna. Nauczyciel wspo-
maga rozwój dziecka. Zakładam, że w szkole pra-
cują profesjonaliści. Rodzice są ważni na pierw-
szym etapie rozwoju, dopóki dziecko nie pójdzie 
do szkoły. Potem rola rodziców już nie wystarcza. 
W większości nie są specjalistami w dziedzinie pe-
dagogiki czy w zakresie zdolności i pracy z dzie-
ckiem. Dlatego niezbędni są dobrze przygotowani 
nauczyciele. Poza tym są obszary zdolności, które 
pojawiają się później. W czasie kolejnych lat na-
uki w szkole. Rzadko którzy rodzice rozbudzą 
w dziecku pasję do biologii, nauk społecznych, 
historii, matematyki czy fizyki.

W tym zarażeniu pasją wielką rolę mogą 
odegrać nauczyciele – mistrzowie, których 
niestety brakuje w naszych szkołach.

– Na początku wystarczy dobry nauczyciel, 
dla którego praca jest pasją. Taki, który zna i wy-
korzystuje różne sposoby pracy, radzi sobie z dy-
scypliną na lekcji, a jednocześnie potrafi zindywi-
dualizować zajęcia i zainteresować przedmiotem 
nauczania. Mówimy o nim ,,dobry technik”, który 
opanował rzemiosło zawodowe. Mistrz pojawia 
się na poziomie licealnym i na studiach.

„Samotność długodystansowca” to częste 
określenie sytuacji dzieci wybitnych w szko-
łach. Koledzy ich nie lubią. Bywa, że nauczy-
ciele nie mają nic ciekawego do zapropono-
wania. Jak wspomóc uczniów zdolnych? 

– Poprzez nauczycieli. Oni muszą mieć wie-
dzę o zdolnościach i o tym, jak pomóc uczniowi 
zdolnemu. Dziecko wybitne, ale źle poprowadzo-
ne, będzie się nudziło na lekcjach, a skoro się nu-
dzi, to przeszkadza, jak przeszkadza, to jest trud-
ne. To doprowadza do różnych zaburzeń, w tym 
syndromu niepowodzeń szkolnych. W oświacie 
potrzeba pewnych procedur, schematów postę-
powania. Wiem, że mówienie o procedurach 
w pedagogice może wydawać się niestosowne. 
Ale w ten sposób łatwiej zaplanować pracę na-
uczycieli z uczniami zdolnymi. Jeśli dostaną diag-
nozę ucznia, będą wyposażeni w wiedzę i stan-
dardy postępowania, to będą wiedzieli, co robić. 
Tu widzę także rolę pedagogów szkolnych, któ-
rzy w zakresie swoich obowiązków mają pracę 
z uczniami zdolnymi.   Bardzo ważne jest, aby 
nauczyciele byli motywowani finansowo do pracy 
ze zdolnymi. Bez tego nie sposób ruszyć kształce-
nia i opieki nad uzdolnionymi. Praca z dzieckiem 
utalentowanym wymaga ogromnego zaangażo-
wania i czasu. A co otrzymuje za to nauczyciel? 
Satysfakcję. Półtora roku temu analizowaliśmy 
kategorie pracy nauczyciela, które są oceniane 
przy kolejnych stopniach awansu zawodowego. 
Najwyżej punktowane były m.in.: praca z ucz-
niem trudnym, agresywnym; praca z rodziną nie-
wydolną. Praca z uczniem zdolnym znalazła się 
na szarym końcu punktacji.

Czy wybitne dzieci osiągają sukcesy w do-
rosłym życiu?

– Nie zawsze. Często sukcesy osiągają osoby 
mniej zdolne w sensie intelektualnym, ale uzdol-
nione w sensie społecznym.  Potrafią dobrze za-
rządzać swoimi emocjami, wchodzą w dobre re-
lacje z innymi ludźmi. Praca w zespole jest dla 
nich priorytetem, nie nastawiają się na sukces 
indywidualny.  Uczniowie zdolni to silni indy-
widualiści, gorzej radzą sobie w pracy grupo-
wej. W systemie szkolnym, od podstawówki 
do studiów, ceniona i nagradzana jest wiedza 
oraz umiejętności związane z intelektem. Szko-
ła je preferuje. Natomiast w pracy zawodowej 
liczą się kreatywność i twórczość.  

Z naszej rozmowy wynika, że Minister-
stwo Edukacji Narodowej ogłaszając ten rok 
szkolny Rokiem Odkrywania Talentów, po-
ruszyło bardzo istotny problem.

– Tak. Dzięki temu ta problematyka jest upo-
wszechniana. MEN dostało pieniądze na ten 
cel z Unii Europejskiej i musi je wykorzystać. 
Jednak trochę mnie już rozczarowała taka ak-
cyjność. Podobnych inicjatyw było już kilka. 
A wciąż mówimy, że jest to problem niezała-
twiony w polskiej oświacie. Warto zajmować się 
talentami niezależnie od akcji czy roku ogłoszo-
nego przez ministerstwo. Tak robicie to w Świę-
tokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
od lat. Gratuluję pani Lidii Pasich z ŚCDN po-
mysłów dotyczących projektów dla nauczycieli 
uczniów zdolnych.

Czyli to Unia Europejska dostrzegła 
problem odkrywania i wspierania talentów 
w szkołach?

– Problem przygotowania nauczycieli do pra-
cy z uczniem zdolnym nie jest tylko polskim 
problemem. Brak specjalistów to jest problem 
wielu krajów europejskich. Prężnie działa Eu-
ropejskie Stowarzyszenie ds. Wybitnych Zdol-
ności (ECHA), które przygotowuje nauczycieli 
do pracy z uczniami zdolnymi. Warto podkreślić, 
że wszyscy nauczyciele z krajów Unii mogą 
studiować na studiach podyplomowych ECHA. 
Zajęcia odbywają się w Holandii, Szwajcarii 
i Austrii. Studia są bezpłatne, trzeba znać język 
angielski. Są to studia weekendowe, co jest rzad-
kością w krajach Unii. Dają uprawnienia magi-
stra, specjalisty od pracy z dziećmi zdolnymi. 
W Polsce też realizowane są programy wspie-
rające nauczycieli dzieci zdolnych. Na Uniwer-
sytecie Jana Kochanowskiego są studia pody-
plomowe dla nauczycieli uczniów zdolnych, 
którymi kieruje doktor Marzena Pękowska. 
Warto zachęcać do nich nauczycieli i pedagogów 
szkolnych. Musimy zająć się uczniami zdolnymi. 
Oni są nadzieją na nasze lepsze jutro.

Dziękuję.

Rozmawiała: Martyna Głębocka

ROZMOWY
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Nowa organizacja pomocy 

psychologiczno-

-pedagogicznej w szkole

17     listopada 2010 r. zostały podpisane 
przez Ministra Edukacji Narodowej 

cztery nowe akty wykonawcze oraz dwie 
nowelizacje obowiązujących rozporządzeń, 
których celem jest zwiększenie efektywności 
świadczonej pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. 
Zmiany są konsekwencją rozwiązań przyję-
tych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego, która wiele uwagi poświęca indy-
widualizacji pracy z dzieckiem na zajęciach 
edukacyjnych.

Nowa organizacja pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej przewiduje zapewnienie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak 
najbliżej dziecka/ucznia, w środowisku jego 
nauczania i wychowania na podstawie, doko-
nanego w przedszkolu, szkole i placówce, roz-
poznania. Rozpoznanie zainteresowań, uzdol-
nień, trudności w uczeniu się, czy też innego 
rodzaju indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-
nych ucznia, to początek procesu pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej. Jego integralnym  
i niezbędnym elementem jest zaspokojenie 
tych rozpoznanych potrzeb. „Nauczyciele pra-

REFORMA PSYCHOLOGICZNA MEN

cujący na co dzień z uczniami najlepiej wie-
dzą, jakie przejawiają oni zdolności, co spra-
wia im najwięcej problemów. Zgromadzone 
przez nauczycieli i specjalistów informacje 
o konkretnym dziecku powinny być przeka-
zane rodzicom i wskazać im słabe lub mocne 
strony w jego rozwoju. Wskazówki otrzyma-
ne od nauczycieli i specjalistów pozwolą im 
na ukierunkowaną aktywność mającą na celu 
jak najlepsze wykorzystanie potencjału dzie-
cka i możliwie najlepsze współdziałanie 
z nauczycielami. Regulacje prawne porząd-

kują i systematyzują dotychczasowe zadania. 
To właśnie w środowisku nauczania i wycho-
wania powinna być jak najszybciej określona 
potrzeba i udzielone dziecku odpowiednie 
do niej wsparcie” (K. Hall, Podniesienie efek-
tywności kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkole-
niowe. Cz. I, Wstęp. Warszawa 2010). 

Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi dotyczą następujących rozporządzeń Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.:

 w sprawie zasad udzielania i organizacji po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej w pub-

1.

licznych przedszkolach, szkołach i placów-
kach  (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487);
 w sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, 
poz. 1488); 
 w sprawie warunków organizowania kształ-
cenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedo-
stosowanych społecznie w specjalnych przed-
szkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrod-

kach (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1489);  
 w sprawie warunków organizowania kształ-
cenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych oraz niedosto-
sowanych społecznie w przedszkolach, 
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 
integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 
1490);
 zmieniające rozporządzenie w sprawie wa-
runków i sposobu oceniania, klasyfi kowa-
nia i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzami-
nów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 
r. nr 228, poz. 1491);

2.

3.

4.

5.

Rys. 1. Uwarunkowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udziela-
nia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487)
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 zmieniające rozporządzenie w sprawie ra-
mowego statutu publicznej poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010 r. 
nr 228, poz. 1492).
Szczególnie ważne jest  pierwsze z wymie-

nionych rozporządzeń, tj. rozporządzenie w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach. Jest ono 
kluczowym aktem prawnym i od jego analizy 
należy rozpocząć organizowanie w szkole po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zasadniczą zmianą w zakresie udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej jest:

 poszerzenie zakresu adresatów pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w przed-
szkolu, szkole i placówce – osobami upraw-
nionymi do korzystania z pomocy stają 
się wszyscy uczniowie, którzy wymagają 
wsparcia ze względu na rozpoznane indy-
widualne potrzeby rozwojowe i  edukacyj-
ne, rodzice i nauczyciele;
 unormowanie zasad udzielania i organiza-
cji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i pla-
cówkach w sposób umożliwiający zapewnie-
nie każdemu uczniowi kompleksowej oferty 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
– „jak najbliżej” ucznia z uwzględnieniem  
działań wpierających rodziców; 
 zapewnienie zindywidualizowanej pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej, zgod-
nie z indywidualnymi potrzebami rozwojo-
wymi i edukacyjnymi oraz możliwościami 
psychofi zycznymi ucznia, rozpoznanymi 
przez nauczyciela lub specjalistę prowadzą-
cego zajęcia z uczniem;
z intensyfi kowanie oddziaływań edukacyj-
nych dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 
oraz jego możliwości psychofi zycznych.

Rozwiązania dotyczące usprawnienia rozwią-
zań w zakresie kształcenia uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi kładą nacisk na:

 rozwijanie u nauczycieli i rodziców umie-
jętności  wychowawczych;
 poprawę wykorzystania zasobów kadro-
wych, w szczególności w zakresie do-
świadczenia i kompetencji zatrudnionych 
w przedszkolach, szkołach i placówkach 
nauczycieli i specjalistów;
 wdrożenie koncepcji pracy z dzieckiem 
wymagającym wsparcia i pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej, uwzględniającej 
możliwość zindywidualizowanego oddzia-
ływania i wspomagania procesu rozwoju 
dziecka nie tylko w ramach zajęć specjali-
stycznych, ale również podczas  obowiązko-
wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

6.

■

■

■

■

■

■

■

 optymalnego wykorzystania tzw. „godzin 
karcianych” (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Karta Nauczyciela) – w ich ramach zaspo-
kajanie potrzeb każdego ucznia, który tej 
pomocy wymaga.
Obecnie w praktyce szkolnej nauczyciel naj-

częściej pracuje tak samo ze wszystkimi ucznia-
mi w danym oddziale, a przecież podstawowym 
zadaniem szkoły jest zapewnienie każdemu 
uczniowi odpowiednich warunków kształ-
cenia i możliwie wysokiej jakości świadczeń 
edukacyjnych. Spełnienie tego zadania jest  

niezbędne i wymaga od nauczycieli nie tylko 
„przeorganizowania” pracy, ale – przede wszyst-
kim – zmiany sposobu myślenia, postrzegania 
grupy uczniów jako zbioru jednostek, zróżnico-
wanych pod względem potrzeb i możliwości.

Wdrożenie nowych zasad udzielania i orga-
nizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
przyczynić się ma do:

 zwiększenia szans edukacyjnych uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
 zwiększenia efektywności świadczonej po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 podtrzymywania więzi rodzinnych oraz in-
tegracji dzieci i młodzieży w społeczności 
lokalnej, 
 wyeliminowania kulturowo-społecznej izo-
lacji rodzin oraz dzieci i młodzieży z niepeł-
nosprawnościami,
zwiększenia wychowawczej roli szkoły,
 lepszej współpracy i współdziałania z rodzi-
cami uczniów,
 zespołowej i fachowej pracy nauczycieli w 
szkole w zakresie wspomagania uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 zgodnego ze zdiagnozowanymi potrzebami 
profesjonalnego wsparcia szkoły przez po-
radnię psychologiczno-pedagogiczną.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzie-

lana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspo-
kajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 
indywidualnych możliwości psychofi zycznych 
ucznia, wynikających w szczególności z okre-
ślonych w przepisach uwarunkowań:

ze szczególnych uzdolnień, 
z niepełnosprawności, 
z niedostosowania społecznego, 
 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
ze specyfi cznych trudności w uczeniu się, 
z zaburzeń komunikacji językowej, 
z choroby przewlekłej, 
 z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 
z niepowodzeń edukacyjnych, 
 z zaniedbań środowiskowych związanych 
z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
sposobem spędzania czasu wolnego, kon-
taktami środowiskowymi, 
 z trudności adaptacyjnych związanych 
z różnicami kulturowymi lub ze zmianą śro-
dowiska edukacyjnego, w tym związanych 
z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzie-

lana w przedszkolu, szkole i placówce polega 
także na wspieraniu rodziców i nauczycieli 
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętno-
ści wychowawczych.

Bardzo ważnym elementem pracy szkoły 
lub placówki jest obserwacja pedagogiczna 
mająca na celu poznanie możliwości i potrzeb 
rozwojowych dziecka. Wyniki tych obserwacji 
powinny pomóc rodzicom, nauczycielom i pra-
cownikom poradni psychologiczno-pedago-
gicznych w poznaniu stanu gotowości dziecka 
do podjęcia nauki w szkole, opracowaniu indy-
widualnego programu wspomagania rozwoju 
dziecka bądź dokonaniu pogłębionej diagnozy 
związanej ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi dziecka. Obserwacja pedagogiczna 
prowadzona systematycznie i profesjonalnie 
w przedszkolu, szkole podstawowej, gimna-
zjum i szkole ponadgimnazjalnej dostarczy 
pełnej i rzetelnej informacji o uczniu, jego 
indywidualnych potrzebach edukacyjnych, 
rozwojowych oraz możliwościach psychofi -
zycznych.

Prowadzona już teraz – zgodnie z nową pod-
stawą programową – obserwacja w przedszko-
lach, służąca ocenie gotowości dziecka do pod-
jęcia nauki w szkole podstawowej, dostarcza 
wielu cennych informacji i pozwala na projek-
towanie działań korygujących i wspomagają-
cych jego rozwój. 

W codzienną pracę nauczycieli szkoły 
podstawowej wpisana zostaje obserwacja 
uczniów, pozwalająca na dostrzeżenie symp-
tomów ewentualnych trudności czy proble-
mów, ale także przejawianych indywidual-
nych zainteresowań. Naturalnym działaniem 
szkoły powinno być wczesne rozpoznanie 
ryzyka wystąpienia specyfi cznych trudności 
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w uczeniu się czy innego rodzaju dysfunkcji 
i szybkie, odpowiednie do potrzeb wsparcie. 
Wyraźnie zaznaczyć należy, że nauczyciele 
nie będą dokonywać specjalistycznej diagno-
zy. Ona w dalszym ciągu odbywać się będzie, 
jak dotychczas, w poradniach. Rolą nauczycie-
la będzie w niektórych sytuacjach wskazanie 
tej poradni i zachęcenie rodzica do pójścia tam 
z dzieckiem, jeśli pomoc udzielona w szkole 
okaże się niewystarczająca.

W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 
młodzież uzyska pomoc w dokonywaniu nie-
zwykle trudnych wyborów co do drogi dalszego 
kształcenia albo wykonywanego w przyszłości 
zawodu oraz dostęp do informacji, doradztwa 
i poradnictwa zawodowego. Odpowiednio 
gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna będą 
miejscem, w którym uczeń, jak i jego rodzice, 
otrzymają wsparcie i wyczerpujące informa-
cje na temat oferty szkół ponadgimnazjalnych, 
zawodów poszukiwanych na rynku pracy oraz 
zawodów zagrożonych bezrobociem. Uczeń 
będzie mógł się dowiedzieć, jakie cechy osobo-
wościowe są pożądane do pracy w konkretnym 
zawodzie oraz jakie są przeciwwskazania dla 
danego zawodu. Nauczyciele pomogą mu okre-
ślić zainteresowania i wybrać najlepszą szkołę.

Z organizacją pomocy psychologiczno-
pedagogicznej wiąże się zespołowa formuła 
pracy nauczycieli i specjalistów prowadzą-
cych zajęcia z danym uczniem. Kiedy na-
uczyciel zasygnalizuje konieczność objęcia 
ucznia pomocą, wtedy wszyscy, którzy z nim 
pracują spotykają się, by dokonać analizy sy-
tuacji ucznia i wskazać najbardziej pożądane 
formy pomocy. Zadaniem zespołu jest plano-
wanie i koordynowanie udzielania uczniowi 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
dokonanie oceny efektywności udzielonej 
uczniowi pomocy. Nauczyciele, wychowaw-
cy grupy wychowawczej i specjaliści two-
rzący zespół, po dokonaniu analizy poziomu 
wiadomości, umiejętności i funkcjonowania 
danego ucznia oraz określeniu trudności, 
na jakie napotykają w pracy z uczniem, będą 
mogli zaplanować indywidualną ścieżkę edu-
kacyjną bądź edukacyjno-terapeutyczną da-
nego ucznia, uwzględniającą potrzeby zdiag-
nozowane zarówno w przedszkolu, szkole 
i placówce, jak i wynikające z orzeczenia lub 
opinii wydanej przez poradnię psychologicz-
no-pedagogiczną. Współdziałanie wszystkich 
nauczycieli prowadzących zajęcia z danym 
uczniem pozwoli na opracowanie, przyjęcie 
i realizację spójnego i konsekwentnego pla-
nu oddziaływań edukacyjnych lub terapeu-
tycznych. Proponowana forma współpracy 
umożliwi także ustalenie działań o znacze-
niu priorytetowym wobec danego ucznia. 
Do zadań zespołu będą należały działania 
związane z planowaniem udzielania ucznio-
wi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. 

zespół będzie ustalał zakres, w którym uczeń 
wymaga pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej oraz będzie zalecał formy, sposoby 
i okres jej udzielania, z uwzględnieniem za-
leceń zawartych w orzeczeniu lub opinii oraz 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edu-
kacyjnych oraz możliwości psychofi zycznych 
ucznia. W przypadku ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-
go formy, sposoby i okres udzielania pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej stanowią 
część indywidualnego programu eduka-
cyjno-terapeutycznego. Nowa organizacja 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej prze-
widuje zakładanie uczniom objętym tą pomo-
cą karty indywidualnych potrzeb ucznia. 
Kartę zakłada się dla każdego ucznia posia-
dającego opinię poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego obo-
wiązkowego rocznego przygotowania przed-
szkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidu-
alnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz dla 
ucznia, który takiego orzeczenia albo opinii 
nie posiada, a u którego dokonane zostało 
rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Kar-
ty nie zakłada się dla ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego, ponieważ wszystkie ustalenia zespo-
łu dotyczące tego ucznia umieszczane będą 
w indywidualnych programach edukacyjno-
terapeutycznych opracowywanych dla ucz-
niów niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych niedostosowa-
niem społecznym.  

Bardzo ważne jest to, że przewidziano czas 
na przygotowanie się dyrektorów i nauczycieli 
do tej zmiany.  Wprowadzane są one w pierwszej 
kolejności w przedszkolach, oddziałach przed-
szkolnych w szkołach podstawowych, gimna-
zjach, w przedszkolach i szkołach specjalnych 
wszystkich typów, oddziałach specjalnych zorga-
nizowanych w przedszkolach i szkołach ogólno-
dostępnych oraz  placówkach, o których mowa 
w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty. W tych 
szkołach i placówkach pomoc psychologiczno-
pedagogiczna będzie udzielana na nowych zasa-
dach od  1 września 2011 r. W przypadku szkół 
podstawowych i ponadgimnazjalnych  pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna będzie organizo-
wana według nowych zasad od roku szkolnego 
2011/2012. 

Jednak już w roku szkolnym 2010/2011 ze-
spół jest zobowiązany wykonać ważne zadanie. 
Nie później niż do dnia 30 kwietnia 2011 r., spo-
tyka się w celu jak najlepszego zaplanowania 
w przedszkolach, gimnazjach i placówkach oraz 
w szkołach specjalnych wszystkich potrzebnych 
form pomocy w roku szkolnym 2010/2011. Spot-
kanie odbywa się przed opracowaniem arkusza 

organizacji przedszkola, szkoły lub placówki 
na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie usta-
leń zespołu dyrektor zorganizuje udzielanie dla 
uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej w przedszkolu, szkole lub placówce w roku 
szkolnym 2011/2012 oraz ustala liczbę godzin 
zajęć. Na podobnej zasadzie, w szkołach podsta-
wowych i ponadgimnazjalnych, zespoły zostaną 
utworzone przed opracowaniem arkusza organi-
zacji szkoły na rok szkolny 2012/2013.

Małgorzata Jarosińska, 
Małgorzata Jas

ŚCDN w Kielcach

„OSOBOWOŚCIOWE 
I ŚRODOWISKOWE 
UWARUNKOWANIA 
ROZWOJU UCZ-
NIA ZDOLNEGO”. 
Tom I i II. Pod red. 
Wiesławy Limont, Jo-
anny Dreszer i Joanny 
Cieślikowskiej. Toruń: 
Wydaw. Nauk. UMK, 
2010.
W tomie pierwszym zgromadzono artykuły 
związane z problematyką zdolności i twór-
czości analizowaną z psychologicznego oraz 
interdyscyplinarnego punktu widzenia, które 
podzielono na trzy części. Pierwsza część – 
„Zdolności z perspektywy psychologicznej” 
zawiera przegląd badań i koncepcji związa-
nych z wybitnymi zdolnościami. Druga część 
– „Osobowościowy kontekst rozwoju ucznia 
zdolnego” prezentuje metodologię i omó-
wienie wyników badań uczniów zdolnych. 
W trzeciej części – „Twórczość jako wymiar 
zdolności” – zagadnienie twórczości ukaza-
ne zostało jako zjawisko wielowymiarowe, 
uwarunkowane poznawczo, osobowościowo, 
emocjonalnie i aksjologicznie. Tom drugi 
obejmuje opracowania teoretyków i prak-
tyków zajmujących się edukacją uczniów 
zdolnych. Tematyka pierwszej części tomu 
– „Środowiskowy kontekst rozwoju ucznia 
zdolnego” dotyczy: próby określenia obra-
zu ucznia zdolnego w percepcji nauczycieli; 
analizy osobistych kryteriów nauczycieli 
ujawniających się w procesie identyfikowa-
nia zdolnych matematycznie uczniów klas 
początkowych; rozwoju procesów samo-
kształcenia osób zdolnych z uwzględnieniem 
m.in. ich poziomu zdolności; możliwości i za-
grożeń środowiska rodzinnego dla rozwoju 
uczniów wybitnie zdolnych. W części zaty-
tułowanej „Wokół dobrej praktyki szkolnej” 
na przykładzie polskich szkół omówiono for-
my wspierania uczniów zdolnych. Pokazano 
m.in. model rozwijania zainteresowań i pasji 
uczniów Gimnazjum i Liceum Akademickie-
go w Toruniu.
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ROZMOWY

By gąsienice 

chciały pofrunąć
Rozmowa z psycholog Galiną Dolya – światowej sławy ekspertem w zakresie teorii Lwa Wygotskiego

Pani program „Klucz do uczenia się” op-
arty jest na teorii Lwa Wygotskiego. Dlaczego 
sięgnęła Pani po teorię prawie sprzed stu lat?

– My, nauczyciele, staramy się dotrzeć 
ze swoim przekazem do każdego dziecka. Jednak 
jest wielu uczniów, którzy nie radzą sobie na polu 
edukacji. Pozostają poza systemem. Kiedy spoj-
rzymy na teorię uczenia się i rozwoju dziecka 
Lwa Wygotskiego, to jest w niej odpowiedź 
na wiele naszych dzisiejszych pytań. Wygotski 
był geniuszem. Pedagodzy znajdują w jego meto-
dach odpowiedź na problemy, jakie mają z dzieć-
mi. Poza tym sięgnęłam po teorię Wygotskiego, 
ponieważ chciałam zmienić podejście niektórych 
nauczycieli do nauczania. Zauważyłam, że cza-
sami realizowali coś bez zrozumienia, dlaczego 
to robią. Wybiórczo wprowadzali zabawy, które 
im się podobały. Coś zaczerpnęli z jednej teo-
rii, coś z innej.  Teoria Wygotskiego odpowiada 
na pytania: dlaczego coś robimy, po co to robi-
my? Podkreśla, jak ważna w rozwoju dziecka 
jest twórcza zabawa. To dzięki niej uczą się pla-
nowania, odtwarzania, a także rozwijają wyob-
raźnię przestrzenną. Jeśli nauczyciele zrozumie-
ją, co stoi za zabawami, które realizują z dziećmi, 
to ich działania będą bardziej efektywne.

Dlaczego nazwała Pani swój program 
„Klucz do uczenia się”?

– W czasie zajęć nauczyciele dają dzieciom 
różne klucze do nauki. Jeden do nauki języka, 
inny do nauki przyrody czy matematyki. Lew 
Wygotski stworzył jeden klucz. Klucz – wy-
trych, który otwiera drzwi do królestwa nauki. 
Wygotski wskazywał, że edukacja powinna być 
nastawiona na dziecko, jakim ma być w przy-
szłości, a nie, jakim jest dziś. Przekonywał, 
że nie można wbijać uczniom wiedzy do głowy, 
trzeba im dać narzędzia do nauki. Dokładnie 
w taki sam sposób, w jaki używamy innych na-
rzędzi. Program „Klucz do uczenia się” opisuje 
te narzędzia. Jeśli ma się odpowiednie narzędzia, 
można nauczyć się wszystkiego.

W czasie wykładu mówiła Pani o „magicz-
nej skrzynce”, w której są takie narzędzia 
do nauki. Czy każdy nauczyciel powinien 
stworzyć sobie taką „magiczną skrzynkę”?

– Warto pamiętać, że „magiczna skrzynka” 
została już stworzona. Określenie, co powinno 
w niej być zajęło pedagogom i naukowcom 50 
lat. Lepiej skorzystać z gotowych rozwiązań – 
teorii, metod i programów. Magiczna skrzynka, 

czy inaczej mówiąc zestaw 
różnorakich narzędzi, które 
pomagają w edukacji dzieci, 
jest potrzebna każdemu na-
uczycielowi w pracy. Uwa-
żam jednak, że nauczyciele 
nie są przygotowani do tego, 
żeby tworzyć własną „ma-
giczną skrzynkę”.  Ale mogą 
do takiej stworzonej przez 
naukowców dodać swoje do-
świadczenia.

Dzisiejszy wykład zaty-
tułowała Pani „Od gąsieni-
cy do motyla”. Skąd takie 
nazwy?

– Dzieci rozpoczynają-
ce edukację w wieku trzech, czterech lat na-
zwałam gąsienicami. Pięcio- i sześciolatki 
są już motylami. Rola nauczyciela polega 
na wspomaganiu dzieci w tym, aby przeisto-
czyły się z „gąsienic” w motyle fruwające 
po królestwie nauki. Jak to zrobić? To proste 
– muszą tak bardzo chcieć latać, że przestaną 
być gąsienicami. 

Według prognoz dzisiejsze dzieci w przy-
szłości aż siedem razy zmienią zawód. Jak 
przygotować dzieci na kolejne wyzwania 
edukacyjne?

– Aby odnaleźć się w świecie nieustannych 
zmian, dziecko, a potem dorosły, musi być kre-
atywne. Według mnie bardzo ważne w rozwoju 
dziecka są dwa procesy poznawcze. Pierwszy, 
w którym dziecko zastępuje prawdziwe obiek-
ty, przedmioty – symbolami. W ten sposób 
koduje pewne informacje. Później dziecko ma 
do czynienia z przeciwnym procesem, kiedy 
widzi symbol i odpowiada na pytanie – co on 
znaczy? W ten sposób dzieci systematycznie 
uczą się kodowania, dekodowania, analizo-
wania i wyszukiwania różnych informacji.  
Dzięki temu nowa informacja nie jest dla nich 
zaskoczeniem. 15 lat temu w Unii Europej-
skiej przeprowadzono badanie matematyczne. 
Otóż zadano dzieciom takie zadanie: Na statku 
przewożonych jest 12 krów i 13 gęsi. Ile lat ma 
kapitan statku? Aż 40 procent dzieci odpowie-
działo, że kapitan ma 25 lat. Dzieci wykonały 
działanie matematyczne, choć nie miało ono 
sensu. Wygotski tłumaczył, że dziecko musi 
wiedzieć, co kryje się za cyframi i liczbami. 

Umiejętność interpretowania symboli poma-
ga dzieciom w czytaniu, pisaniu, liczeniu. 
We wszystkim. Tak wychowany młody czło-
wiek odnajdzie się w każdej sytuacji.

Od kilku lat spotyka się Pani z nauczycie-
lami w Polsce. Czy znają teorię rozwoju Lwa 
Wygotskiego? 

– Bardzo cenię nauczycieli w Polsce. Wiem, 
że znają teorię Lwa Wygotskiego. Natomiast 
gorzej jest z jej praktycznym zastosowaniem. 
Dla mnie ważne jest, że doceniają tę teorię 
i chcą się o niej więcej dowiedzieć. 

O co najczęściej pytają Panią polscy na-
uczyciele?

– Pytania są bardzo różne, w zależności 
od tematu naszego spotkania. Najbardziej cie-
szę się z samego przebiegu moich wykładów 
w Polsce. Na początku, kiedy spotykam uczest-
ników konferencji, a zwykle są to świetni na-
uczyciele, konsultanci i metodycy, w ich oczach 
dostrzegam pewne niedowierzanie. Stwier-
dzenie – „Co ty, Galino, możesz nam nowe-
go pokazać, czego byśmy jeszcze nie wie-
dzieli?”. A potem w czasie mojego wykładu, 
na ich twarzach pojawia się zaciekawienie. 
Czasami w ich oczach widzę zachwyt. Wiele 
osób podchodzi do mnie po konferencji i dzię-
kuje za wykład. Mówią: „Dodałaś mi skrzydeł 
swoim wykładem”. To bardzo miłe. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Martyna Głębocka

Galina Dolya z kluczem do „magicznej skrzynki” z narzędziami do nauki
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KONCEPCJE ROZWOJU DZIECKA

Podążać za dzieckiem 

– teoria Lwa Wygotskiego podstawą 

wszechstronnego rozwoju dziecka

W dobie zmian programowych i poszu-
kiwania nowoczesnych rozwiązań 

edukacyjnych, w czasie, kiedy tempo zmian 
technologicznych zmusza nas do stosowania 
nowatorskich rozwiązań metodycznych po-
magających współczesnym uczniom w do-
skonaleniu umiejętności uczenia się, warto 
sięgnąć do założeń teorii edukacyjnej opra-
cowanej przez rosyjskiego psychologa Lwa 
Wygotskiego.

Lew Siemionowicz Wygotski uznawany 
jest za klasyka psychologii ogólnej, rozwojo-
wej, defektologii mowy i psycholingwistyki. 

Urodził się w 1896 roku w Orszy na Białorusi. 
Po ukończeniu gimnazjum w Homelu studiował 
prawo na Uniwersytecie Moskiewskim oraz 
fi lozofi ę i psychologię na Uniwersytecie Ludo-
wym w Moskwie. Prowadził rozliczne badania 
procesu opanowywania pojęć w toku nauki 
szkolnej, na podstawie których sformułował 
tezę o kierowniczej roli nauczania i wychowania 
szkolnego w procesie rozwoju psychiki ucznia. 
Jest pierwszym rosyjskim psychologiem, który 
sformułował ogólną koncepcję rozwoju dziecka 
w wieku przedszkolnym. Opracował także teorię 
społeczno-historycznego rozwoju psychicznego 
człowieka. Wygotski zmarł ponad 70 lat temu. 
Badania prowadzone przez młodego Rosjanina 
dotyczące rozwoju dzieci miały miejsce w sto-
sunkowo odległym czasie oraz w warunkach 
kulturowo i politycznie dalekich od realiów wy-
chowawczych współczesnego świata, ale jego 
osiągnięcia rozpropagowane w drugiej połowie 
XX wieku, z biegiem czasu coraz bardziej in-
spirują badaczy, psychologów i pedagogów. Ba-
dania Wygotskiego i sformułowane teorie mają 
coraz większy wpływ na współczesną myśl psy-
chopedagogiczną. 

Dyskusje dotyczące rozwoju poznawczego 
uczniów prowadzone w obecnie oscylują wo-
kół teorii, które jako punkt wyjścia podkreśla-

ją aktywność i zaintereso-
wanie poznawcze dziecka 
oraz jego indywidualne 
predyspozycje. W tym kon-
tekście współczesna szko-
ła powinna być miejscem 
„edukacyjnej szansy”1, 
czyli powinna tworzyć róż-
norodną ofertę edukacyjną 
dla wszystkich. Preferuje 
się model szkoły zaspo-
kajającej indywidualne 
potrzeby uczniów, wspie-
rającej kształtowanie się 
zróżnicowanych osobowo-
ści, spełniając tym samym 
oczekiwania rodziców, 
nauczycieli i społeczności 
lokalnych. Szkoła powinna 
stawać się miejscem suk-
cesu na miarę możliwości 
rozwojowych i edukacyj-
nych ucznia, gwarantując 
tym samym powodzenie 
w przyszłej edukacji.

Częściej i odważniej 
polemizuje się także z tezą 
dotyczącą procesu naucza-
nia zakładającą, że wiedza 
jest czymś obiektywnym, 
czymś, co istnieje na zewnątrz, a jej poznanie pole-
ga na wiernym odwzorowaniu w umyśle uczącego 
się. Tak sformułowanym założeniom jednoznacz-
nie zaprzecza idea konstruktywizmu i przyjmuje, 
iż jednostka samodzielnie buduje (konstruuje) 
wiedzę o sobie i świecie. Zgodnie z tym punktem 
widzenia poznanie nie polega na biernym przy-
swajaniu, ale na aktywności wymagającej cią-
głego przekształcania napływających informacji. 
Wiedza stanowi indywidualną konstrukcję, którą 
dziecko kształtuje w drodze samodzielnego wysił-
ku intelektualnego. Zdaniem Lwa Wygotskiego, 
należącego do nurtu konstruktywistów, edukacja 
polega przede wszystkim na rozwijaniu umiejęt-
ności uczenia się dostosowanej do możliwości 
dziecka i uwzględniającej kontekst społeczno-kul-
turowy danego środowiska. „Wygotski wierzył, 
że prawdziwa edukacja (...) polega na rozwoju 

1 M. Zińczuk, Nauczyciel jako współtwórca sukcesu szkolnego uczniów, w: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Lublin: 
UMCS, 2009.
2 G. Dolya, Klucz do uczenia się. Technologia rozwoju dziecka, 2007.

umiejętności uczenia się dzieci, czyli umiejętno-
ści jasnego i kreatywnego myślenia, planowania 
i realizowania swoich planów oraz komunikowa-
nia swojego zrozumienia na wiele sposobów”.2 
Warunkiem koniecznym w kształtowaniu kom-
petencji uczenia się jest dostosowanie środowiska 
poznawczego do indywidualnych możliwości 
dziecka, czyli dopasowanie środków, zadań, wy-
magań do tego, co dziecko jest w stanie osiągnąć. 
Przestrzeń między tym, co dziecko potrafi  w chwi-
li obecnej, czyli jego aktualnym rozwojem (wynik 
diagnozy pedagogicznej), a tym, co mogłoby wy-
konać w działaniu wspieranym przez rówieśników, 
nauczyciela (w interakcji społecznej) Wygotski 
określa strefą najbliższego rozwoju. Najbardziej 
efektywne uczenie się ma miejsce wówczas, gdy 
nauczyciel stwarza sytuacje współpracy, stymulo-
wania i wykorzystania posiadanych doświadczeń 

Edukacja powinna być zoriento-
wana nie na wczorajszy rozwój 
dziecka, lecz na jego jutro.

Lew Wygotski

Galina Dolya zachęca polskich nauczycieli do wykorzystywania teorii Lwa 
Wygotskiego w edukacji dzieci
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i dyskretnie pomaga w budowaniu nowej wiedzy. 
W polskiej szkole najczęściej mamy do czynie-
nie z takimi sytuacjami, gdzie oferta dla uczniów 
i stawiane im wymagania odpowiadają strefi e 
aktualnego rozwoju dziecka i uwzględniają zada-
nia łatwe, niestanowiące wyzwania dla uczących 
się. Wyniki przeprowadzanej przez nauczycieli 
diagnozy są często błędnie interpretowane jako 
najbardziej właściwy poziom oczekiwań wobec 
uczniów i na tej podstawie uwzględnia się w pro-
cesie edukacyjnym zadania proste, które dziecko 
potrafi  rozwiązać bez problemu, mające na celu 
jedynie utrwalenie nabytych już umiejętności. 

Wymagania sformułowane na poziomie aktu-
alnego rozwoju nie zmuszają ucznia do wysiłku 
intelektualnego, nie mają charakteru problemów 
wywołujących „niepokój poznawczy”, gdzie ko-
nieczne jest poszukiwanie rozwiązań często niety-
powych, odmiennych od tych wyuczonych na za-
jęciach szkolnych. To skutkuje niską koncentracją 
uwagi, obniżeniem poziomu aktywności oraz bra-
kiem zainteresowania uczeniem się. W strefi e ak-
tualnego rozwoju nie zachodzi proces uczenia się, 
co jest intuicyjnie wyczuwane przez dzieci i okre-
ślane mianem „nudy” panującej w szkole.

W myśl teorii Wygotskiego rozwój poznaw-
czy jest możliwy przez dostarczenie dziecku 
odpowiednich narzędzi kulturowych. „Dziecko 
postrzega świat przez okulary ludzkiej kultury”, 
którymi są symboliczne narzędzia, znaki, pla-
ny, wzory, teksty, mapy, wykresy, itp. Systemy 
takie wywierają konstruktywny wpływ na ucze-

nie się i rozwój. Jeżeli dziecko ogląda ksią-
żeczkę z obrazkami, nie doświadcza jedynie 
tego, w jaki sposób została zilustrowana treść 
książki, ale podejmuje działania zakładające 
odbiór określonych środków przekazu, przy-
gląda się elementom obrazka, opowiada o nich, 
przywołuje różne skojarzenia, które z czasem 
prowadzą do powstania operacji umysłowych, 
stanowiących część inteligencji dziecka. Poza 
znakami istnieją też pewne reguły, które obo-
wiązują w korzystaniu z nich. Nasz świat, nasze 
codzienne otoczenie jest pełne takich właśnie 
umownych znaków, w które stopniowo wpro-

wadzamy uczniów. Uczymy ich rozpoznawa-
nia, interpretowania i posługiwania się nimi 
we właściwy sposób. Im większa sprawność 
operowania symbolami wytworzonymi przez 
naszą kulturę, tym łatwiej korzystać z jej osiąg-
nięć, tym większe szanse na rozwój.

Jednym z takich narzędzi jest także język, 
którym się posługujemy. Mowa, która staje sie 
narzędziem myślenia przybierającym we wczes-
nym dzieciństwie postać mowy zewnętrznej, 
a z czasem przechodzącej w mowę wewnętrz-
ną, jest także konstruowana na bazie ustalonych 
znaków mówionych i pisanych. Stąd niezwykle 
istotne jest kształtowanie sprawności kodowa-
nia i dekodowania informacji podanej w różnej 
postaci, tak by dzieci mogły dostrzec w nich 
opisaną rzeczywistość. Zastępowanie rzeczy-
wistych przedmiotów symbolami to nic innego 
jak kształtowanie inteligencji dziecka na naj-

wyższym, abstrakcyjnym poziomie myślenia. 
Odwołując się do elementarnych, pierwszych 
i spontanicznych zabaw dziecięcych, zauwa-
żamy, że dziecko samo wprowadza w zabawie 
umowne znaki, kiedy w zabawie krzesło zastę-
puje samochód, a patyk jest strzelbą czy koniem. 
Tego typu zabawy oparte na modelowaniu wizu-
alnym prowadzą z czasem do rozumienia sym-
boli matematycznych, znaków języka pisanego, 
notacji muzycznych i służą rozwojowi poznaw-
czemu. Bardzo ważne jest, aby we wczesnej edu-
kacji dzieci miały możliwość poznawania siebie 
i świata w zabawach dziecięcych, w których 

będą manipulowały przedmiotami, zastępowały 
ich innymi, posługiwały się symbolami opisują-
cymi przedmioty, bo tylko wówczas mają szansę 
na pełny rozwój intelektualny i będą lepiej przy-
gotowane do kształtowania umiejętności czyta-
nia, pisania i uczenia się matematyki.

Każde dziecko rozwija się w indywidual-
nym tempie i w różnym czasie ujawnia swoje 
zdolności. Dostrzeżenie potrzeb i potencjału 
dziecka, wyznaczenie strefy jego najbliższego 
rozwoju, daje możliwość określenia przestrze-
ni edukacyjnej, w której uczeń słaby i zdolny, 
jak również przeciętny, rozwija siebie, a na-
uczycielowi wyznacza właściwą rolę i miejsce 
w procesie edukacyjnym polegającą na mądrym 
podążaniu za dzieckiem.

Katarzyna Pluta
ŚCDN w Kielcach

KONCEPCJE ROZWOJU DZIECKA

Podczas konferencji zorganizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Galina Dolya podpowiadała nauczycielom świętokrzyskich przedszkoli,  
jak można mądrzej uczyć dzieci
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IMPULSY DO DYSKUSJI

Uczący się uczeń, 

uczący się nauczyciel, 

ucząca się szkoła

Konferencja zatytułowana „Uczący się 
uczeń, uczący się nauczyciel, ucząca się 

szkoła” rozpoczęła współpracę Świętokrzy-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
ze świętokrzyskimi szkołami w roku szkol-
nym 2010/11. Spotkanie odbyło się 14 wrześ-
nia 2010 roku w kinie „Moskwa” w Kielcach.

CZAS KREATYWNYCH

– Uwielbiam słyszeć, gdy ludzie mówią, 
że coś jest niemożliwe do zrobienia. Całe życie 
udowadniałem, że się mylą – zdradził publi-
cysta Robert Kozak, gość konferencji „Uczą-
cy się uczeń, uczący się nauczyciel, ucząca 
się szkoła”. Organizatorem Konferencji było 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli we współpracy z Instytutem Nowo-
czesnej Edukacji oraz kinem „Moskwa”.

– To już tradycja, że we wrześniu rozpoczy-
namy naszą współpracę z dyrektorami szkół. 
Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie 
dla Państwa inspiracją do podejmowania in-
nowacyjnych działań w Waszych placówkach 
– przywitał zgromadzonych gości Jacek Woło-
wiec, dyrektor ŚCDN.

Dziennikarz Robert Kozak, twórca m.in. 
oddziału warszawskiego BBC w Polsce, mówił 
o trudnej sztuce motywowania siebie i innych.

– Wiele razy miałem w życiu sytuacje, 
w których starałem się zrobić coś, o czym inni 
mówili, że jest niemożliwe do osiągnięcia – roz-
począł swój wykład Robert Kozak, a potem 
opowiedział anegdotę o tym, jak zakładał stację 
radiową BBC w Polsce, a przy okazji pokochał 
jazdę konną.

WARIAT TO JEST LEPSZY GOŚĆ

– Kiedy byłem szefem BBC w Polsce 
wymyśliłem, że stworzymy tu stację radio-
wą. Niestety nie było wolnej częstotliwości, 
a nawet gdyby była, to w ówczesnych cza-
sach Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
z pewnością nie przyznałaby jej BBC. Jak 
to w życiu bywa, okazało się, że jeśli ma 
się cel i dąży do niego, to cały świat sprzy-
ja w jego osiągnięciu. Ktoś mi opowiedział 
o działającym w Warszawie Radiu Armii 
Krajowej „Jutrzenka”. Posłuchałem, co nada-
wali. Nie zagospodarowali całej anteny, mieli 
dużo wolnego czasu. Dowiedziałem się, kto 
jest właścicielem radia. Okazało się, że był 
nim 77-letni akowiec, uczestnik powstania 
warszawskiego. Początkowo nie chciał się 
ze mną spotkać. Twierdził, że się ukrywa. 
Byłem nieustępliwy. W końcu wyznaczył 
mi spotkanie w środku lasu w Górach Świę-

tokrzyskich. Zjawił się na koniu, w mundu-
rze z orzełkiem. Po wielu rozmowach udało 
się nam podpisać umowę o współpracy radia 
„Jutrzenka” z BBC. Wprawdzie przed spot-
kaniem z tym akowcem ostrzegano mnie, 
że to nie ma sensu, bo on jest trochę wariat 
– przeświadczony o tym, że wykonuje rozka-
zy generała Leopolda Okulickiego „Niedź-
wiadka”. Jednak uznałem, że to było takie 
pozytywne wariactwo. Takie, o którym pisał 
K. I. Gałczyński: „Ja jestem Polak, a Polak 
jest wariat, a wariat to lepszy gość”. Ten ako-
wiec to był lepszy gość. Nie uznawał ludzi, 
którzy nie jeżdżą konno. Wobec tego przez 
trzy miesiące wstawałem o 4 nad ranem, aby 
przez trzy godziny uczyć się konnej jazdy. 
A wszystko po to, aby móc jeździć po Gó-
rach Świętokrzyskich i dobijać targu współ-
pracy radia „Jutrzenka” i BBC. Co sprawiło, 
że mnie się udało? Zadecydowała o tym kre-
atywność, umiejętność wejścia w świat tego 
człowieka i szukanie rozwiązania. Oraz wia-
ra, że mogę to osiągnąć – ze swadą opowiadał 
dziennikarz.

KTO SIĘ BOI BŁĘDÓW?
Prelegent mówił również o zmianach, jakie 

przeprowadziłby w polskich szkołach. Radził 
nauczycielom, aby postawili na rozwój krea-
tywności swoich podopiecznych. Bowiem do-
rośli żyją w utartych schematach postępowania, 
co gorsze „zarażają” tymi schematami także 
dzieci. Podczas gdy przyszłość świata zależy 
od innowacyjności, od unikatowego rozwią-
zywania problemów. Dlatego szkoła powinna 
mocno wspierać innowacyjność i kreatywność 
uczniów.

– Dzieci są bardzo twórcze. Im jesteśmy 
starsi, tym stajemy się mniej kreatywni, 
ponieważ boimy się popełnić błędy. Krea-
tywność wymaga, aby zrobić coś inaczej niż 
wszyscy. Dzieci nie boją się popełnić błę-
dów. Wystarczy popatrzeć, jak grają w gry 
komputerowe. Naciskają wszystkie klawisze, 
aż w końcu znajdą ten dobry, który umożli-
wi im przejście do kolejnego poziomu gry. 
Dorosły szybko poddałby się i zrezygnował 
z gry – mówił Robert Kozak.

ZAWÓD RAZY SIEDEM

Dlaczego kreatywność jest taka ważna? Otóż, 
jak podał Robert Kozak, według prognoz nasze 

Dziennikarz Robert Kozak zachęcał nauczycieli, by rozwijali innowacyjność i kreatywność swoich uczniów
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dzieci zmienią zawód aż siedem razy w swoim 
życiu. Nie pracę. Zawód.

– Dziś wartością jest bycie kreatywnym. Wy-
grywają ci, którzy popełniają błędy i wyciągają 
z tych błędów wnioski. Nie traktują ich jak po-
rażki, tylko jak lekcję – tłumaczył. Wykładowca 

zastanawiał się, co decyduje o tym, że jedni lu-
dzie odnoszą sukces, a inni nie? Psychologowie 
twierdzą, że do sukcesu niezbędne są: wiedza, 
umiejętności i nastawienie.

– W jakim stopniu wiedza i umiejętności 
decydują o sukcesie w życiu? – pytał uczestni-
ków konferencji Robert Kozak. 

– W 50 procentach – odpowiedział któ-
ryś z uczestników spotkania. Inny stwierdził, 
że w 35 procentach.

Obaj byli w błędzie. Otóż, jak zbadali psy-
chologowie – wiedza i umiejętności to zale-
dwie 15 procent. Aż w 85 procentach o sukce-
sie decyduje nastawienie. 

– A czego uczymy dzieci w szkołach? Wie-
dzy i czasami trochę umiejętności. Podczas 
gdy ich sukces w życiu zależy od nastawienia. 
Co robimy z nastawieniem dzieci? Niszczymy 
je. Niszczymy ich motywację wewnętrzną, 
kiedy uczą się, żeby dostać lepszy stopień – do-
wodził Robert Kozak. 

ZMAGANIA Z JĘZYKIEM OBCYM

Równie ciekawy był wykład Krzysztofa 
Litwińskiego (byłego tłumacza w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych oraz osobistego 
tłumacza m.in. prezydenta USA G. Busha 
seniora i brytyjskiej premier M. Thatcher). 
Specjalista od nauki języka szukał odpowie-
dzi na pytanie: „Dlaczego 75. proc. dorosłych 
nie udaje się nauczyć kolejnego języka?”.

Krzysztof Litwiński rozpoczął swój wykład 
od przytoczenia smutnych statystyk dotyczących 
znajomości języka angielskiego. Wprawdzie aż 

77 procent Polaków do 24 roku życia  deklaruje 
znajomość języka angielskiego, to już zaledwie 9 
procent ludzi po trzydziestym roku życia uważa, 
że zna angielski. Jeśli przeniesiemy się o kolejne 
10 lat, to okazuje się, że zaledwie 2 procent de-
klaruje znajomość języka angielskiego. 

– Każdy z Państwa zna osoby dorosłe, 
które od lat uczą się angielskiego i nie mogą 
się go nauczyć. Czy mózg po 30-tce zanika? 
Dlaczego inteligentni ludzie, z osiągnięciami 
zawodowymi, często po dwóch fakultetach, 
na wysokich stanowiskach, którzy potrafią 
dużo osiągnąć, przez lata nie nauczyli się sto-
sunkowo prostego języka, jakim jest angielski? 
Najczęściej tacy ludzie dochodzą do wniosku, 
że czegoś im brakuje lub nauczenie się kolej-
nego języka wymaga jakichś nadzwyczajnych 
zdolności – mówił Krzysztof Litwiński.

Przyznał również, że żyjemy w bardzo cie-
kawych czasach. Bowiem należymy do pokole-
nia, które będzie musiało uczyć się całe życie. 
Nie po to, aby odnosić sukcesy, ale po to, 
aby przetrwać. To sprawiło, że edukacja stała 
się towarem, a dzięki temu została naukowo 
przebadana. Badania nad psychologią uczenia 
się przyniosły wiele ciekawych odkryć. Mamy 
więcej wiedzy na temat tego, co się dzieje 
w naszej głowie, kiedy się uczymy. Wiadomo 
dokładnie, dlaczego dorośli ludzie bezskutecz-
nie uczą się angielskiego.

– Mogę Państwa uspokoić – mózg po 30-tce 
nie zanika. Działają inne mechanizmy, które 
wpływają na proces uczenia się – stwierdził 
gość konferencji.

ZAPAMIĘTANE STRZĘPY

Otóż kilkanaście lat temu Uniwersytet Sta-
nowy w Teksasie przeprowadził eksperyment 
dotyczący zapamiętywania informacji, jakie 
do nas docierają. Okazało się, że to, ile prze-

ciętny człowiek w normalnych warunkach za-
pamiętuje z tego, co do niego dociera nie zależy 
od wykształcenia, płci, narodowości itd. Zależy 
to od sposobu, w jakim te dane do nas docierają.  

Okazało się, że przeciętny człowiek w nor-
malnych warunkach zapamiętuje 10 procent 
tego, co przeczyta, 20 procent tego, co usłyszy 
i do 30 procent tego, co zobaczy. A cała szkolna 
edukacja opiera się głównie na czytaniu i słu-
chaniu. 

– Kiedy mówimy o nauce języka obce-
go, to ważna jest liczba znanych słówek. Jeśli 
w czasie lekcji nauczymy się 10 słówek, to za-
pamiętamy z nich w najlepszym razie tylko trzy. 
Ale nie wystarczy raz je zapamiętać. Trzeba 
ich jeszcze nie zapomnieć. A zapominamy cały 
czas – tłumaczył specjalista od nauki języka an-
gielskiego. 

Już pięć dni od pozyskania informacji prze-
ciętny człowiek, w normalnych warunkach, za-
pomina do 75 procent z tego, co się dowiedział. 
Po 4, 5 miesiącach pamiętamy już tylko 20 pro-
cent tego, co usłyszeliśmy. 

– Zaczęliśmy od uczenia się 10 słówek. Sto-
sując dotychczasowe metody oparte na słu-
chaniu i czytaniu – zapamiętaliśmy może 
3 słówka. Ile będziemy pamiętać po 4, 5 mie-
siącach?  Pozostaną nam strzępy informacji. 
To oczywiście jest bardzo uproszczony mo-
del, ale pokazuje skalę problemu. Pokazuje, 
że ucząc się czegokolwiek, a szczególnie ję-
zyka, zapamiętujemy strzępy tego, co chce-
my się nauczyć. To daje zaledwie sześć słó-
wek na sto. Dlatego dorośli uczą się przez 15 
lat angielskiego i nie mogą się go nauczyć. 
A jednocześnie każdego dnia rodzą się mali 
Anglicy, Irlandczycy i sami z siebie w ciągu 
kilkunastu miesięcy opanowują język an-
gielski. Bez trudu przychodzi im coś, czego 
nie potrafi zrobić dorosły po dwóch fakul-
tetach, który zapłacił za to mnóstwo pienię-
dzy i włożył w to wiele pracy.  Co się dzieje? 
Mark Twain mawiał: „Gdybyśmy własne-
go języka uczyli się w taki sposób, w jaki 
uczą nas języków obcych, to nikt nigdy 
nie nauczyłby się mówić”. Jeżeli przez 12 lat 
nie mogę nauczyć się języka, to znaczy tylko 
jedno – trzeba zmienić metodę nauki języka 
– przekonywał Krzysztof Litwiński.

Polecił metodę, która w zadaniach i podczas 
zajęć angażuje wszystkie zmysły. Ucząc się, 
używamy mowy, słuchu, wzroku, ruchu ciała, 
dotyku. W taki sposób uczy się języka dziecko.

Gośćmi spotkania byli również Grzegorz 
Pytkowski, Prezes Zarządu Instytutu Nowo-
czesnej Edukacji, oraz Renata Gut z Instytutu 
Nowoczesnej Edukacji. Konferencję zakoń-
czył pokaz filmu pt. „August Rush”.

Martyna Głębocka
ŚCDN w Kielcach

IMPULSY DO DYSKUSJI

Jak skutecznie uczyć się języków obcych – radził nauczycielom Krzysztof Litwiński
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STEREOTYPY 

I ICH WPŁYW NA NASZE ŻYCIE

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Jednym z głównych celów edukacji między-
kulturowej jest zwalczanie uprzedzeń i ste-

reotypów funkcjonujących w społeczeństwie 
oraz wychowanie w duchu tolerancji i poszano-
wania odmienności drugiego człowieka. Czym 
są stereotypy? Jaki jest ich wpływ na nasze ży-
cie? Jak możemy z nimi walczyć?

Uprzedzenia karmią się negatywnymi stereo-
typami dotyczącymi jednostek lub grup. Samo 
słowo pochodzi z greki: stereόs – solidny, twar-
dy, skamieniały, tỳpos – wzór, forma. Pojęcie ste-
reotypu wprowadził do nauk społecznych ame-
rykański dziennikarz Walter Lippman w roku 
1922, w swej pracy Public Opinion (Opinia pub-
liczna). Lippman założył, że stereotypy – „obra-
zy w naszych głowach” i jednocześnie zjawiska 
przynajmniej częściowo określane przez czyn-
niki kulturowe – są konieczne do uproszczenia 
złożonej rzeczywistości. Stereotypy to nadmier-
ne generalizacje na temat rzeczywistości i innych 
ludzi, opierające się raczej na założeniach i nie-
doinformowaniu, a nie na faktach. Stereotypy 
nie biorą pod uwagę wielkiej różnorodności lu-
dzi należących do danej grupy. Nie biorą też pod 
uwagę okoliczności, które w danym momencie 
towarzyszą człowiekowi. Co gorsza, negatywne 
stereotypy mogą prowadzić do uprzedzeń i za-
chowań dyskryminujących.

Stereotypy mogą stać się tak zakorzenione, 
że ludzie zaczną przyjmować je bez kwestio-
nowania. Stereotypy społeczne czynią ludzi 
ślepymi na różnice między poszczególnymi 
jednostkami, co prowadzi do ignorowania nie-
powtarzalności i wyjątkowości konkretnych 
osób. Stereotypy są zbiorami przekonań doty-
czących pewnej grupy i poprzez uogólnienie 
przeniesionych na wszystkich jej członków.

Stereotypy poznajemy już jako dzieci, gdy 
słuchamy komentarzy swoich rodziców, na-
uczycieli i rówieśników – przyjmując ich opi-
nie, obserwując ich zachowanie, oglądając tele-
wizję, słuchając muzyki, czytając podręczniki, 
a także komiksy. Stereotypy ułatwiają nam 
życie, ponieważ nie wymagają od nas wysiłku 
intelektualnego. Dzięki nim świat wydaje się 
łatwiejszy, bardziej zrozumiały i możemy się 
w nim czuć bezpieczniej.1

Stereotypy przechowujemy w naszej pamięci 
długotrwałej w formie schematów. Uruchamia-

my je automatycznie i nieświadomie, prawie bez 
wysiłku. Sprawę jeszcze bardziej komplikuje to, 
że pomimo tego, że uczono nas niestosowania 
w życiu negatywnych stereotypów i uprzedzeń, 
mogą one wciąż kierować naszymi zachowania-
mi – nawet jeśli zaprzeczamy faktowi, iż (świa-
domie) poddajemy Innych stereotypizacji. Dla-
tego też trudno jest osiągnąć cel wielu ćwiczeń 
– uświadomienie sobie własnych stereotypów 
i uprzedzeń. Ćwiczenia mogą jednak odkryć 
część z nich – jeśli pozwolimy sobie oczywiście 
na ich spontaniczne uwolnienie lub na chwilę 
zastanowienia nad nimi. Uświadomienie sobie 
stereotypów, którymi się posługujemy pociąga 
za sobą krok kolejny: nauczenie się zarządzania 
nimi. Opisane poniżej metody i ćwiczenia po-
zwolą nam doświadczyć tego, jak kategoryzuje-
my Innych i jak kategoryzują nas.

METODY I SPOSOBY PRACY

Myśląc o edukacji międzykulturowej, warto 
uwzględniać takie działania, które nie tylko prze-
kazują uczniom wiedzę, ale pomagają im kształ-
tować umiejętność dialogu, pracy w grupie, 
rozwiązywania konfliktów. Musimy pa miętać, 
że kluczem do sukcesu w edukacji jest otwartość, 
tolerancja, wzajemne zrozumienie, wrażliwość 
na Innych – które pomagają młodym ludziom 
„rozbrajać” stereotypy, przezwyciężać uprzedze-
nia, walczyć z rasizmem i ksenofobią. 

Niezwykle pomocne w prowadzeniu zajęć 
z zakresu edukacji międzykulturowej są akty-
wizujące metody pracy:

socjodrama, wchodzenie w role,
metoda projektu,
debata,
dyskusja,
 bezpośredni kontakt z przedstawicielami 
danej kultury,
przeprowadzanie wywiadów,
projekty międzynarodowe,
 poznawanie zabytków danej kultury i opie-
ka nad nimi,
korespondencja pen pal,
metoda NIKE.

NA CZYM POLEGA METODA NIKE?
Jednym ze sposobów rozwijania kompe-

tencji kulturowych uczniów jest metoda NIKE 

■
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1   J. Ambrosiewicz-Jacobs, Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Stowarzyszenie Villa Decius, Kraków 2003, s. 31–37; J. Ambrosiewicz-Jacobs, Narysuj Siebie, Żyda, Cygana... 

(w:) „Języki Obce w Szkole” 2001 nr 6 (wydanie specjalne), s. 97–107.  

Każde działanie poprzedza myśl. Ralph Waldo Emerson

(Nauczanie Interkulturowe w Kontekście Eu-
ropejskim), która skupia się na różnorodno-
ści obecnej w szkolnej klasie. Różnorodność 
to nie tylko różnice, ale również podobieństwa.  
Uczniowie różnią się między sobą, a w wielu 
aspektach są do siebie podobni. Wszyscy skądś 
pochodzą, mają różne umiejętności i różne spo-
soby wyrażania siebie oraz komunikowania się 
z kolegami i nauczycielem. NIKE pomaga na-
uczycielowi zorganizować lekcje w taki sposób, 
aby wykorzystać obecną w klasie różnorodność, 
pokazać jej wartość i przekonać, że jest ona 
przydatna w nauce i wspólnym działaniu. Każ-
dy uczeń musi popatrzeć na swojego kolegę 
jako na Innego i uznać go za równoprawne-
go twórcę kultury. Ważnym aspektem NIKE 
jest rotacja zadań – w czasie kolejnych spotkań 
warsztatowych każdy uczeń ma szansę spróbo-
wać swoich sił, realizując inne zadanie – tak, 
by zarówno on sam, jak i jego rówieśnicy mogli 
odkryć swoje mocne strony.

Cele NIKE:
wspólna praca,
patrzenie na rzeczy z różnych perspektyw,
 umiejętność prawdziwego słuchania innych,
komunikowanie swojego zdania,
 akceptowanie zmian i radzenie sobie z tymi 
zmianami w sposób elastyczny,
praca i myślenie kreatywne,
 używanie umiejętności posiadanych przez 
innych.

Przykładowe ćwiczenia realizowane w ra-
mach edukacji międzykulturowej, mające 
na celu zwalczanie stereotypów:

ĆWICZENIE: 
„ŻYWA BIBLIOTEKA” 

(projekt edukacyjny)
Czas: miesiąc na przygotowania, jeden 

dzień na realizację.
Materiały: kartki papieru formatu A4, 

mazaki.
Wszyscy posiadamy stereotypowe 

wyobrażenia na temat różnych grup spo-
łecznych, narodowych, religijnych itd. 
Warto te obiegowe opinie skonfrontować 
z żywymi ludźmi, reprezentantami tych 
grup.

■

■

■

■

■

■

■
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pów z konkretnymi osobami, których one 
dotyczą. 

Na podstawie: Youth4Diversity. Mło-
dzież na rzecz różnorodności, Warszawa 
2007.

ĆWICZENIE: „ETYKIETY”
Czas: 90 minut.
Materiały: kartki formatu A4, mazaki. 

Na co dzień, by lepiej orientować się 
w świecie, korzystamy z wielu uogólnień. 
Często jednak uproszczone opinie na temat 
innych ludzi są krzywdzące.

Instrukcja
Dobierzcie się w pary.
 Niech każdy z Was zapisze pięć grup spo-
łecznych, do których należy druga oso-
ba z pary, a które jego zdaniem najlepiej 
ją określają (np. student, Polak, biały, ko-
bieta) – nie pokazujcie sobie swoich kar-
tek.
 Każdy z Was wymienia jedną cechę cha-
rakteryzującą każdą z zanotowanych przez 
niego grup.
 Zapiszcie pozytywne i negatywne stereo-
typy o wymienionej przez Was grupie (nie 
chodzi o ocenę, ale o ze branie wszystkich 
opinii).
 Teraz przeczytajcie wzajemnie swoje no-
tatki, starając się nie komentować sposobu, 
w jaki Was opisano. 
 Podzielcie s ię na 4–6-osobowe grupy.
 Porozmawiajcie w grupach o tym, jak zo-
staliście opisani, czy zgadzacie się z opi-
niami na swój temat, opiszcie, co czuliście, 
gdy nie mogliście zareagować na stereoty-
py, jakie o sobie usłyszeliście.
 Na koniec porozmawiajcie o tym, jak i dla-
czego ludzie tworzą stereotypy i etykiety 
dla innych. Często okazują się one niespra-
wiedliwe, gdyż nie opisują pełnego boga-
ctwa ludzkiej osobowości.

Wnioski
Nawet jeżeli nadawanie innym etykietek 

jest naturalną tendencją – rzeczywistość oka-
zuje się o wiele bardziej złożona. Powinniśmy 
wyrażać zainteresowanie innymi, a nie dążyć 
do zbytnich generalizacji.

Na podstawie: Youth4Diversity. Młodzież 
na rzecz różnorodności, Warszawa 2007.

Bernadeta Mechelewska
ŚCDN w Kielcach
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EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Idea żywej biblioteki polega na zorgani-
zowaniu dnia, podczas którego będzie można 
spotkać przedstawicieli różnych grup zmaga-
jących się ze stereotypowym postrzeganiem. 
Wydarzenie zorganizowane jest w konwencji 
biblioteki, tyle że zamiast książek mamy ży-
wych ludzi, których możemy sobie „wypo-
życzyć”, by „przeczytać” ich historię – prze-
dyskutować i skonfrontować z nimi swoje 
opinie. W tak zorganizowanej bibliotece 
„książki” nie tylko opowiadają o sobie i odpo-
wiadają na pytania „czytelników”, ale także 
same je zadają i dyskutują – nauka i wymiana 
jest obustronna. Przed „wejściem do bibliote-
ki” czytelnik otrzymuje ulotkę z przykładami 
stereotypów na temat konkretnej „książki” 
oraz podstawowe informacje na temat etykie-
towania, tolerancji i różnorodności.

Przykłady ludzi – „książek” i stereoty-
pów krążących na ich temat:

 samotne kobiety (singielki) – stare panny, 
feministki,
 kibice piłkarscy – chuligani bez poważ-
nych zainteresowań,
 homoseksualiści – zawsze próbują pode-
rwać heteroseksualistów,
 niepełnosprawni – mało aktywni, siedzą 
w domu, bo nie chcą kontaktów z innymi,
 Żydzi – wszyscy są bogaci i chcą kontro-
lować świat,
Romowie – ciągle starają się coś ukraść,
 Czeczeni – planują zamachy terrory-
styczne.

UWAGA! Żywa biblioteka ma sens tylko 
wtedy, gdy zapraszacie do niej osoby, które 
są rzeczywistymi przedsta wicielami określo-
nych grup. 

Instrukcja dla organizatorów
 Zaproście reprezentantów różnych grup et-
nicznych, społecznych, narodowych.
 Uzgodnijcie z nimi treść ich opisów, a następ-
nie spiszcie je na kartkach dla czytelników.
 Wyznaczcie dzień, w którym „żywa bibliote-
ka” będzie otwarta.

Instrukcja dla czytelników
 Jeżeli podzielasz daną opinię czy stereotyp, 
np. na temat osób niepełnosprawnych – wypeł-
nij rewers jak w bibliotece i „wypożycz” daną 
osobę na pewien czas, aby z nią porozmawiać.
 Ważne, by nie zapomnieć, że te spotkania 
to gra, symulacja, jednak obowiązują w niej 
wzajemny szacunek i życzliwość.

Wnioski
Żywa biblioteka „działa” bardzo dobrze 

jako jeden z elementów większego wyda-

rzenia na temat praw człowieka czy dys-
kryminacji. Pozwala ona na bezpośrednią 
konfrontację naszych wyobrażeń i stereoty-
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 PROGRAMY EDUKACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ

WYJAZDY INDYWIDUALNE 

UCZNIÓW – „MAŁY ERAZMUS”

W poprzednim artykule z cyklu „Pro-
gramy edukacyjne Unii Europejskiej” 

(„Inspiracje” 2010 nr 1–2) omówiony został 
program Comenius z jego najważniejszymi 
komponentami. W tym wydaniu uwagę po-
święcamy Wyjazdom Indywidualnym Ucz-
niów, obowiązującym od grudnia 2010 roku.

Udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Ucz-
niów Comeniusa daje młodym ludziom ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych możliwość 
spędzenia od 3 do 10 miesięcy w szkole przyj-
mującej i rodzinie goszczącej za granicą. Celem 
akcji jest zaoferowanie młodzieży zdobycia eu-
ropejskiego doświadczenia w nauce i możliwości 
kontynuowania edukacji w innym kraju, zwięk-
szenie ich zrozumienia dla różnorodności kultur 
i języków europejskich oraz pomaganie im w na-
bywaniu umiejętności i zdobywaniu kompetencji 
potrzebnych dla rozwoju osobistego. 

Akcja jest wartościowym doświadczeniem 
pedagogicznym dla nauczycieli zaangażowanych 
w organizację i wdrażanie wyjazdów uczniów, 
wzmacnia i rozwija trwałą współpracę pomiędzy 
uczestniczącymi szkołami, wspiera je we wza-
jemnym uznawaniu nauki odbywanej w szkole 
partnerskiej oraz wzmacnia europejski wymiar 
edukacji szkolnej. Wyjazdy uczniów mogą mieć 
miejsce jedynie pomiędzy szkołami, które ak-
tualnie realizują lub realizowały w przeszłości 
Projekt Partnerski Szkół Comeniusa (wielostron-
ny i dwustronny). Nie wszystkie jeszcze kraje 
są gotowe do współpracy w ramach tej akcji, nie-
mniej już możemy jako Polska współpracować 
z: Austrią, Belgią, Czechami, Danią, Estonią, 
Finlandią, Francją, Hiszpanią, Liechtensteinem, 
Luksemburgiem, Łotwą, Norwegią, Słowacją, 
Słowenią, Szwecją, Włochami. Zarówno szkoła 
wysyłająca, jak i przyjmująca muszą znajdować 
się w jednym z tych krajów. 

Wszyscy uczestnicy zaangażowani w Wy-
jazdy Indywidualne Uczniów – szkoły, ucznio-
wie, ich rodzice i rodziny goszczące – muszą 
zapoznać się z treścią dokumentu pt. „Prze-
wodnik do akcji Wyjazdy Indywidualne Ucz-
niów Comeniusa” (dostępny w polskiej wersji 
językowej na stronie internetowej Narodowej 
Agencji www.comenius.org.pl), którego celem 
jest wsparcie we wdrażaniu akcji oraz zapew-
nienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia 
uczestniczących w niej uczniów. Przewodnik 
określa role i obowiązki poszczególnych stron, 
terminy, których należy przestrzegać, zawiera 
rady, wskazówki oraz obowiązkowe do stoso-
wania przez uczestników wzory formularzy 

i dokumentów. Szkoła wysyłająca jest zobowią-
zana do powołania nauczyciela kontaktowego, 
a szkoła przyjmująca do powołania mentora 
(pracownika szkoły goszczącej), którzy będą 
odpowiedzialni za działania związane z przy-
gotowaniem wyjazdu ucznia oraz wykonają 
wszelkie działania po zakończeniu wyjazdu. 

Wyboru uczniów dokonuje szkoła wysyłają-
ca dopiero po zaakceptowaniu jej wniosku przez 
jej Narodową Agencję. Należy spełnić kryteria 
opisane w formularzu wniosku aplikacyjnego, któ-
ry ma być zgodny z zaleceniami znajdującymi się 
w Przewodniku. Kiedy uczniowie zostaną wybra-
ni i zatwierdzeni do wyjazdu, rodziny wysyłające 
są proszone o dostarczenie wszelkich informacji 
osobowych na temat ucznia, niezbędnych dla jego 
długotrwałego pobytu za granicą (dane o stanie 
zdrowia fizycznego i psychicznego, stosowanych 
lekarstwach) oraz podpisanie „Formularza zgo-
dy”. Przyszli uczestnicy, wybrani przez szkoły, 
muszą mieć przynajmniej 14 lat oraz realizować 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkole 
uprawnionej do udziału w programie. Przyznane 
dofinansowanie (grant) wypłacane jest szkole wy-
syłającej, która odpowiada za zarządzanie i dys-
trybucję środków zgodnie z zasadami i przepisa-
mi obowiązującymi dla akcji. Środki finansowe 
mogą być przeznaczone na dofinansowanie kosz-
tów administracyjnych poniesionych przez szkołę 
wysyłającą i przyjmującą, przygotowanie języko-
we ucznia, kosztów opieki mentorskiej, podróży 
ucznia (z włączeniem podróży krajowych), mie-
sięcznego „kieszonkowego” dla ucznia. Podczas 
pobytu za granicą uczniowie są objęci Systemem 
Ubezpieczeń Grupowych Comeniusa, który za-
pewnia w imieniu Komisji Europejskiej towarzy-
stwo ubezpieczeniowe AXA. 

Szkoły mające zamiar wysłać jednego lub 
więcej uczniów za granicę muszą, po zapozna-
niu się z dokumentacją, przygotować projekt, 
a następnie złożyć wniosek do Agencji Narodo-
wej. Wnioski podlegają ocenie, w której brane 
jest pod uwagę – czy:

 cele zostały sformułowane w sposób jasny 
i realistyczny;
 przedstawiono współpracę między szkołami 
wysyłającą i przyjmującą, a program wyjaz-
du ma odniesienie do tej współpracy;
 zaplanowano środki dla zapewnienia efek-
tywnej komunikacji i współpracy między 
szkołą wysyłającą i przyjmującą;
 przedstawiono w jasny sposób kryteria wybo-
ru uczniów biorących udział w wyjeździe;
 zaplanowano sposób, w jaki szkoła wysyła-

■

■

■

■

■

jąca rozpozna efekty nauki za granicą oraz 
opisano sposób, w jaki zainteresowane stro-
ny (szkoła wysyłająca, szkoła przyjmująca 
i uczeń) będą zaangażowane w powstanie 
porozumienia o programie zajęć;
 zapewniono wsparcie dla nauczycieli/perso-
nelu odpowiadającego za wyjazdy uczniów 
i zaplanowano sposób uznania pracy;
 opracowano sposoby zapewniania bezpie-
czeństwa i wsparcia dla ucznia zarówno 
przez szkołę wysyłającą, jak i przyjmującą;
 dobrze opisano wpływ i korzyści ze współ-
pracy europejskiej wynikające dla wszyst-
kich zaangażowanych stron;
 opisano, w jaki sposób realizacja pobytu ucz-
nia w szkole przyjmującej wpłynie na rozwój 
trwałej współpracy między szkołami;
 przedstawiono w jasny sposób kryteria wy-
boru rodzin goszczących uczniów;
 zapewniono wsparcie dla rodzin goszczą-
cych uczniów.
Szkoła wysyłająca i przyjmująca przygoto-

wują „Porozumienie o programie zajęć”, „Plan 
działania w sytuacjach kryzysowych” oraz 
„Zasady zachowania”. Rodzina goszcząca wy-
raża zgodę, aby każdy dorosły członek rodziny 
złożył zaświadczenie o niekaralności z Krajo-
wego Rejestru Karnego, zapewni, że wszyscy 
członkowie rodziny w pełni rozumieją swo-
je prawa i obowiązki jako rodzina goszcząca 
(ustanowione w „Karcie rodziny goszczącej”), 
podpisze „Kartę rodziny goszczącej”, zapewni 
odpowiednie zakwaterowanie i wyżywienie dla 
ucznia, zapewni odpowiednie środki transportu 
dla ucznia do szkoły, będzie pełnić nadzór ro-
dzicielski nad uczniem, ułatwi adaptację w no-
wym środowisku oraz złagodzi możliwy szok 
kulturowy, zapozna się z wymogami dotyczą-
cymi opieki nad dzieckiem i będzie ich prze-
strzegać, przeczyta informacje na temat ryzyka 
i procedur postępowania w nagłych wypadkach 
znajdujące się w dokumencie „Radzenie sobie 
w sytuacjach kryzysowych” oraz „Plan działa-
nia w sytuacjach kryzysowych”, będzie komu-
nikować się z mentorem/szkołą przyjmującą 
w przypadku pojawienia się problemów. 

Program zapowiada się bardzo ciekawie 
– to duża szansa i wyzwanie dla aktywnych 
uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Zachęcam 
wszystkie szkoły, które biorą lub brały udział 
w Partnerskich Projektach Comeniusa do wzię-
cia udziału w tej akcji.

Maria Bednarska
ŚCDN w Kielcach
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Warunkiem koniecznym do efektywnego stosowania nowych narzędzi 
jest nie tylko ukierunkowanie doskonalenia nauczycieli na rozwijanie ich 
kompetencji merytorycznych i metodycznych – aby mogli odnaleźć się w 
cyfrowej rzeczywistości – ale także uświadomienie konieczności zmiany 
filozofii dotychczasowej pracy. Nowe technologie powodują, że nauczyciel 
inaczej planuje i przygotowuje zajęcia dydaktyczne, inaczej zbiera materia-
ły, inaczej prowadzi lekcje. Edukacja interaktywna wykorzystująca nowe 
technologie informatyczne jest alternatywą dla dotychczasowego sposobu 
pracy nauczyciela, która może nie tylko wzbogacić i uatrakcyjnić zajęcia 
lekcyjne, ale zmienić środowisko nauczania w środowisko uczenia się.

Rekomendacje wielu znaczących raportów oświatowych, wytyczają-
cych horyzonty rozwoju edukacji w XXI wieku, wskazują na nieuchron-
ność otwarcia się szkół na nowoczesne rozwiązania technologiczne. 

Szkoła przyszłości musi wyposażyć uczniów w kompetencje, które uła-
twią im życie we współczesnym świecie: umiejętność rozwiązywania 
problemów, wyszukiwania informacji, zarządzania informacją, przetwa-
rzania pomysłów. Aby osiągnąć ten cel, zastosowanie nowych technolo-
gii w nauczaniu powinno polegać na zmianie roli ucznia z obserwatora 
– w aktywnego użytkownika multimediów, które będzie wykorzystywał 
do własnych poszukiwań. „Cyfrowa rewolucja, która dokonuje się wokół 

nas, nie pozostawia szkole wyboru. Szkoła utraci możliwość wywierania 
wpływu na cyfrową rzeczywistość, jeśli będzie upierała się przy powiela-
niu metod kredy i nauczania ex cathedra. Rozziew pomiędzy naturalnym 
cyfrowym środowiskiem ucznia, w jaki zanurzony jest poza szkołą i tra-
dycyjnym środowiskiem szkoły, tworzy napięcie, które trudno pokonać 
ewolucyjnymi metodami. Problem jednak w tym, że jego rozwiązanie 
nie tkwi tylko w dostarczaniu komputerów, rzutników, tablic interaktyw-
nych czy innych elektronicznych gadżetów. To wszystko ma sens tylko 
wówczas, jeśli wypływa ze zrozumienia, jak i dlaczego tych narzędzi 
używać w sposób twórczy, innowacyjny, wykorzystujący wiedzę na-
uczycieli – opiekunów  i mentorów oraz kompetencje cyfrowe uczniów”. 
(M. Konieczniak, Po co komu technologia informacyjna w szkole? „Edu-
kacja i Dialog” 2010 nr 9–10, s. 56–59).

Tablice interaktywne i inne nowoczesne narzędzia informatyczne, które 
wprowadziły rewolucję w programach nauczania szkół na całym świecie, 
tworzą zupełnie nowy model dydaktyki szkolnej odwołującej się podczas 
lekcji do aktywnego zdobywania, wykorzystywania i przetwarzania infor-
macji. Badania naukowe potwierdzają, że zastosowanie nowoczesnych 
technologii w procesie nauczania znacznie zwiększa poziom motywacji 
i koncentracji uczniów, a w konsekwencji poziom zapamiętywania, oraz 

PROJEKT „NAUCZYCIEL XXI WIEKU”
Projekt „Nauczyciel XXI wieku”, realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, jest ważnym komponentem nowator-
skiego programu wspierania rozwoju edukacji w województwie świętokrzyskim, zainicjowanego w 2009 roku przez władze samorządowe, który ma 
przyczynić się do podniesienia efektywności kształcenia w świętokrzyskich szkołach poprzez wyposażenie ich w sprzęt mul  medialny i przygotowanie 
nauczycieli do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym.

DZISIEJSZY UCZEŃ POTRZEBUJE NOWEJ TECHNOLOGII

i

Pod okiem trenerów metodycznych nauczyciele zdobywają nowe umiejętności Możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej poznają nauczyciele różnych 
przedmiotów
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korzystnie wpływa na chęć współpracy uczniów podczas zajęć szkolnych 
bez względu na wiek i poziom edukacyjny. W klasach z interaktywnymi 
tablicami uczy się o wiele szybciej, a uzyskiwane wyniki są lepsze. BE-
CTA, czołowa brytyjska firma zajmująca się oceną nowych technologii, 
przeprowadziła dwuletni program badań dotyczący tego, jak szybko i jak 
skutecznie uczniowie się uczą. Wyniki pokazały, że uczniowie – biorąc pod 
uwagę średnią dla różnych przedmiotów – przerabiali 24-miesięczny pro-
gram nauczania w 19 miesięcy. Na przykład matematyki uczyli się szybciej 
mniej więcej o 20 procent i uzyskiwali o wiele wyższe średnie oceny.

Dzisiejszy uczeń potrzebuje nowej technologii. Dla młodego pokole-
nia wychowanego w świecie komputerów, Internetu, telefonów komór-
kowych i postępu technologicznego, tradycyjna klasa szkolna przestaje 
być interesująca. Colin Rose, wielki entuzjasta tablic interaktywnych, 
członek zarządu stowarzyszenia naukowego pod patronatem rządu bry-
tyjskiego „Kampania na rzecz uczenia się” (Campaign for Learning), 
twierdzi, że tablica interaktywna jest najlepszym możliwym rozwiąza-
niem technologicznym dla klas, w których nauczanie/uczenie się oparte 
jest na wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. Multisensoryczność, na której 
opiera się skuteczność tablicy, pozwala rozwijać kluczowe elementy sku-
tecznego uczenia się, angażującego wszystkie zmysły: wzroku, słuchu i 
dotyku. Tradycyjny sposób nauczania w szkole wciąż jednak bazuje na 
czytaniu i słuchaniu. Według badań Uniwersytetu Stanowego w Teksasie 
(University of Texas) przeciętnie zapamiętujemy około 10 procent tego, 
co czytamy i około 20 procent tego, co słyszymy, natomiast zapamiętuje-
my 90 procent z tego, co widzimy, słyszymy i robimy. 

Dzięki tablicom interaktywnym uczniowie są aktywizowani podczas 
zajęć – nie tylko widzą kolorowe i ruchome obrazy, ale mogą wchodzić w 
fizyczne interakcje z materiałem dzięki możliwości przesuwania obiek-
tów. Pozwala to na stosowanie interaktywnych ćwiczeń polegających na 
porządkowaniu elementów, ich dopasowywaniu lub układaniu w odpo-
wiedniej kolejności. Obrazy i tekst mogą być wzbogacone dodatkowo o 
kolory i animacje, co udoskonala przekaz i pozwala zmierzyć się z trud-
nymi tematami, które stają się bardziej zrozumiałe. 

Pracę ucznia z tablicą interaktywną obrazowo opisuje Colin Rose: 
Kiedy uczeń szkoły podstawowej uczy się o atomach, o tym, dlaczego ato-
my zwiększają objętość, kiedy się je ogrzewa, to taki temat jest mu dość 
trudno zrozumieć. Oczywiście, kiedy do kawałka metalu napływa energia 
z zewnątrz, atomy metalu mają jej więcej, poruszają się szybciej, zderzają 
ze sobą i zajmują więcej przestrzeni. Na takim ekranie dziecko widzi, jak 
to się rzeczywiście dzieje. Albo na przykład – jak dziecko ma zrozumieć 
mechanizm zapylenia u roślin? Na własne oczy widzi, że oto przylatuje 
pszczoła, pyłek wpada do wnętrza kwiatu, przesuwa się w kierunku słup-
ka, gdzie dochodzi do zapylenia. Ten proces trochę trudno sobie wyobra-
zić, jeśli nie widzi się takiej animacji w kolorze, na własne oczy. Takich 
przykładów jest wiele. (www.multitablica.pl) 

Tablica interaktywna wraz z jej oprogramowaniem posiada ogromne 
walory dydaktyczne. Jest narzędziem, które daje nauczycielom nieogra-
niczone możliwości prowadzenia atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem 
materiałów pozyskanych z zasobów sieci internetowej, a także przygoto-

wywania własnych materiałów dydaktycznych bez względu na stosowaną 
metodę nauczania. Wszystko zależy od inwencji i pomysłowości nauczy-
ciela, który z łatwością może prezentować na przykład zdjęcia, obrazy, 
grafiki, filmy, animacje, pliki dźwiękowe, mapy mentalne, komiksy, gry 
dydaktyczne, symulacje procesów i zjawisk, ćwiczenia interaktywne – po 
to, aby poprzez angażowanie uczących się w tok zajęć przekaz wiedzy 
był dla nich łatwiejszy i bardziej zrozumiały.

Mimo że opracowanie własnych pomocy dydaktycznych jest czaso-
chłonne i wymaga od nauczyciela dużego wysiłku, to raz stworzona baza 
materiałów może być wykorzystywana wielokrotnie, łatwo modyfikowana 
i przystosowywana do możliwości i wymagań danej grupy uczniów. Praca 
z tablicą interaktywną daje nauczycielowi możliwość korzystania ze stron 
internetowych, encyklopedii multimedialnych, słowników, map, zdjęć sate-
litarnych itp. Stosowanie interaktywnych ćwiczeń czy symulacji powoduje, 
że tablica może wspierać różne metody nauczania. Wspólne rozwiązywa-
nie testów i zadań na tablicy pozwala na powtórzenie materiału i dyskusję. 

PODSTAWOWE FUNKCJE TABLICY INTERAKTYWNEJ PODCZAS LEKCJI

podsumowanie szkole trenerów 

technicznych i metodycznych

Założeniem projektu „Nauczyciel XXI wieku” jest przygotowanie 
nauczycieli szkół województwa świętokrzyskiego do pracy z nowoczes-
nymi technologiami informatycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
tablicy interaktywnej SMART Board i platformy e-learningowej. Rea-
lizacja projektu polega na przeprowadzeniu serii szkoleń, które zostały 
podzielone na kilka etapów: szkolenia trenerów technicznych i trenerów 
metodycznych oraz szkolenia techniczne i metodyczne nauczycieli. W 
kwietniu 2010 roku w Centrum Edukacyjnym w Milanowskiej Wólce od-
były się szkolenia trenerów technicznych. Przeszkolono 40 nauczycieli 
informatyki, którzy w maju 2010 roku rozpoczęli szkolenia techniczne 
nauczycieli, którzy zgłosili się do udziału w projekcie. Trenerzy technicz-
ni przeprowadzili dwudniowe szkolenia z zakresu obsługi tablicy inter-
aktywnej SMART Board (16 godzin) dla 1400 osób z ponad 100 szkół, 
czyli dla 120 grup.

Szkolenia trenerów metodycznych rozpoczęły się 19 marca 2010 roku. 
Uczestniczyło w nich 100 nauczycieli z województwa świętokrzyskiego 
(10 grup), wśród nich także konsultanci i doradcy metodyczni. Zajęcia 
odbywały się w małych grupach szkoleniowych (od 8 do 12 osób) w Centrum 

Polisensoryczna prezentacja wiedzy. 
Aktywizacja uczniów. 
Sprawdzanie wiedzy. 
Szybki dost p do zasobów edukacyjnych. 
Utrwalanie materia u. 
atwe zapisywanie efektów pracy uczniów. 

ii
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Edukacyjnym w Milanowskiej Wólce. Podczas trzech dwudniowych 
zjazdów szkoleniowych (każdy po 16 godzin dydaktycznych) nauczyciele 
zdobywali praktyczne umiejętności:

pracy z tablicą interaktywną SMART Board, 
 pracy z platformą e-learningową,
 wykorzystania narzędzi informatycznych przy tworzeniu interak-

tywnych pomocy dydaktycznych.

Zajęcia w ramach szkolenia trenerów metodycznych ukierunkowane 
były na pokazanie możliwości prowadzenia dynamicznych zajęć z wyko-
rzystaniem tablicy interaktywnej SMART Board oraz jej oprogramowania. 
Nauczyciele zostali zapoznani z planowaniem i tworzeniem zajęć pod wzglę-
dem doboru treści oraz sposobu ich prezentacji. Podczas zajęć ostatniego 
zjazdu tworzyli scenariusze lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Nauczycielom zaprezentowano możliwości trzech programów kom-
puterowych, bardzo przydatnych przy tworzeniu interaktywnych mate-
riałów dydaktycznych. Były to: 

FastStone Capture – program służący do zrzutów ekranowych, 
CamStudio – program do nagrywania fi lmów instruktażowych, 
XMind – program do tworzenia map mentalnych. 

Szkolenia trenerów metodycznych zostały zakończone 15 lipca 2010 roku.

wysoka poprzeczka dla 

nauczycieli

Projekt „Nauczyciel XXI wieku” to dla organizatorów ogromny wysi-
łek organizacyjny i logistyczny – przyznaje ELŻBIETA DUDEK, KIEROWNIK 
PROJEKTU. Podjęto szereg innowacyjnych rozwiązań, które zagwarantowa-
ły wysoki poziom merytoryczny szkoleń i ich sprawną realizację. Jednym 
z największych wyzwań był sposób zatrudniania w projekcie trenerów, 
który wymagał przeprowadzenia trudnych technicznie procedur formal-
nych, oraz opracowanie wymagań, jakie powinni spełniać prowadzący po-
szczególne zajęcia. Równie trudna była organizacja zajęć szkoleniowych 
dla uczestników projektu – nauczycieli i pracowników oświaty. Ilość grup 
szkoleniowych w projekcie jest tak duża, że kadra ŚCDN nie dałaby rady 
poprowadzić wszystkich szkoleń. Dlatego realizację projektu rozpoczęto 
od przeszkolenia 40 trenerów technicznych i 100 trenerów metodycznych, 
którzy zostali przygotowani do poprowadzenia zajęć z nauczycielami. Zdo-
byli oni wiedzę i ważne umiejętności zastosowania nowoczesnych tech-
nologii w nauczaniu, w tym tablic interaktywnych SMART Board, które 
będą mogli wykorzystać po zakończeniu projektu, wspierając nauczycieli 
w swoich szkołach. Zdecydowano, że szkolenia techniczne dla nauczycieli 

skuteczno narzdzi interaktywnych 

w nauczaniu potwierdzaj badania 

1. Wyniki badań nad skutecznością wykorzystania tablic interak-
tywnych, prowadzonych od 2004 roku w Zakładzie Dydaktyki Chemii 
Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
wykazały pozytywny wpływ stosowania technik interaktywnych 
w nauczaniu na efektywność przyswajania wiedzy uczniów z różnych 
poziomów edukacyjnych. W przebadanych szkołach gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych grupy pracujące z tablicą interaktywną uzy-
skały lepsze wyniki od tych, które korzystały z pracowni kompute-
rowej oraz od grupy kontrolnej kształconej metodą tradycyjną. (H. 
Gulińska, M. Bartoszewicz, Tablica interaktywna środkiem wspoma-
gającym nauczanie. „E-mentor” – czasopismo internetowe SGH 
w Warszawie 2007 nr 1). 

2. Badanie wpływu korzystania z tablic interaktywnych przepro-
wadzone zostało w Wielkiej Brytanii przez BECTA (British Educatio-
nal Communications and Technology Agency) – niezależną instytucję 
współpracującą z rządem w zakresie oceny nowoczesnych technik 
uczenia i e-learningu. Wyniki badań wykazały bardzo korzystny 
wpływ na koncentrację, uwagę, motywację i chęć współpracy ze stro-
ny uczniów we wszystkich grupach wiekowych i poziomach eduka-
cyjnych. Stwierdzono znaczące zwiększenie skuteczności nauczania 
pojęć złożonych i abstrakcyjnych (matematyka, nauki przyrodnicze). 

iii

Przygotowanie trenerów metodycznych do prowadzenia szkoleń z nauczycielami 
odbyło się w Milanowskiej Wólce

Elżbieta Dudek, kierownik projektu, nie ukrywa zadowolenia z frekwencji 
i zaangażowania nauczycieli na zajęciach 
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będą się odbywać w macierzystych szkołach nauczycieli, aby uczyć ich 
obsługi tablic, z którymi będą pracować na co dzień. Przyjęte rozwiązanie 
pozwoliło sprawnie i w dość krótkim czasie przeprowadzić szkolenia tech-
niczne dla tak dużej grupy nauczycieli (1400 osób).

Z grupy 1400 przeszkolonych technicznie nauczycieli udział w 
szkoleniach metodycznych zadeklarowało ponad 1200 osób. Na dzień 
dzisiejszy zapisanych jest 960 osób, czyli ponad 200 osób z różnych 
obiektywnych powodów nie znalazło swojego miejsca w grupach przed-
miotowych. Obecnie prowadzony jest dodatkowy nabór do czterech bra-
kujących grup, z którego mogą skorzystać osoby, które deklarowały chęć 
udziału w szkoleniach metodycznych. 

Szkolenia metodyczne nauczycieli odbywają się w pięciu ośrodkach 
szkoleniowych: główny ośrodek znajduje się w ŚCDN, gdzie szkolone są 
równolegle trzy grupy, oraz cztery ośrodki w województwie: Kunów, Bu-
sko-Zdrój, Staszów, Jędrzejów. Szkoły typowane na ośrodki szkoleniowe 
musiały posiadać odpowiednie warunki techniczne i być wyposażone w 
tablice interaktywne SMART Board, na których prowadzone są szkolenia. 

Specyfika projektu „Nauczyciel XXI wieku” polega na tym, że wy-
znacznikiem podziału na grupy w ramach szkoleń metodycznych na-
uczycieli jest nauczany przedmiot. Szkolenia realizowane są w dziesięciu 
obszarach przedmiotowych: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, 
język polski, języki obce, edukacja historyczna i obywatelska, edukacja 
przyrodnicza (przyroda, biologia/chemia, geografia/fizyka), edukacja 
matematyczna i techniczna, edukacja artystyczna (plastyka, wychowanie 
fizyczne, muzyka) oraz menadżer placówki oświatowej. Dotąd nie zda-
rzyło się, aby tego typu szkolenia z zastosowania tablicy interaktywnej w 
nauczaniu były przeprowadzone w grupach przedmiotowych. Zdaniem 
organizatorów projektu praca z grupą przedmiotowców pozwala opty-
malnie wykorzystać dydaktyczne możliwości tablicy zgodnie z metodyką 
konkretnego przedmiotu nauczania.

Przed uczestnikami szkoleń metodycznych postawiono duże wy-
zwania. Efektem końcowym szkoleń jest opracowanie przez każdego 
nauczyciela scenariusza lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, 
który jest sprawdzany pod względem poprawności metodycznej. Wartość 
materiału jest dużo większa, jeśli nauczyciel przeprowadzi taką lekcję z 
uczniami. Podczas tworzenia scenariuszy lekcji nauczycieli wspomagają 
trenerzy metodyczni, który dokonują wstępnej weryfikacji materiałów. 
Dodatkowym elementem motywującym nauczycieli do opracowania cie-
kawych materiałów dydaktycznych jest konkurs na najlepsze scenariu-
sze, jaki zorganizowano poza projektem.

Nad sprawnym przebiegiem szkoleń metodycznych czuwają koor-
dynatorzy przedmiotowi, których rolą jest wspomaganie pracy trenerów 
metodycznych z grupami przedmiotowymi przez cały czas trwania szko-
leń. To oni dokonają ostatecznego wyboru najciekawszych scenariuszy z 
różnych przedmiotów do konkursu.

Zaskakująca jest frekwencja na zajęciach, mimo że obciążenie na-
uczycieli jest bardzo duże – dwa dni szkoleń technicznych, sześć dni 
stacjonarnych szkoleń metodycznych, konsultacje on-line na platformie 
e-learningowej. Duża motywacja nauczycieli wynika stąd, że podczas 

szkoleń poznają wiele nowych zagadnień, które wzbogacają ich warsztat 
pracy. Nie są to dla nich łatwe szkolenia –  wymagają zaangażowania, 
poświęcenia swojego czasu, spędzenia wielu godzin przy komputerze.

EWALUACJA PROJEKTU 

„NAUCZYCIEL XXI WIEKU” 

Przez cały czas realizacji projektu „Nauczyciel XXI wieku” prowa-
dzona jest ewaluacja, którą zajmuje się  MARIA MYZIK – SPECJALISTA DS. 
EWALUACJI I MONITORINGU. Celem ewaluacji jest uzyskanie informacji o 
stopniu osiągnięcia zakładanych w projekcie celów szczegółowych pro-
jektu powiązanych z zakładanymi rezultatami miękkimi oraz bieżące 
zbieranie opinii pozwalających usprawnić realizację projektu. Aby osiąg-
nąć zakładane cele ewaluacji, na wszystkich etapach projektu uczestni-
cy szkoleń  w skierowanych do nich ankietach odpowiadają na pytania 
dotyczące:

 poziomu osiągnięcia przez uczestników celów kształcenia – zdobycia 
przez nich  zakładanej wiedzy i umiejętności,
 przydatności otrzymanych przez nauczycieli materiałów dydaktycznych,
organizacji szkolenia,
oceny osób prowadzących szkolenia.
Dane otrzymane za pośrednictwem ankiet są na bieżąco podsumowy-

wane oraz prezentowane kadrze zarządzającej projektem.
Informacje zebrane po szkoleniach dla trenerów technicznych oraz 

metodycznych pozwalają stwierdzić, że zdobyli oni zakładane w pro-
jekcie umiejętności niezbędne do poprowadzenia zajęć z nauczycielami. 
Wysoko również została oceniona organizacja szkolenia oraz postawa 
i kompetencje prowadzących. Podobne opinie zebrano od nauczycieli 
uczestniczących w szkoleniach technicznych.

Tekst: Barbara Skarżyńska
Zdjęcia: Tomasz Sokołowski
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2.
3.
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Wypowiedzi uczestników  szkole 

dla trenerów metodycznych

 Ciekawe szkolenie z masą interesujących pomysłów, będących 
inspiracją dla nauczyciela.
 Szkolenie profesjonalne, na bardzo wysokim poziomie mery-
torycznym.
 Bardzo przydatne szkolenie, które otwiera oczy na nowe moż-
liwości.
 Szkolenie w pełni daje obraz wykorzystania tablicy interaktywnej 
podczas zajęć dydaktycznych oraz pokazuje możliwości wyko-
rzystania platformy e-learningowej.
 Szkolenie dobrze przygotowane pod względem merytorycznym i 
organizacyjnym.
Kapitalne, świetne rozwiązania i pomysły na lekcje.

■

■

■

■

■

■
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PROJEKT „NAUCZYCIEL XXI WIEKU”
SZTUKA TWORZENIA INTERAKTYWNYCH LEKCJI

Najważniejszą częścią projektu „Nauczyciel XXI wieku” są szko-
lenia techniczne i metodyczne nauczycieli, których głównym celem 
jest przygotowanie ich do wykorzystywania w swojej pracy nowoczes-
nych technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej. 

Podczas szkoleń 
technicznych na-
uczyciele uczyli się 
obsługi tablicy inter-
aktywnej SMART 
Board, poznali na-
rzędzia programu 
SMART Notebook 
umożliwiające przy-
gotowanie lekcji 

i jej prezentację w czasie zajęć oraz zasoby Galerii SMART Notebook wraz 
z możliwościami ich wykorzystania do tworzenia pomocy dydaktycznych.

Druga część szkoleń polega na metodycznym przygotowaniu nauczy-
cieli do planowania i tworzenia interaktywnych lekcji z wykorzystaniem 
tablicy SMART Board oraz do samodzielnego tworzenia interaktywnych 
materiałów dydaktycznych. Efektem szkoleń metodycznych nauczycieli 
będą scenariusze lekcji z różnych bloków przedmiotowych, uwzględnia-
jące możliwości tablicy interaktywnej i zasoby sieci internetowej.

Szkolenia metodyczne nauczycieli – realizowane od listopada 2010 r. 
do listopada 2011 r. – obejmują 48 godzin zajęć stacjonarnych i 16 godzin 
konsultacji e-learningowych. Program zajęć stacjonarnych, realizowany 
podczas czterech zjazdów, składa się z sześciu modułów tematycznych 
dotyczących tworzenia scenariuszy i planowania interaktywnych lekcji. 

Istotą przygotowania zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 
jest ich właściwe zaplanowanie. Do tego potrzebna jest wiedza dotyczą-
ca planowania pracy i praktyczne umiejętności związane z wykorzysta-
niem interaktywnych możliwości tablicy i programu Notebook. Pracę 
nad przygotowaniem lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 
można podzielić na trzy etapy, które przedstawia poniższy schemat.

etapy tworzenia lekcji z wykorzy-

staniem tablicy interaktywnej

Podczas pierwszego zjazdu nauczyciele poznają narzędzia informa-
tyczne do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych oraz 

narzędzia do tworzenia prezentacji w programie SMART Notebook. 
Ważnym elementem zajęć jest także zapoznanie nauczycieli z obsługą 
i zasadami pracy z platformę e-learningową oraz jej wykorzystaniem 
w procesie dydaktycznym. Platforma e-learningowa umożliwia uczest-
nikom korzystanie z zasobów kursu, przesyłanie opracowanych doku-
mentów do prowadzących zajęcia za pomocą specjalnie przygotowanych 
zadań, a także konsultowanie się z trenerami.

Zajęcia drugiego zjazdu stanowią trzon szkoleń metodycznych, po-
nieważ  nauczyciele poznają model lekcji z wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej SMART Board, na podstawie którego opracowują szkic 
swojej lekcji. Celem tego modułu jest pokazanie, w jaki sposób na danym 
poziomie edukacyjnym można wykorzystywać tablicę interaktywną, aby 
przekazywanie wiedzy było efektywne.

Kolejne kroki tworzenia interaktywnej lekcji:
 Określenie tematu lekcji, celów i planowanych treści lekcji oraz 
powiązanie ich z podstawą programową kształcenia ogólnego 
i kompetencjami kluczowymi; opis założonych osiągnięć ucznia; 
sposoby i kryteria oceniania oraz metody sprawdzania osiągnięć 
ucznia podczas lekcji.
 Przygotowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji z wykorzy-
staniem poznanych narzędzi. Przygotowując materiały dydaktyczne 
do lekcji, nauczyciel może skorzystać z kilku możliwości: wykorzystać 
oprogramowanie tablicy SMART Board, które obejmuje bogaty, spe-
cjalnie opracowany zestaw elementów grafi cznych, szablonów, obiek-
tów interaktywnych i multimedialnych, przydatnych podczas przygoto-
wywania i realizacji lekcji z różnych bloków przedmiotowych, pobrać 
dodatkowe galerie ze strony producenta tablicy, samodzielnie przygo-
tować potrzebny materiał albo pozyskać go ze stron WWW lub opro-
gramowania edukacyjnego typu: encyklopedia, atlas lub słownik mul-
timedialny. Do pozyskiwania i przygotowywania materiałów do lekcji 
można wykorzystać darmowe programy dostępne w sieci internetowej, 
pamiętając o przestrzeganiu praw autorskich: FastStone Cupture – pro-

1.

2.

Okre lenie celów  i 
planowanych tre ci  lekcji 
oraz powi zanie lekcji z 
podstaw  programow  i 

kompetencjami kluczowymi.

Pozyskiwanie i 
przygotowywanie

materia ów do lekcji 
(grafika,filmy, wykresy, pliki 

d wi kowe itp.).

Tworzenie prezentacji w 
programie SMART 

Notebook.

I

Z dużą motywacją nauczyciele uczestniczą w szko-
leniach metodycznych
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gram do tworzenia zrzutów ekranowych, XMind – program do tworze-
nia map mentalnych, CamStudio – program do nagrywania fi lmów in-
struktażowych z pulpitu, a także programy SMART Recorder, SMART 
Notebook Print Capture.
 Zaplanowanie przebiegu zajęć i tworzenie prezentacji do lekcji 
w programie SMART Notebook. W scenariuszu zajęć opracowanym 
według przygotowanego szablonu nauczyciele zapisują: temat zajęć, 
imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, cele zajęć, zagadnienia, opis 
metody i formy pracy, opis materiałów dydaktycznych wykorzysty-
wanych podczas lekcji, czas trwania zajęć oraz opis przebiegu zajęć. 
Po zaplanowaniu przebiegu zajęć można przystąpić do tworzenia pre-
zentacji do lekcji, przygotowywanej według szablonu w programie 
SMART Notebook, w której zapisywany jest przebieg lekcji w postaci 
ciągu następujących po sobie slajdów. Na pierwszym slajdzie prezen-
tacji znajduje się metryka lekcji, która zawiera informacje o autorze 
zajęć, nazwę szkoły, przedmiot, temat zajęć, poziom edukacyjny, cele 
zajęć (sformułowane także w języku ucznia). Na kolejnych slajdach 
programu SMART Notebook nauczyciel przedstawia ćwiczenia inter-
aktywne zgodnie z przebiegiem zajęć przygotowanym w scenariuszu.
 Projektowanie ćwiczeń interaktywnych do lekcji. Ćwiczenia inter-
aktywne należy zaplanować w taki sposób, aby uczniowie nie byli 
tylko obserwatorami czynności wykonywanych przez nauczyciela, 
ale aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Nauczyciel konstruuje sytua-
cję problemową i dobiera różne rodzaje aktywności uczniów, na przy-
kład: sporządzanie notatek na podstawie prezentowanych na tablicy 
treści, udział w dyskusji, zadawanie pytań do prezentowanych tema-
tów, wyrażanie własnej opinii poprzez głosowanie, rozwiązywanie 
testów i zadań, zbieranie i analizowanie danych, tworzenie wykresów, 
prezentowanie wyników swojej pracy w postaci np. map mentalnych, 
fi lmów, grafi k. Warto również dopasować metody pracy do preferencji 
sensorycznych uczniów (słuchowców, wzrokowców, kinestetyków). 

W specjalnym szablonie nauczyciel zapisuje sposób wykonania przy-
gotowanego ćwiczenia, z uwzględnieniem takich informacji, jak: tytuł 
ćwiczenia, poziom edukacyjny, przedmiot, polecenie do ćwiczenia, in-
strukcję przygotowania ćwiczenia ze wskazaniem wykorzystanych na-
rzędzi, uwagi i komentarze.

Techniczne przygotowanie pełnego pakietu dydaktycznego 
na lekcję w szablonie VCT. Zadaniem nauczycieli jest osadzenie 
opracowanych dokumentów: scenariusza lekcji, dokumentu okre-
ślającego powiązanie lekcji z podstawą programową oraz kompe-
tencjami kluczowymi, prezentacji lekcji opracowanej w programie 
SMART Notebook, ewentualnie wyników ewaluacji z przeprowa-
dzonej lekcji czy też innych materiałów  – w specjalnie opracowa-
nym szablonie VCT (Virtual Classroom Tour). Jest to prezentacja 
multimedialna stworzona w programie PowerPoint, która pozwala 
zapisać w jednym pliku wszystkie elementy związane z projektowa-
ną lekcją. Taką prezentację można uruchomić w czasie lekcji  i wy-
świetlać potrzebne zasoby. Szablon VCT składa się z pięciu slaj-
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dów zawierających wszystkie informacje dotyczące całego pakietu 
do lekcji. Zgromadzenie materiałów w VCT umożliwia zgroma-
dzenie dokumentów w jednym pliku, ułatwia wymianę materiałów 
między nauczycielami oraz przygotowuje nauczycieli do udziału 
w konkursie Innowacyjny Nauczyciel.
Prezentacja opracowanych lekcji na forum grupy. Podczas 
ostatniego spotkania nauczyciele nawzajem oceniają swoje prace 
w oparciu o kryteria dotyczące: zawartości lekcji, metod i form pra-
cy, projektu prezentacji. Informacje zwrotne od innych uczestników 
pozwolą udoskonalić przygotowaną lekcję pod względem formato-
wania tekstu, doboru tła, grafi ki i kolorów, metod prezentacyjnych, 
ale również pod względem metodycznym – właściwego doboru 
metod i form pracy, sposobu aktywizowania uczniów, wykorzysta-
nia multimediów podczas zajęć z tablicą. Po zakończeniu ostatniego 
modułu nauczyciele mają dwa tygodnie na naniesienie ewentualnych 
uwag i przesłanie trenerowi ostatecznej wersji swojej pracy.

KOORDYNATOR DS. MERYTORYCZNYCH 
PROJEKTU KRZYSZTOF ŁYSAK zwraca uwagę 
na kilka istotnych elementów interaktyw-
nych lekcji.

– Wykorzystanie nowoczesnych technolo-
gii powoduje zmianę formy przekazu wiedzy. 
Tablica interaktywna jest idealnym narzędziem 
do rozwiązywania zadań problemowych – trze-
ba umiejętnie stworzyć sytuację problemową 
i dobrać takie narzędzia, które pozwolą rozwią-
zać ten problem. Nauczyciel może na przykład 
zaplanować przeanalizowanie reakcji jądrowej 
czy prześledzenie, jak zmienia się wykres funk-
cji liniowej w zależności od jej współczynnika 
kierunkowego, tworząc symulacje z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. 
Do tego jednak potrzebne są kompetencje nauczyciela na odpowiednim po-
ziomie w zakresie wykorzystania tych narzędzi oraz umiejętności dopaso-
wania interaktywnych materiałów i formy przekazu do treści i celów lekcji. 
Kluczowymi elementami interaktywnych lekcji są: 

cele i treści lekcji zgodne z nową podstawą programową i kompe-
tencjami kluczowymi,

 metody i formy pracy z uwzględnieniem aktywności uczniów pod-
czas lekcji, 
 atrakcyjna forma przekazu. 

Spełnienie tych wymagań warunkuje wykorzystanie tablicy interak-
tywnej do wzrostu efektywności przekazywania wiedzy.

Trenerzy metodyczni o szkole-

niach dla nauczycieli

Trenerzy metodyczni zakończyli pierwsze szkolenia i opowiadają 
o swoich doświadczeniach z pracy z nauczycielami.

II

Krzysztof Łysak, koordyna-
tor ds. merytorycznych pro-
jektu, dba o wysoki poziom 
szkoleń
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ANETA BRÓDKA

TRENER METODYCZNY NAUCZYCIELI 
JĘZYKÓW OBCYCH

– Głównym celem mojej pracy 
z nauczycielami jest pomoc w tworze-
niu scenariuszy i prowadzeniu lekcji 
z wykorzystaniem tablicy interaktyw-
nej. Szkolenie metodyczne to nie tylko 
sprawy techniczne, ale skoncentrowa-
nie się na właściwym przebiegu lekcji 
pod kątem celów komunikacyjnych. 

W trakcie tworzenia scenariuszy zwracam uwagę nauczycieli na to, 
żeby ćwiczenia nie zdominowały lekcji. Ponieważ pracuję z nauczy-
cielami języków obcych, dużo rozmawiamy o tym, żeby na lekcji 
nie zabrakło mówienia, pracy w grupach czy miniprojektów. W ję-
zyku obcym, i to okazało się całkiem niedawno, ćwiczenia to tak 
naprawdę tylko sprawdzanie wiedzy, a nie uczenie się języka. Uczy-
my się języka, mówiąc, pisząc, komunikując się. Dlatego w trakcie 
przygotowywania scenariuszy, dbamy o to, żeby dobrze sformuło-
wać cele lekcji w formie celów komunikacyjnych i dobrać do nich 
odpowiednie ćwiczenia nastawione na komunikację. Trochę jestem 
wyczulona na punkcie celów komunikacyjnych, ponieważ okazuje 
się, że polski system nauczania języków obcych jest mało efektywny. 
Podam taki przykład: Program TVN „Top Model”, którego główną 
nagrodą jest wyjazd do Nowego Jorku, wygrała dziewczyna, która 
nie potrafi się komunikować w języku angielskim, mimo że zdała ma-
turę. To zamyka przed nią szanse życiowe. Dlatego zwracam uwagę 
nauczycieli na komunikacyjny cel nauczania języka obcego.

– Obserwuję nauczycieli, jak rozwijają się przez cały czas trwa-
nia szkoleń – od momentu, kiedy przychodzą bardzo niepewni swoich 
umiejętności technicznych. Oni wiele zyskują podczas szkoleń. Jedna 
rzecz to tworzenie scenariuszy lekcji z całą obudową metodyczną, a 
druga – to umiejętność samodzielnej pracy poprzez konsultacje on-
line. Nauczyciele przekonali się, jak bezcenna jest umiejętność korzy-
stania z platformy z wykorzystaniem formuły blended-learningowej. 
Ta formuła okazała się dla nauczycieli bardzo ciekawa, skuteczna, 
pozwala na autonomiczne uczenie się, zmusza do zmotywowania się. 
To jest korzyść po tym szkoleniu, która wzbogaca warsztat pracy na-
uczyciela. 

– W czasie szkoleń uczę się współpracować z trenerem technicz-
nym, aby wspólnie pracować na efekt jednej grupy. Za bezcenne w 
projekcie uważam to, że mogę wymieniać się doświadczeniami z inny-
mi trenerami metodycznymi. Nigdy do tej pory nie zdarzyło się, żeby 
była tak intensywna wymiana na płaszczyźnie trenerskiej. Sama też 
uczę się pracować na platformie e-learningowej jako prowadząca za-
jęcia. Mam wiele przydatnych informacji zwrotnych jako trener na 
temat korzystania z platformy, którą uważam za bardzo efektywną 
formę.

MAŁGORZATA JAS

TRENER METODYCZNY NAUCZYCIELI 
JĘZYKA POLSKIEGO

NAUCZYCIEL XXI WIEKU – TECHNOLOGICZNE 
I HUMANISTYCZNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

– „Nauczyciel XXI wieku” to projekt nie-
wątpliwie innowacyjny. Zmienia wszystkich, 
którzy go realizują – twórców projektu, auto-
rów scenariuszy zajęć i materiałów szkolenio-
wych, trenerów, uczestników. Jakiż prosty był-
by świat, gdyby dało się jednoznacznie opisać 
profil kompetencji nauczyciela XXI wieku. Odpowiedzieć na pytanie: Jaki 
powinien być? – Za pan brat z technologią? Sprawny w obsłudze kompute-
ra? Funkcjonujący w społecznościach Sieci? Innowacyjny w tworzeniu no-
wego modelu nauczania–uczenia się, opartego na wykorzystywaniu ICT? 

Można tworzyć profile nauczycielskich kompetencji, można opisywać 
nowy model procesu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technolo-
gii. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że żyjemy w epoce „szybkiego pulsu 
nowych generacji”. W szkole spotykają się przedstawiciele kilku pokoleń. 
Uczniowie urodzili się w świecie zdominowanym przez media i technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne. „Pokoleniowa mapa” nauczycieli szkoły 
XXI wieku jest zdecydowanie bardziej złożona: to reprezentanci kilku „ge-
neracji”, wśród których najmniej jest „digitalnych tubylców”…

Za mną spotkania w pełnym cyklu szkoleniowym z jedną grupą poloni-
stów. Odkrywcze i ciekawe.  „Oswajanie” tablicy interaktywnej w ciągu 
kilku miesięcy kursu wymagało od uczestniczek niezwykłej samodyscypli-
ny.  Zajęcia „po brzegi” wypełnione ćwiczeniami, a między zajęciami sta-
cjonarnymi – zadania etapowe, kontakty na platformie. Pierwsze projekty 
ćwiczeń interaktywnych i scenariuszy lekcji kilkakrotnie modyfikowane, 
udoskonalane. Ciężka praca, eksperymentowanie, odkrywanie, chwile 
zwątpienia i radosnego zdziwienia.

Nasze „drogowskazy” na tej drodze – pytania „dyscyplinujące” przy 
tworzeniu projektów lekcji:

 Czy do wykonania tego ćwiczenia/zadania/polecenia potrzebna 
jest tablica interaktywna? Czy nie wystarczy rzutnik multimedialny 
i klasyczna prezentacja PowerPoint? 
 Co mogę zrobić, jak zmodyfi kować swój pomysł, aby uczeń do wyko-
nania ćwiczenia musiał podejść do tablicy i działać? 
 Jak zaadaptować „na użytek” tablicy interaktywnej zadania/ćwicze-
nia/polecenia kluczowe dla osiągnięcia celów lekcji? 
Udało się… I choć czasami, w drodze do ostatnich zajęć, powtarza-

łyśmy za Andrzejem Poniedzielskim: „Bezczelność techniki przechodzi 
ludzkie pojęcie” – efekt końcowy przyniósł satysfakcję i „kursantkom”, 
i trenerom (także niezastąpionym trenerom technicznym). Niektóre z au-
torek scenariuszy „przerobiły” je z uczniami – podkreślały niespotyka-
ną na „zwykłych” lekcjach aktywność dzieci i młodzieży, szybkie tempo 
ich pracy, kreatywność w generowaniu pomysłów na wykorzystanie opro-
gramowania SMART Notebook.

■

■

■
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Dla mnie największą wartością dodaną spotkań z grupą było wspólne 
poszukiwanie takich sposobów wykorzystania tablicy SMART Board i bo-
gactwa zasobów jej oprogramowania, aby nie tylko uatrakcyjniać proces 
kształcenia, ale tworzyć i wzmacniać wartości, budować postawy ucz-
niów z pokolenia Y czy generacji Z.

Chylę głowę w uznaniu pomysłowości, pracowitości, konsekwen-
cji i uporu Uczestniczek szkolenia polonistów w Kunowie. Ale – prze-
de wszystkim – dziękuję Im za MĄDROŚĆ w poszukiwaniu efektownych 
i EFEKTYWNYCH sposobów na tworzenie „interaktywnych” lekcji.

BERNADETA MECHELEWSKA – 
TRENER METODYCZNY NAUCZYCIELI HISTORII I WOS.

– Ludwik Hirszfeld powiedział, że „należy być 
optymistą na początku pracy, a krytycznym na koń-
cu...”. Mnie optymizm towarzyszył od pierwszego 
spotkania po ostatnie zajęcia z grupą. Szkolenia 
w ramach projektu „Nauczyciel XXI wieku” 
to trudne szkolenia, ale jednocześnie mobilizujące 
do pracy nad sobą, własnego rozwoju, do dosko-
nalenia warsztatu pracy, korzystania z ułatwień, 
jakie daje nauczycielom technologia XXI wieku.

Szkolenia uświadamiają nam, że społeczeństwo polskie staje się 
społeczeństwem informacyjnym, a nauczyciel musi dostosować metody, 
techniki i formy pracy do oczekiwań swoich uczniów, podążać za ich za-
interesowaniami i potrzebami, mówić językiem zrozumiałym dla uczniów 
i rozumieć, o czym mówią nasi uczniowie.

W czasie szkoleń trener spotyka się ze zróżnicowaniem grupy pod 
względem umiejętności informatycznych, wieku, zapału i motywacji 
do ciągłego samodoskonalenia. Dla niektórych jest to pierwsza przygoda 
z tablicą interaktywną – i do tej właśnie  grupy nauczycieli kieruję te 
słowa: Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, uznania i szacunku 
jak ludzka praca, pokonywanie własnych „słabości”, trudności (technicz-
nych też) w dążeniu do ciągłego rozwoju i poznawania tego, co nowe.

Myślę, że wykorzystanie umiejętności zdobytych  w projekcie – na miarę 
nauczyciela XXI wieku – leży już teraz nie tylko po stronie nauczycieli, ale rów-
nież w gestii dyrektora placówki (wyposażenie szkoły w sprzęt multimedialny, 
tablice interaktywne, motywacja nauczycieli do wykorzystywania zdobytych 
umiejętności w codziennej pracy z uczniem), bowiem „najlepszy mikroskop 
nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafie” (L. Hirszfeld).

LIDIA RAFALSKA

LIDIA RAFALSKA

TRENER METODYCZNY NAUCZYCIELI EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ

– Dzięki projektowi „Nauczyciel XXI 
wieku” powstała realna możliwość rozwi-
jania e-nauczania w szkołach. Świętokrzy-
skie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
dało setkom nauczycieli z województwa 
świętokrzyskiego profesjonalne wsparcie 
w zakresie wykorzystania nowoczesnych 
technologii oraz zaproponowało wiele no-
wych rozwiązań określających standardy pracy dydaktycznej. 

Zajęcia prowadziłam w Ośrodku Szkoleniowym w Staszowie z gru-
pą nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przedział wiekowy uczest-
niczek, jak również poziom ich umiejętności technicznych był zróżni-
cowany, a mimo to były bardzo zaangażowane, terminowo przesyłały 
swoje zadania, reagowały pozytywnie na sugestie trenerów, z wielkim 
uporem, ambicją i  wytrwałością dążyły do osiągnięcia celu.

Uczestniczki szkolenia widziały ogromną potrzebę stosowania ćwiczeń 
interaktywnych na zajęciach z dziećmi. Twierdziły, że ćwiczenia interaktyw-
ne odpowiednio dostosowane do wieku dziecka rozbudzają w nim naturalną 
chęć zdobywanie wiedzy. Na ostatnich zajęciach dowiedziałam się, że na-
uczycielki z dwóch szkół wynegocjowały u dyrektora możliwość korzystania 
z tablicy interaktywnej raz w tygodniu na swoich zajęciach z uczniami.

Po zajęciach uczestniczki mówiły, że nabyły pewności siebie, udoskona-
liły swoje umiejętności techniczne w posługiwaniu się  komputerem. Jednak 
najbardziej zadowolone są z tego, że platforma e-learningowa Moodle sta-
ła się dla nich miejscem pozyskiwania informacji i wielu ciekawych scena-
riuszy zajęć. Na koniec kursu czuły się zmęczone ilością wiedzy przekazanej 
w dość krótkim czasie, ale były bardzo zadowolone. Usłyszałam mnóstwo 
ciepłych słów pod adresem pomysłodawców projektu.

Nauczyciele o szkoleniach  metodycznych

 Bardzo fajne szkolenie, dużo się nauczyłam. Na pewno wykorzystam to w swojej pracy. Miła i przyjemna atmosfera – tak się można uczyć.   
 Jestem zadowolona ze szkolenia. Nie mogę doczekać się kolejnych zajęć.   
 Prowadzący bardzo chętnie i z zaangażowaniem odpowiadał na wszystkie pytania uczestników kursu. Zajęcia bardzo ciekawe, pozwalające w łatwy 
sposób zdobyć wiadomości i umiejętności dotyczące poznanych programów.
 Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, jak również od strony organizacyjnej.
 Szkolenie prowadzone profesjonalnie, sprawnie, w miłej atmosferze zachęcającej do pracy.
Super ćwiczenia!!!

■

■

■

■

■

■

Tekst: Barbara Skarżyńska
Zdjęcia: Tomasz Sokołowski

Przy opracowaniu niniejszego materiału skorzystano z pakietu „Mate-
riały dydaktyczne do szkoleń metodycznych nauczycieli”, przygotowane-
go w ramach projektu ŚCDN „Nauczyciel XXI wieku”. 
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DOBRA PRAKTYKA

METODA PROJEKTÓW 

W ROZWIJANIU 

KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

W swojej pracy z dziećmi bardzo chętnie 
i często sięgam po metodę projektów. 

Nie zawsze są to działania długoterminowe, 
czasami obejmują jeden, dwa dni, jednak za-
wsze z radością i satysfakcją obserwuję moich 
uczniów, jak z ogromnym zaangażowaniem, 
niemalże z wypiekami na twarzy pracują nad 
zadanym im zagadnieniem. Współpracując 
w grupie, dzielą się pomysłami, twórczo pod-
chodzą do stawianych przed nimi problemów. 
Cieszy mnie, że uczą się współdziałania, wy-
pracowywania kompromisów i negocjacji. Na-
wet ci uczniowie, którzy na co dzień nie mogą 
skupić uwagi, niechętnie podporządkowują 
się regułom lekcyjnym, podczas samodzielnej 
pracy potrafią ze skrupulatnością realizować 
własny, nienarzucony przez nikogo plan dzia-
łania. Mają na niego wpływ i mogą go dowol-
nie modyfikować, wreszcie decydują o tym, 
jak wygląda ich grafik działań. Rozliczają się 
sami przed sobą.

Metoda projektów charakteryzuje się tym, 
że uczniowie samodzielnie lub przy wsparciu 
nauczyciela dogłębnie poznają i realizują jeden 
temat. W obrębie danego zagadnienia wyzna-
czają cele, jakie chcą osiągnąć i pytania, na które 
chcą znaleźć odpowiedzi. Na wykonanie zada-
nia mają przeznaczony określony czas, a za-
kończeniem pracy jest najczęściej prezentacja, 
pokaz lub wystawa. Pracując metodą projektów, 
pozwalamy dzieciom uaktywniać ich ciekawość 
poznawczą, rozwijamy w nich umiejętność sta-
wiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Przy 
takich działaniach nauczyciel najczęściej speł-
nia rolę pomocnika. To dzieci mają większy 
wpływ na podejmowanie decyzji oraz inicjowa-
nie działań. Nauczyciel jest osobą wspomaga-
jącą, nakreślającą kierunek pracy. Oczywiście 
stopień samodzielności, na jaki pozwolimy na-
szym uczniom zależny jest od ich wieku i umie-
jętności. Inaczej wygląda realizacja projektu 
w klasie III, a inaczej w zerówce czy grupach 
przedszkolnych. Ważne jest jednak, żeby pod-
czas pracy dzieci uczyły się samodzielności, 
organizacji własnych działań, aktywnego zdo-
bywania wiedzy. Umiejętności zdobyte podczas 
pracy metodą projektu dają widoczne efekty za-
równo w dalszej nauce szkolnej, jak i w życiu 
dorosłym – praca w większej grupie, umiejęt-
ność negocjacji, umiejętne planowanie działań 
to podstawowe kompetencje potrzebne do właś-
ciwego funkcjonowania w społeczeństwie.

Aby rozpocząć z uczniami pracę nad okre-
ślonym zagadnieniem, warto się do tego dobrze 
przygotować, poznać zainteresowania swoich 
uczniów, zweryfi kować ich wiedzę na dany 
temat. Trzy etapy realizacji projektu pozwa-
lają na usystematyzowanie działań, powodują, 
że praca uczniów i nauczyciela jest zorganizo-
wana, dobrze przygotowana, przewidywalna.

Etap 1 – to wybranie tematu do realizacji. 
Najlepiej jeśli temat spontanicznie wyniknie 
z zainteresowań dzieci. Niech one same po-
prowadzą nas, podpowiedzą, co je interesuje 
i czego chciałyby się dowiedzieć. Rolą nauczy-
ciela jest obserwacja i podsycanie ciekawości, 
nakierowanie uczniów na odpowiednie tory. 
Częścią etapu pierwszego jest również zebranie 
od dzieci informacji, jakie posiadają na wybra-
ny temat. Dzięki temu jesteśmy w stanie dopa-
sować projekt i dalsze działania do rzeczywistej 
wiedzy uczniów.

Etap 2 – to wspólne przygotowanie siatki 
tematycznej. Nauczyciel wraz z dziećmi po-
winien spisać wszystkie pytania, na jakie ucz-
niowie chcieliby znaleźć odpowiedzi, określić 
dalszy plan działania – co konkretnie będziemy 
robić, w jaki sposób zdobywać wiedzę, co lub 
kto może nam pomóc w odpowiedzi na stawia-
ne pytania. Ustalamy osoby odpowiedzialne 
za realizację poszczególnych zadań. Na tym 
etapie to dzieci stają się osobami aktywnymi, 
realizującymi poszczególne punkty planu.

Etap 3 – to etap końcowy, kiedy następuje fi-
nał pracy, a uczniowie przygotowują się do po-
kazu, prezentacji lub wystawy, podczas której 
zaprezentują wiedzę oraz umiejętności zdobyte 
podczas samodzielnej pracy. Warto na tę okazję 
zaprosić rodziców, dziadków, uczniów z klas 
młodszych. To z pewnością spotęguje jeszcze 
motywację naszych uczniów do pracy. Koń-
cząc projekt, wracamy z dziećmi do pytań 
postawionych na początku i zastanawiamy 
się, czy udało się na wszystkie odpowiedzieć. 
A może pojawiły się jakieś nowe problemy, 
pytania dotyczące tematu? Może to być baza 
do dalszych poszukiwań, rozszerzenia zakresu 
naszego projektu. Warto zgłębiać z uczniami 
temat do czasu, kiedy oni sami wykazują nim 
zainteresowanie – daje nam to niemalże stupro-
centową gwarancję sukcesu naszych działań. 
Obserwując pracę moich uczniów nad projek-
tem, z satysfakcją słucham, jak samodzielnie 
podają nowe pomysły, wymyślają, co jeszcze 
możemy zrobić, jakie tematy zgłębić po za-
kończeniu bieżących działań. Zatem praca nad 
projektem dodaje skrzydeł nie tylko uczniom, 
ale i nauczycielom.

Stosując metodę projektu w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej, doskonale 
wpisujemy się w ideę rozwijania kompeten-
cji kluczowych. Przede wszystkim rozwijana 
jest samodzielność oraz umiejętność plano-
wania pracy. Uczniowie zmuszeni są do sa-
modzielnego decydowania o tym, jak i kiedy 
realizować będą kolejne etapy zadania, muszą 
na bieżąco kontrolować czas i stopień wyko-
nania projektu. W przypadku projektów rea-
lizowanych w większych grupach uczniowie 
w praktyce uczą się mediacji i twórczego 
rozwiązywania konfliktów. By sfinalizować 
projekt i dokonać prezentacji, grupa musi 
współpracować, razem podejmować decyzje, 
sprawnie dzielić się pracą, skutecznie poro-
zumiewać się. Są to umiejętności konieczne 
dla osiągnięcia sukcesu w przyszłości, odna-
lezienia się we współczesnym świecie. Współ-
cześnie oprócz sprawnej pracy w zespole oraz 
umiejętności podejmowania decyzji ważne 
jest, aby racjonalnie i sprawnie funkcjonować 
w świecie finansów, dlatego też w swojej pracy 
wykorzystałam metodę projektu do rozwijania 
umiejętności oszczędzania i planowania wy-
datków. Uczniowie na kilka dni stali się właś-
cicielami parku rozrywki, a ich zadaniem było 
umiejętne pomnożenie majątku firmy oraz jak 
najlepsze inwestowanie zarobionych pienię-
dzy. Dzięki temu uczniowie przekonali się, 
jak ważne jest rozsądne wydawanie pieniędzy, 
postępowanie według określonego planu, dy-
scyplina finansowa. Dzieci chętnie uczestni-
czyły w zajęciach i same niejednokrotnie pod-
powiadały pomysły na rozszerzenie projektu 
i jego kontynuację. W swojej codziennej pracy 
staram się jak najlepiej przygotować uczniów 
do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
Dlatego też cenię sobie metodę projektu w edu-
kacji elementarnej.

Z pewnością nie jest to metoda łatwa, wy-
maga sporo pracy i przygotowań ze strony 
nauczyciela, jednak zaangażowanie uczniów 
i chęć do pracy motywuje mnie do dalszych 
działań.

Kamila Szymańska
Szkoła Podstawowa ABiS 

„Szkoła dla dziecka”w Łodzi
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Jeśli pisać listy – 

to do Anglii!

Czasami wydaje się, że pisanie listów 
do znanych ludzi lub ważnych instytucji 

nie ma sensu, bo przecież pisze tysiące ludzi 
i kto by czytał akurat naszą koresponden-
cję. Tymczasem przekonałem się, 
że może być inaczej.

Jedną z moich pasji jest ryso-
wanie, zwłaszcza rysunek saty-
ryczny. W archiwalnym numerze 
„Brytanii” czytałem o historii 
angielskiej karykatury i pracach, 
które znalazły się w kolekcji ro-
dziny królewskiej. Pomyślałem 
sobie – spróbuję. Narysowałem 
pięć karykatur nosów: rodzi-
ny Windsorów, księcia Karola, 
księżnej Diany, Królowej Matki 
i Jej Wysokości Elżbiety II, i napi-
sałem, że słyszałem o królewskich 
zbiorach karykatur. Po dwóch ty-
godniach dostałem list z podzię-
kowaniami. W imieniu Królowej 
odpisała mi Lady-in-Waiting 
– pani Susan Hussey. W tym sa-
mym roku przygotowałem w swo-
jej szkole przedstawienie „This is 
England” z okazji Dni Europej-
skich. Postanowiłem jeszcze raz 
napisać. Przygotowałem serię no-
wych rysunków i zdjęcia ze swo-
jej szkolnej imprezy. Ponownie 
dostałem list z dworu królewskie-
go z kolejnymi podziękowaniami 
i znacznie dłuższy. Co więcej, 
pisząc, nie podałem dokładnego 
adresu. Na kopercie napisałem jedynie: Her 
Majesty Elisabeth II, Buckingham Palace, 
London, England. Trzymam je do dziś.

Równocześnie kontaktowałem się drogą in-
ternetową z fan clubem grupy Levellers. Które-
goś dnia wpadłem na pomysł napisania recen-
zji ich najnowszej płyty. Wysłałem im e-mail 
z propozycją i wyjaśnieniem, że mam trudności 
ze zdobyciem nagrań i podałem swój adres. 
Bardzo szybko do domu przyszła przesyłka 
z darmowym egzemplarzem płyty, której recen-
zję wysłałem do kilku miejsc. Kontakt z „On the 
Fiddle” podtrzymuję do dziś.

Ucząc w szkole, często korzystam z pod-
ręczników Wydawnictwa Oxford University 
Press. Niestety pewnego roku pokpił sprawę 
jeden z polskich dystrybutorów. Nie wiedzia-
łem, kto jest dokładnie odpowiedzialny za nie-
dostarczenie na nasz rynek odpowiedniej ilości 

podręczników – czy sam Oxford, czy ktoś tu-
taj. Na wszelki wypadek napisałem zażalenie 
do polskiego przedstawiciela i do samej firmy 
w Anglii. Nie spodziewałem się odpowiedzi, 

a już na pewno nie prezentu! Tymczasem 
parę dni później dostałem list z wyjaśnienia-
mi i przeprosinami od polskiego reprezen-
tanta wydawnictwa, a jako zadośćuczynienie 
– szóstą edycję słownika Oxford „Advanced 
Learner’s Dictionary”! 

W tym miejscu chciałbym zachęcić moich 
kolegów i koleżanki anglistów do wyłapywania 
błędów w podręcznikach, 
z których uczycie i przesy-
łania ich do wydawnictw. 
Dzięki temu sami nie popa-
damy w rutynę.

Chyba jednak najwięk-
szym zaskoczeniem dla 
mnie była historia ze słyn-
nym profesorem Michaelem 

Swanem, którego miałem przyjemność spotkać 
kilka razy. Na XVI Konferencji IATEFL w To-
runiu byłem po raz pierwszy na jego wykładzie 
i podpisałem listę chętnych do otrzymywania 

drogą e-mailową odcinków „100 
złotych reguł gramatycznych”, 
opracowanych przez samego prof. 
Swana. Za dwa lata pojechałem 
na XVIII Konferencję IATEFL, 
tym razem do Łodzi, i tam spotka-
łem Pana Profesora ponownie. Gdy 
dawał autografy na swoich książ-
kach, podszedłem i podziękowałem 
za przesłane odcinki i pochwaliłem 
się, że sam podsuwam je swoim ucz-
niom i to na różnych szczeblach edu-
kacji. Profesor na chwilę oniemiał, 
po czym spytał, czy jestem w stanie 
wysłać cały zestaw tych zagadnień 
na jego adres. Jak przyznał, praco-
wał nad tym kilka lat, sobie zostawił 
oryginał, a na uczelnię przekazał ko-
pię. Oczywiście awaria komputera 
u niego i na wydziale spowodowała 
utratę danych. W ciągu niecałych 
dwóch tygodni od wysłania Panu 
Profesorowi e-maila dostałem słow-
nik „English Idioms” i króciutki list 
z podziękowaniem.

Jeśli pisać listy – to tylko do An-
glii! Spójrzmy chodźmy na filateli-
stykę, która jest przecież bezpośred-
nio związana z listami  – w Polsce 
zaczyna być już ginącym hobby, 
a w Anglii wciąż ma wielu sympaty-
ków i starym tradycyjnym sklepom 

filatelistycznym na Oxford Street w Londynie 
jakoś nie grozi splajtowanie. Ja tam będę pisał 
kolejne … 

Łukasz Czuryłło
Gimnazjum Publiczne Zespołu Placówek

 Oświatowych w Rudzie Malenieckiej
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Z lewej: profesor Michael Swan, autor podręczników do nauki języka angielskiego
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Szansa dla anglistów 

z prowincji
Warsztaty programu „English Teaching”

Przed nami semestr letni – czas do czerwca 
zleci szybciej niż nam się zdaje. Chciał-

bym przywołać jedno z nauczycielskich 
wspomnień z poprzednich wakacji. Warszta-
ty programu „English Teaching” są moim 
zdaniem jednymi z najbardziej atrakcyjnych 
warsztatów w kraju. Wciąż jednak wielu na-
uczycieli w ogóle o nich nie wie, albo nie stara 
się o wzięcie w nich udziału. Chciałbym przy-
bliżyć nieco ich charakter w swojej krótkiej 
relacji.

Na ubiegłoroczny „English Teaching Mar-
ket” w Starych Jabłonkach (28–30 czerwca), 
oficjalnie zwany VIII Ogólnopolskim Spotka-
niem Nauczycieli Języka Angielskiego, przy-
jechało około 400 osób. Warsztaty zbiegły się 
z ważną dla organizatorów rocznicą, którą 
jest 10-lecie istnienia programu „English Tea-
ching”, wspieranego przez Polsko-Amerykań-
ską Fundację „Wolność” i Fundację Rozwoju 
Gmin „Nida”. Przypomnijmy, że jeszcze trzy 
lata temu, państwo Barbara i Krzysztof Margol 
– kierujący fundacją „Nida”, zostali uhonoro-
wani przez tygodnik „Newsweek” tytułem 
„Społecznik Roku”. 

Generalnie trzydniowe warsztaty na Mazu-
rach przewidziane są dla anglistów uczących 
w szkołach w małych miejscowościach, tj. do 
20 tys. mieszkańców, ale tym razem nie zastoso-
wano takiego ograniczenia. Jakby nie było, za-
chęcam anglistów, zwłaszcza z małych ośrodków, 
do uczestnictwa w ETM. Wykładom i warszta-

tom, czasami prowadzonym przez bardzo znane 
osoby, zawsze towarzyszy kiermasz najprężniej 
działających wydawnictw, a to z kolei zawsze 
oznacza możliwość zdobycia dodatkowych lub 
gratisowych materiałów dla szkół. To czas wy-
miany doświadczeń również z innymi nauczycie-
lami. Chciałbym udzielić kilku rad tym osobom, 
które zdecydują się wziąć udział w szkoleniach 
„English Teaching” po raz pierwszy.

Należy wybrać tematykę zajęć przede wszyst-
kim pod kątem szkół, w których uczycie, chociaż 
za ich jakość nie można zawsze zagwarantować, 
ale od tego są ankiety i formularze oceny. Na wy-
brane zajęcia naprawdę trzeba chodzić, ponieważ 

z powodu nieobecności można nie otrzymać cer-
tyfikatu uczestnictwa. Nie martwcie się o zakwa-
terowanie i wyżywienie, bo każdy osoba, która 
zostanie zakwalifikowana, otrzymuje za darmo 
posiłki i nocleg w naprawdę atrakcyjnych miej-
scach. Warto zabrać tylko podstawowe środki hi-
gieny, parę ubrań, kostium kąpielowy, a wszystko 
inne jest na miejscu. Dojazd do Starych Jabłonek 
jest trudny, ale wszystkie zajęcia odbywają się 
w hotelu „Ambasador”, a wieczorem specjalnie 
podstawione autobusy odwożą wszystkich nocu-
jących poza nim. Warto też zrobić sobie miejsce 
na dodatkowy bagaż, jakim są dydaktyczne pre-
zenty od organizatorów i wystawców. Nowością 
na zeszłorocznym ETM była pierwsza próbna 
edycja Dyskusyjnego Klubu Filmowego, który 
ma być alternatywą dla zabawy tanecznej pod-
czas kolacji przy grillu. Na pierwszy ogień po-
szedł „Gallipoli”. Prowadząca Klub – Anna Fa-
biańczyk-Woźniak po raz kolejny ujawniła swoje 
australijskie fascynacje. Dobrym pomysłem było 
też zaproszenie folkowego zespołu „Shannon”, 
który zagrał w pierwszy wieczór. 

Kto jeszcze nie był na szkoleniu na Mazurach, 
niech sprawdza stronę www.englishteaching.org.pl 
i może zapisać się na szkolenia weekendowe, 
które zawsze są dostępne na wspomnianej stro-
nie już od września. Nawet jeśli ktoś nie dowie 
się o swojej pracy niczego nowego, zawsze może 
się upewnić, że uczy rzeczywiście dobrze.

Łukasz Czuryłło
Gimnazjum Publiczne Zespołu Placówek 

Oświatowych w Rudzie Malenieckiej
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Warsztaty „English Teaching Market” w Starych Jabłonkach cieszą się dużym zainteresowaniem anglistów

Wyjazd na warsztaty to także możliwość zdobycia dydaktycznych prezentów
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Oko w oko z dyrektorem

SŁAWOMIR SPACZYŃSKI jest dyrek-
torem Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasiń-
skiego w Pińczowie od 15 kwietnia 1999 roku, 
czyli od początku istnienia szkoły. Ukończył: 
Akademię Rolniczą w Lublinie, Studium Na-
uczycielskie w Kielcach, Podyplomowe Studia 
Wychowania Fizycznego – WSP w Kielcach, 
Szkołę Menadżerów Oświaty w Kaliszu, Po-
dyplomowe Zarządzanie Oświatą w Kiel-
cach i Szkołę Edukatorów. Gimnazjum nr 2 
im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie było 
wielokrotnie nagradzane za wybitne osiąg-
nięcia, m.in. uczniowie zdobyli: aż 11 razy 
pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie „Dziś oszczędzasz w SKO, jutro w PKO”; 
pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
„Bezpieczne Stadiony – Przyjazny Kibic” 
oraz pierwsze miejsce w Polsce w konkursie 
na najlepiej pracujący samorząd uczniowski. 
Pińczowskie gimnazjum jest szkołą przodu-
jącą w ramach Krajowego Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole. Ma tytuł „Szkoły z klasą”, 
certyfikat „Szkoły przedsiębiorczej”. W tym 
roku szkolnym Gimnazjum nr 2 zdobyło 
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie MEN 
im A. Radziwiłł w kategorii szkół gimnazjal-
nych województwa świętokrzyskiego „Szko-
ła Obywateli”. W gimnazjum uczy się 400 
uczniów.

1. Moje motto… „W żądaniach swych 
nie zapomnij o tym, że sam powoli, w cią-
gu wieloletnich studiów, zdobyłeś sobie to, 
czego wymagasz od uczniów z bezwzględną 
doskonałością” – to jest motto szkoły, którym 
kierujemy się w naszej pracy dydaktyczno-
opiekuńczej.

2. W swojej pracy lubię… szkołę. Wpraw-
dzie jestem absolwentem zootechniki Akade-
mii Rolniczej w Lublinie, ale w swoim wy-
uczonym zawodzie nie przepracowałem ani 
dnia. Od razu po studiach trafi łem do szkoły. 
Miłość do tego zawodu wyniosłem z domu, 
moi rodzice byli nauczycielami. Siostra też 
wybrała ten zawód.

3. Marzy mi się szkoła… do mojej wyma-
rzonej szkoły cały czas zmierzamy. To musi 
być szkoła przyjazna dla dzieci i rodziców. Ja 
i inni nauczyciele jesteśmy tu dla nich. To ich 
dobro jest najważniejsze. Szkoła musi być też 
bezpieczna.

4. Szefem jestem… dla ludzi. Staram się 
być otwarty i żądam otwartości od swoich 
pracowników. Jeśli mamy problem, to trzeba 
go rozwiązać. Przede wszystkim jestem na-
uczycielem, a dopiero potem szefem. Dyrekto-
rem się bywa.

5. U pracowników cenię… punktualność 
i poczucie misji wychowawczej wobec dzieci. 
Najważniejsze jest wychowanie i wykształcenie 
młodego pokolenia.

6. Lubię, kiedy uczniowie… przychodzą 
do mnie z różnymi problemami i wspólnie te 
problemy rozwiązujemy. Lubię, kiedy mają 
do mnie zaufanie, kiedy wiedzą , że im po-
mogę.

7. Dzień zaczynam… w szkole – od przej-
ścia po całej placówce. Witam się z dziećmi, 
rozmawiam, pytam, co u nich słychać. Spraw-
dzam ich bezpieczeństwo.

8. Dzień kończę… przed snem czytam 
„Rzeczpospolitą”, wcześniej nie mam na to cza-
su. Ta gazeta jest dla mnie źródłem wielu po-
trzebnych informacji prawnych, gospodarczych 
i biznesowych.

9. Nie wyobrażam sobie pracy bez… dzie-
ci, nauczycieli. 

10. Nie interesuje mnie… zawiść, zazdrość 
oraz plotki.

11. Pieniądze są dla mnie… nie są najważ-
niejsze. Liczy się praca. Pieniądze są narzę-
dziem do podróży, które uwielbiam. 

12. Najważniejszy dzień w życiu… każdy 
dzień jest bardzo ważny. Przynosi niespo-
dzianki. Choćbym nie wiem jak go wcześ-
niej szczegółowo zaplanował, to i tak zwykle 
nie zrealizuję wszystkiego, ponieważ co rusz 
pojawiają się nowe sprawy, którymi muszę za-
jąć się natychmiast. 

13. Do działania mobilizuje mnie… sukces 
naszych uczniów i pracowników. 

14. Książka, którą polecam… prawdę mó-
wiąc, najlepszą lekturą jest dla mnie „Trylogia” 
Henryka Sienkiewicza. Czytam ją na okrągło 
i ciągle odkrywam coś nowego. Chętnie czy-
tam również książki o zarządzaniu, zwłaszcza 
oświatą, a także czasopisma oświatowe.

15. Gdybym nie był nauczycielem… był-
bym zootechnikiem.

Martyna Głębocka
ŚCDN w Kielcach
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SZKOŁA W ŚRODOWISKU

Społeczne funkcje szkoły

Każda instytucja społeczna powinna 
zaspokajać określone potrzeby grupy 

ludzi, która powołała ją do życia. Powinna 
regulować grupowe i indywidualne działania 
podejmowane w celu zaspokojenia tych po-
trzeb, zapewniać ciągłość życia zbiorowego 
i integrować ludzi poprzez podtrzymywanie 
między nimi więzi społecznej.

Szkoła jest instytucją społeczną, formal-
ną, edukacyjno-wychowawczą, kulturalną, 
a zarazem socjalną, bowiem pomaga w przy-
gotowywaniu uczniów do znalezienia swoje-
go miejsca w społeczeństwie. Najważniejszą 
funkcją społeczną szkoły jest oczywiście 
przygotowanie ucznia do dorosłego życia. 
Poziom tego przygotowania w przyszłości 
będzie decydował o poziomie naszego życia, 
o kształcie tworzonego świata. 

Szkoła pełni swoje funkcje, organizując 
w sposób planowy, systematyczny i ciągły proces 
kształcenia w czasie lekcji. Proces ten powinien 
być zgodny treściowo i metodycznie z programa-
mi nauczania. Podstawowe cele kształcenia reali-
zowane w czasie lekcji dotyczą przekazu wiedzy 
i kształcenia określonych umiejętności oraz po-
staw wobec społecznie pożądanych wartości. 

Poza kształceniem szkoła powinna spra-
wować opiekę nad uczniami odpowiednio 
do ich potrzeb i możliwości placówki. Jest to jed-
na z ważniejszych funkcji społecznych, bowiem 
rodzice powierzając szkole swoje dzieci, liczą 
na to, że zostanie im zapewnione pełne bezpie-
czeństwo i nic złego im się nie przytrafi. Jed-
nakże istnieją we współczesnej szkole problemy 
stanowiące element zagrożenia. Należą do nich 
przede wszystkim przemoc i agresja. Najczęś-
ciej spotykanymi formami przemocy w szkole 
są: agresja słowna wobec uczniów i nauczy-
cieli, znęcanie się fizyczne jednych uczniów 
nad innymi, demonstrowanie pogardy wobec 
młodszych i wymuszanie haraczy. Wiele szkół 
zainstalowało monitoring, który ma zapobie-
gać tego rodzaju zachowaniom. Prowadzone 
są spotkania i realizowane programy profilak-
tyczne, a także stała współpraca z instytucjami 
wspomagającymi przestrzeganie prawa i po-
rządku oraz opiekującymi się rodziną. 

W ramach funkcji opiekuńczej szkoła po-
winna udzielać uczniom pomocy w razie trud-
ności w nauce, umożliwić spożywanie posiłków, 
w miarę możliwości rozwijać system pomocy 
materialnej. W szczególnych przypadkach szko-
ła powinna stwarzać odpowiednie warunki na-
uczania i pobytu uczniom niepełnosprawnym.

W wielu środowiskach lokalnych szkoła 
stała się głównym animatorem życia sporto-
wego i kulturalnego, bowiem niezwykle ważną 

społecznie funkcją szkoły jest zagospodarowa-
nie i zorganizowanie uczniom czasu wolnego. 
Służą temu różne formy pracy pozalekcyjnej 
oraz świetlice szkolne. Bezrobocie i niski status 
materialny wielu rodzin nie pozwala rodzicom 
na dodatkowe wydatki związane z organizo-
waniem dzieciom czasu poza lekcjami. Świet-
lice szkolne to jedyne, powszechnie dostępne 
bezpłatne placówki, opiekujące się dziećmi 
po lekcjach. Nie tylko bieda pozostawia dzieci 
same sobie, ale także wielogodzinna, ponadwy-
miarowa praca ich rodziców. W czasach nasi-
lającej się patologii i zaburzeń w zachowaniu 
dzieci i młodzieży dobrze działająca świetlica 
przeciwdziała tym zjawiskom, stwarza uczniom 
bezpieczne miejsce rozwoju własnych zaintere-
sowań i pozytywnej aktywności. 

Prowadzone w świetlicy zajęcia pozwalają 
słabym uczniom korygować braki w wiedzy 
i stwarzają im możliwość nadrabiania powsta-
łych zaległości. Uczniowie zdolni mogą po-
głębiać lekcyjny materiał, odrabiać domowe 
zadania, korzystać z dostępnych gier i sprzętu. 
Świetlice szkolne wspierają rodziców, pomaga-
ją rozwiązać problem ich nieobecności w domu 
i wynikający z tego brak opieki nad dzieckiem. 

Współpraca szkoły z rodzicami jest zasad-
niczym zadaniem realizowanym w ramach 
jej społecznych funkcji. W każdej placówce 
powinny działać rady rodziców i rady szkół. 
Najczęściej skupiają one tych rodziców, dla 
których ważne jest dobro szkoły, wysoki po-
ziom kształcenia oraz atrakcyjny i skuteczny 
program wychowawczy. Działalność tych 
uspołecznionych ciał wspomagających szkołę 
nabiera coraz większego znaczenia, bowiem 

rodzice z roli petentów wcielają się w rolę 
współodpowiedzialnych za proces wychowa-
nia i przygotowania dzieci do dorosłego życia. 
Wiele problemów występujących w obrębie 
szkoły należy rozwiązywać we współpracy 
z rodzicami i dlatego inspirowanie, inicjowa-
nie i realizowanie konkretnych przedsięwzięć 
służących kształtowaniu poprawnych relacji 
z rodziną jest jednym z najważniejszych spo-
łecznych zadań realizowanych przez szkołę. 

Osobą wspierającą nauczycieli i rodziców 
w zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i od-
powiednich warunków do prawidłowego roz-
woju jest pedagog szkolny. Oferuje on pomoc 
psychologiczną i pedagogiczną, diagnozuje 
powstałe trudności wychowawcze i stara się 
ustalić ich przyczyny, bierze udział w pracach 
zespołu wychowawczego, prowadzi działalność 
profilaktyczną i terapeutyczną. Pedagog szkolny 
jest animatorem współpracy szkoły z rodzicami 
i wspiera rodzinę w sytuacjach trudnych, prowa-
dząc poradnictwo indywidualne i popularyzując 
wiedzę pedagogiczną. W każdej społeczności 
szkolnej pedagog powinien pełnić funkcję in-
tegracyjną, być inicjatorem szkolnych progra-
mów przeciwdziałania przemocy i agresji oraz 
inspiratorem działań przygotowujących uczniów 
do kontynuowania nauki i wyboru zawodu.

Pedagog szkolny jest także odpowiedzial-
ny za współpracę szkoły z poradnią psycho-
logiczno-pedagogiczną. Poradnie uzupełnia-
ją działalność innych podmiotów biorących 
udział w edukacji, przejmują opiekę nad 
dziećmi zaburzonymi i niedostosowanymi 
społecznie oraz dziećmi przeżywającymi 
życiowe kryzysy. Poradnie psychologiczno-
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Szkoła stwarza uczniom okazję do udziału w wielu imprezach szkolnych. Na zdjęciu – obchody Dni Teatru
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pedagogiczne prowadzą działalność orzecz-
niczo-kwalifikacyjną oraz mediacyjną, 
wspierając szkołę i rodziców w rozwiązywa-
niu powstałych konfliktów. 

Społeczne funkcjonowanie szkoły jest zwią-
zane także z tym, że poprzez swoich uczniów 
aplikuje do środowiska wiedzę naukową, treści 
ideologiczne, wartości i wzory postępowania. 
Oczywiście w przestrzeni środowiska lokal-
nego jest tylko jednym z „nadawców” takiego 
przekazu. Poza szkołą czynią to także: rodzina, 
środki masowego przekazu, Internet, Kościół, 
instytucje edukacyjne i upowszechniania kultu-
ry (kina, teatry, muzea), organizacje sportowe, 
partie polityczne, komercyjny rynek konsumen-
cki, organizacje i stowarzyszenia pożytku pub-
licznego, instytucje wymiaru sprawiedliwości, 
inne szkoły i uczelnie oraz te instytucje i ad-
ministracje, które regulują sprawy obywateli 
i zaspokajają ich potrzeby. Wszystkie one skła-
dają się na bardzo złożony system wzajemnych 
powiązań, którego oddziaływania na dziecko 
są trudne do określenia i przewidywania.

Zasygnalizowane powyżej zjawisko jest jed-
ną z przyczyn problemu, który polega na ode-
rwaniu oddziaływań wychowawczych szkoły 
od rzeczywistego życia społecznego. Kryzys 
ekonomiczny i niedofinansowanie znaczących 

sektorów życia publicznego (np. służby zdro-
wia), biurokracja i urzędnicza obojętność wy-
wołują frustrację wśród ciągle zapracowanych 
i zawiedzionych rodziców, tracących wiele 

czasu na załatwianie spraw dnia codziennego. 
Łatwo też zaobserwować w życiu społecznym 
zjawiska protekcji, korupcji, układów, wzrasta-
jącego zróżnicowania dochodów, przywilejów 
i dostępności do szeroko reklamowanych dóbr 
konsumpcyjnych. Z tego powodu zachwiały się 
znacząco kryteria awansu i prestiżu społeczne-
go. Wydaje się, że konflikt między socjaliza-
cją a instytucjonalnym wychowaniem stale się 
zwiększa i trudno sobie wyobrazić, żeby szkoła 
mogła sama sobie z nim poradzić.

W tym miejscu warto nawiązać do daw-
nych rozważań Jana Szczepańskiego, który 
na początku lat 70. ubiegłego wieku pisał 
o istniejącym kryzysie systemów szkolnych 
na całym świecie, prorokując, że rola szkoły 
będzie malała na rzecz innych podmiotów ży-
cia społecznego. W tej sytuacji – jego zdaniem 
– znaczenia nabierają tzw. mikroformy życia 
społecznego i procesy, które w nich wystę-
pują1. Chodzi tu o stosunki międzyludzkie, 
wymagające kultury współżycia i kształto-
wanie stosunku do samego siebie (umiejęt-
ności radzenia sobie z emocjami, rozumienia 

własnych potrzeb, sprawności w komunikacji 
interpersonalnej itp.). Mikroformy życia spo-
łecznego występują we wszystkich obszarach 
codziennego życia, ale nader rzadko znajdują 

swoje miejsce w celach i treściach programów 
szkolnych. 

Życzliwość ludzką znamionującą kulturę 
współżycia można stymulować poprzez roz-
mieszczenie ludzi w przestrzeni i organizowa-
nie sytuacji właściwego dzielenia się tą prze-
strzenią. Najlepszym przykładem ilustrującym 
poziom tej kultury jest sytuacja na polskich dro-
gach. Pojęcia przemocy, agresji czy tylko nie-
grzeczności można scharakteryzować za pomo-
cą norm dopuszczalnego zagęszczenia obiektów 
(w tym wypadku samochodów) i sposobów za-
chowania się ludzi w danej przestrzeni. 

W szkole jest wiele okazji do tego, by nauczyć 
dzieci postępowania, które potem będą mogły 
zastosować w przestrzeni własnego domu, ulicy 
czy jakiejkolwiek przestrzeni publicznej. Być 
może jest to jedna z najważniejszych, możliwych 
do realizacji społecznych funkcji współczesnej 
szkoły, której spełnienie będzie miało swój zna-
czący i wymierny rezultat.

Ryszard Bielak
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Podchojnach

1  Por. J. Szczepański, Odmiany czasu teraźniejszego. Warszawa 1971.
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Obchody Dni Ziemi w SP w Podchojnach to dobry sposób na uświadomienie wychowankom problemów związanych z ekologią
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SZKOŁA W ŚRODOWISKU

Szkoła wiejska – 

centrum społecznej 

aktywności

Uroczyste obchody 40-lecia Szkoły 
Podstawowej w Podchojnach stały się 

pretekstem do wspólnego spotkania absol-
wentów, nauczycieli (dawnych i obecnych), 
uczniów i rodziców, a także władz oświato-
wych i władz miasta Jędrzejowa. Każdy ju-
bileusz to zawsze dobra okazja, aby spojrzeć 
wstecz na lata minione, przypomnieć dokona-
nia, ponownie ucieszyć się osiągniętym suk-
cesem, zapomnieć o porażkach. Uroczyście 
obchodzony jubileusz to także dobry sposób, 
aby nowemu pokoleniu uczniów uzmysłowić 
historyczną ciągłość współczesnego świata 
i zakorzenić w tradycji naszą codzienność. 
Potrzebne są bowiem dzieciom, rodzicom 
i nauczycielom mocne fundamenty własnej 
tożsamości, pozytywne wzory i wartościo-
we świadectwa uzasadniające rzetelną pracę, 
podejmowany wysiłek i mozolny trud dydak-
tyczno-wychowawczej działalności.

KRÓTKI ZARYS HISTORII SZKOŁY 
Murowany budynek Szkoły został oddany 

w ręce uczniów i nauczycieli 1 września 1970 
roku. Jednakże już od 1945 roku w Podchojnach 
odbywały się lekcje dla dzieci w prywatnych do-
mach. Pierwszym budynkiem, w którym utwo-
rzono dwa oddziały klasowe był dom państwa 
Franciszki i Szczepana Jopków. W oddziałach 
uczyły: Olga Pietranik, która pełniła w tym 

czasie funkcję kierownika, Maria Woźniak oraz 
Wanda Sęk. 

Dzieci objętych obowiązkiem szkolnym było 
we wsi coraz więcej i z inicjatywy pani kierownik 
oraz aktywnie działających mieszkańców (Euge-
niusza Więckowskiego, Wincentego Jarosińskie-
go, Stanisława Stawiarskiego, Józefa Jaszczyka, 
Stefana Cioska, Mieczysława Woźniaka) w 1950 
roku zbudowano drewnianą, siedmioklasową 
Szkołę Podstawową. Szkoła stała się wówczas 
centralnym miejscem wsi. Organizowano uroczy-
stości i apele związane ze świętami narodowymi 
i okolicznościowymi, i dzięki temu pozyskiwano 
fundusze na wyposażenie i doposażenie sal lek-
cyjnych. W 1959 roku powstaje ośmioklasowa 
Szkoła Podstawowa. Nauczycielami wówczas 
tam pracującymi byli: kierownik szkoły Olga 
Pietranik, Wanda Sęk, Maria Wożniak, Stanisław 
Marcinkowski, Maria Kulasek, Władysław Ma-
tera, Janina Cymba, Ryszard Cymba. 

W 1966 roku kierownikiem szkoły został 
Tadeusz Tekiel, który szybko podjął działania 
mające na celu wybudowanie nowego budyn-
ku. W 1967 roku rozpoczęło się pozyskiwanie 
środków na realizację projektu. Do pomocy 
włączyła się cała społeczność wiejska. W roku 
szkolnym 1970/1971 rozpoczyna naukę spo-
ra gromada uczniów w nowym, murowanym 
budynku. W tym czasie zatrudniono nowych 

nauczycieli: Reginę Jońce, Kazimierę Lipską, 
Mariannę Kurobiewską, Urszulę Fiutek i Józefa 
Kędrę.

Od pierwszych dni w nowej szkole działają 
uczniowskie zespoły artystyczne. Ich członkowie 
uczestniczą w konkursach, przeglądach muzycz-
nych i tanecznych, zajmując w konkursach zna-
czące miejsca. W latach 1970-1990 działała także 
filia szkoły w Laskowie. Zatrudnione w niej były 
nauczycielki: Sabina Kliszewska, Sławomira No-
wak, Urszula Skibka i Jolanta Ciekalska.

W roku szkolnym 1981/1982 wprowadzono 
szereg zmian programowych. Zaczął obowiązy-
wać pięciodniowy tydzień pracy szkoły. Sobota 
stała się dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. 
We wrześniu 1990 roku zarządzeniem Mini-
sterstwa Oświaty, wprowadzono – po blisko 
pięćdziesięcioletniej przerwie – naukę religii 
w szkołach. Obowiązek ten został powierzony 
katechetce pani Bernadecie Sieradzkiej. 

W czerwcu 1993 roku stanowisko dyrek-
tora Szkoły objęła była uczennica mgr Małgo-
rzata Blicharska. Pełniła tę funkcję przez dwa 
lata. Następnie w roku szkolnym 1995/1996 
dyrektorem szkoły został mgr Marek Maj. Peł-
nił tę funkcję przez siedem lat. W tym okresie 
zatrudniono nowych nauczycieli: Katarzynę 
Liburską, Elżbietę Sych, Jadwigę Nowicką. 
Od roku szkolnego 2003/2004 dyrektorem 
Szkoły jest mgr Ryszard Bielak.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

W 2004 roku Szkoła otrzymała certyfikat 
za opracowanie najlepszego programu profi-
laktycznego w ramach ogólnopolskiej kampa-
nii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, prowadzonej 
pod patronatem MENiS i Krystyny Łybackiej. 
Program został opublikowany na stronie 
www. trzezwyumysl.pl, a także na łamach „Ga-
zety Szkolnej”. W tym samym czasie Central-
ny Zarząd LOK w Warszawie przyznał Szkole 
medal za zasługi dla LOK. W tym samym roku 
powstała w Szkole pracownia komputerowa 
(11 stanowisk podłączonych do Internetu), 
a w roku szkolnym 2005/2006  Szkoła uzyska-
ła certyfikat i tytuł „Szkoły z klasą” nadany 
przez prezydenta RP.

Rok 2008 otworzył przed Szkołą nowe per-
spektywy rozwoju, dzięki znacznym środkom 
finansowym Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie. 
W tym samym czasie zorganizowano w Szkole 
ogólnopolskie kampanie: ,,Zatrzymaj się i żyj” 
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Rocznica 40-lecia SP w Podchojnach stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów
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oraz ,,Bezpieczny przejazd”. Ta druga została 
nagrodzona przez Dyrekcję Generalną PKP 
w Warszawie. Przystąpiono także do Programu 
,,Ratujemy i uczymy ratować” organizowanego 
przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, w wyniku czego pozyskano sprzęt 
do nauki pierwszej pomocy o wartości 5 tys. zł.

Od 2009 roku Szkoła realizuje projekty 
i programy współfinansowane przez Unię Eu-
ropejską. Są to: 

 Projekt ,,Pierwsze Uczniowskie Doświad-
czenia Drogą do Wiedzy”, dofi nansowany 
przez EFS w ramach Programu Operacyjnego 
„Kapitał Ludzki”. Głównym celem projektu 
jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb 
i możliwości uczniów z wykorzystaniem no-
watorskich metod i treści kształcenia. W ra-
mach projektu zostały przekazane pomoce dy-
daktyczne dla dzieci o wartości 8 tys. zł.

 Projekt ,,Świętokrzyski Program Wspierania 
Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich”. 
Nadzór nad realizacją Programu pełni Depar-
tament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli. Dzięki uczestnictwu w Programie 
Szkoła otrzymała znaczące środki fi nansowe 
na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

1.

2.

 Program Rządowy ,,Radosna Szkoła” za-
pewniający wsparcie fi nansowe na pomoce 
dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz 
na szkolne place zabaw. 
 Program ,,Szklanka mleka” – realizowany 
za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego.
 Uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli 
w konkursie plastycznym „Jestem obywate-
lem Polski – jestem obywatelem Unii Euro-
pejskiej”, a prace konkursowe uczniów znaj-
dują się w Galerii w Brukseli. Utalentowani 
uczniowie wzięli także udział w IV Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym i z naszej 
Szkoły został wyłoniony finalista i zarazem 
laureat tego Konkursu.

BUDOWANIE ZAUFANIA

Nasza Szkoła ściśle współpracuje z insty-
tucjami, organizacjami i przedsiębiorcami 
działającymi w środowisku lokalnym, na te-
renie miasta, powiatu i województwa, którym 
bliskie są potrzeby szkolnej społeczności. 
Rezultatem tej współpracy jest poprawa bez-
pieczeństwa oraz rozwój Szkoły nie tylko jako 
placówki oświatowej, ale także jako centrum 
społecznej aktywności. 

Zaufanie do naszej Szkoły i jej popularność 
nie powstały same z siebie. Tworzą je przyja-
zna atmosfera, otwartość, demokracja, tole-
rancja i wolność w wyrażaniu własnych opi-
nii. Ważne są także wysokie wymagania 

3.

4.

5.

dotyczące kompetencji grona pedagogicznego 
oraz szacunek, jaki powinni sobie okazywać 
wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego. 
Wychodzimy z założenia, że każdy uczestnik 
społeczności szkolnej jest jednakowo godny 
szacunku i równy wobec prawa szkolnego. 
Daje to poczucie sprawiedliwości i bezpie-
czeństwa wszystkim. 

Jawność wymagań i oczekiwań oraz trans-
parentność kryteriów oceny zaowocowały wy-
soką efektywnością nauczania. Wyniki spraw-
dzianu końcowego po szkole podstawowej 
są przedmiotem wielkiej satysfakcji naszych 
uczniów i nauczycieli. 

Jubileusz naszej Szkoły pokazuje, że wiej-
ska szkoła nie musi się błąkać po peryferiach 
współczesności i pozostawać na marginesie 
edukacyjnych osiągnięć. Wykorzystując po-
wstałe możliwości, może się stać pełną inspi-
racji, znaczącą placówką dla dzieci i ich rodzi-
ców, a także ośrodkiem wspierającym rozwój 
kultury społeczności lokalnej.

Ryszard Bielak
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Podchojnach
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Uroczyste obchody jubileuszu Szkoły zgromadziły przedstawicieli władz miasta Jędrzejowa, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Muzoł, absolwentów 
Szkoły, byłych jej pracowników, nauczycieli, rodziców uczniów
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NASZE REKOMENDACJE

Alicja Borowska, 
„CZY MOJE DZIECKO JEST ZDOLNE?”. 
Kielce:  Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2009.
ISBN 978-83-7173-211-9.

Autorka podej-
muje problem 
diagnozowa-
nia i rozwija-
nia zdolności 
dzieci w wieku 
przedszkolnym 
i szkolnym, 
wykorzystując 
własne do-
świadczenia 
z a w o d o w e 
i spostrzeżenia 

na ten temat. Przedstawia propozycje zajęć roz-
wijających różne zdolności dziecka: słownikowe, 
matematyczne, plastyczne, muzyczne, a także gry 
dydaktyczne, programy i gry komputerowe wraz 
z zestawami testów kontrolnych do rozpoznawania 
określonych zdolności dziecka. Praktyczny charak-
ter publikacji z pewnością zainteresuje nauczycieli 
i rodziców, do których jest kierowana.

■

Dean Keith Simonton, 
„GENIUSZ”. 
 Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedago-
giki Specjalnej, 2010. (Seria: Homo Creator). 
ISBN 978-83-89600-85-1. 

Książka wybit-
nego badacza 
w dziedzinie 
psychologii twór-
czości jest for-
mą wykładu, 
prowadzonego 
z humorem 
i precyzją wy-
wodu, który 
w p r o w a d z a 
cz y tel n i ków 
w problematy-

kę twórczości i genialności. Treść książki zo-
stała zawarta w kilku pytaniach, będących jed-
nocześnie tytułami kolejnych rozdziałów: Kto 
pierwszy prowadził badania nad geniuszem?, 
Czym jest geniusz?, Czy geniusz jest ogólny?, 
Czy geniusz jest wrodzony, czy wypracowa-
ny?, Czy geniusz jest szalony?, Czy geniusz 
jest indywidualny, czy zbiorowy?, Dokąd 
zmierza nauka o geniuszu? Wywody autora 
oparte na badaniach nad wybitnością w ujęciu 
historycznym niepozbawione są także krytyki 
modnych dziś teorii inteligencji innych bada-
czy. Jako przykład może posłużyć dość humo-
rystycznie i z dystansem  potraktowana przez 
autora teoria wielorakich inteligencji Howar-
da Gardnera, a właściwie zdolność badacza 
do wymyślania kolejnych inteligencji (w su-
mie dziesięć). Simonton z ironią komentuje, 
że zdolność wymyślania nowych inteligencji 

■

powinna zostać uznana za jedenastą inteligen-
cję. Książka pozwala odpowiedzieć na pytania 
zasadnicze, czym jest geniusz i jakie są mecha-
nizmy kształtowania się genialności w kon-
tekście społecznych uwarunkowań. Geniusze 
są produktywni, tworzą określone rzeczy, 
są ukierunkowani na poszukiwanie rozwiązań 
oryginalnych, użytecznych i wartych naślado-
wania. Interesujący jest także wątek związku 
genialnych umysłów ze skłonnościami patolo-
gicznymi, inaczej mówiąc, gdzie jest granica 
między szaleństwem a geniuszem.

Wiesława Limont, 
„UCZEŃ ZDOLNY. JAK GO ROZPO-
ZNAĆ I JAK Z NIM PRACOWAĆ”.
Sopot: GWP, 2010.  ISBN 978-83-7489-198-1.

We „Wstępie” 
autorka pisze: 
„ N a u c z y c i e l 
ucznia zdol-
nego charak-
teryzuje się 
globalnym pro-
fesjonalizmem 
(…). To nie tyl-
ko osoba po-
siadająca dużą 
wiedzę, ale tak-
że szczególne 

kompetencje poznawcze i cechy osobowości, 
to mistrz z pasją pokazujący ukryte ścieżki, 
mentor towarzyszący uczniom w poznawaniu 
rzeczywistości, przewodnik ukazujący cele 
na horyzoncie, tłumacz objaśniający złożone 
zjawiska”. Do nich właśnie adresowana jest ni-
niejsza książka, która przybliża nowe proble-
my i interpretację zjawisk i faktów w obszarze 
badań nad zdolnościami, wykorzystując pozy-
tywnie zweryfikowane doświadczenia innych 
krajów. W wyczerpujący sposób omówione 
zostały koncepcje zdolności, metody identyfi-
kacji uczniów zdolnych, koncepcje kształcenia 
uczniów zdolnych oraz przykłady programów 
edukacyjnych i wybranych metod rozwija-
jących zdolności twórcze. Zwrócona została 
uwaga na ewaluację programów kształcenia 
uczniów zdolnych jako ważny etap planowania 
działań oraz podejmowania decyzji.

Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, 
   Patricia W. Agatson, 

„CYBERPRZEMOC WŚRÓD DZIECI 
I MŁODZIEŻY”. 
Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
2010. ISBN 978-83-233-2907-7. 
Jak piszą autorzy, książkę dedykują dzieciom, 
czyli istotom, które zasługują na ochronę 
przed przemocą zarówno w świecie realnym, 
jak i wirtualnym. Mimo że książka jest mocno 
osadzona w praktyce amerykańskiej, to ko-
rzystanie z nowych mediów w sporym zakre-
sie „ujednoliciło” zachowania młodych ludzi 

■

■

i pewne wzory wykorzystania nowych tech-
nologii są bardzo podobne, nawet w bardzo 
różniących się kulturowo krajach. Dlatego 
wiele rozwiązań proponowanych przez auto-
rów można uznać za rozwiązania uniwersal-
ne, które mogą znaleźć zastosowanie także 
w naszym kra-
ju. Celem książ-
ki jest uświada-
mianie   rodziców, 
n a u c z y c i e l i , 
o r g a n i z a c j i 
s p o ł e c z n y c h 
w zakresie 
r o s n ą c e g o 
problemu cy-
b e r p r ze mo cy 
i wyposażenie 
ich w narzę-
dzia, które pozwolą zapobiegać i walczyć 
z tym zjawiskiem. Na podstawie analizy 
współczesnych badań naukowych zostały za-
prezentowane techniki prewencyjne i strategie 
pozwalające skutecznie walczyć z przemocą 
szkolną z wykorzystaniem elektronicznych 
mediów. Autorki definiują zjawisko cyber-
przemocy i opisują różne jej rodzaje i metody: 
wojna na obelgi, prześladowanie, oczernia-
nie, podszywanie się, ujawnianie tajemnic, 
wykluczenie, cybernękanie, happy slapping.

Dorota Gizicka, 
      Julia Gorbaniuk, 
      Małgorzata Szyszka, 
„RODZINA W SYTUACJI ROZŁĄKI 
MIGRACYJNEJ”. 
Lublin: Wydaw. KUL, 2010. ISBN 978-83-
7702-124-8.
M o n o g r a f i a 
została przy-
g o t o w a n a 
w ramach pro-
jektu „Wsparcie 
rodziny w rozłą-
ce migracyjnej” 
i stanowi raport 
z badań, których 
celem była diag-
noza sytuacji 
rodzin migracyj-
nych oraz nakre-
ślenie obszarów, w których rodziny migracyjne 
potrzebują wsparcia. Podsumowanie wyników 
badań poprzedza część teoretyczna dotyczą-
ca społecznego postrzegania rodzin w rozłące 
migracyjnej, przyczyn migracji zarobkowych 
i form wsparcia rodzin migracyjnych oraz funk-
cjonowania emocjonalnego dzieci w rodzinach 
rozłączonych na skutek migracji zarobkowej 
rodziców na tle dzieci z rodzin pełnych.

Opracowała:
 Barbara Skarżyńska

■
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SZKOLNA GRUPA

AMNESTY INTERNATIONAL

w Gimnazjum w Woli Jachowej

Rok szkolny 2010/2011 to drugi rok działalności Szkolnej Grupy Amnesty International w Gimnazjum w Woli 
Jachowej. W tym roku liderem została Kasia Jamrożek z kl. III a, a dzielnie wspiera ją sześciu członków i około 
dziesięciu sympatyków z kl. I, II i III.

Amnesty International 
(AI) to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która zajmuje się obroną praw człowieka. Działa na 
całym świecie, a jej głównym celem jest obrona ludzi, których prawa są łamane. Jest to organizacja po-
kojowa, a więc nie podejmuje żadnych akcji „siłowych”. Jej główną bronią są słowa, najczęściej pisane, 
a więc listy. AI wyznaje zasadę jedności. Wierzy, że gdy wspólnie działamy, solidaryzujemy się w jakiejś 
sprawie, wówczas możemy osiągnąć zamierzony cel. Od 1991 roku Stowarzyszenie Amnesty Internatio-
nal Polska w sposób zorganizowany uczestniczy w światowych kampaniach AI. Podjęło również kroki 
zmierzające ku rozpowszechnieniu wiedzy poprzez program edukacji na rzecz praw człowieka. Od 2002 
r. polska sekcja Amnesty International prowadzi program „Prawa człowieka – Edukacja – Działanie”. 
W ramach realizacji programu powstało dwanaście Lokalnych Zespołów Edukacyjnych, działających w 
dwunastu ośrodkach akademickich w Polsce, i dziewięćdziesiąt pięć Szkolnych Grup AI 
(www.amnesty.org.pl).

AKCJE SZKOLNEJ GRUPY AI
Nasza szkolna grupa spotyka się raz w miesiącu 
w soboty na miłych zebraniach przy herbatce. 
W przyjaznej atmosferze poruszane są tematy 
dotyczące praw człowieka oraz przygotowywa-
ne są akcje. W tym semestrze przyłączyliśmy 
się do dwóch międzynarodowych akcji. W ra-
mach pierwszej zbieraliśmy podpisy pod pety-
cjami przeciwko wykonywaniu kary śmierci, 
między innymi w Chinach, Iranie i USA. Miało 
to miejsce 10 października, czyli w Międzyna-
rodowy Dzień Przeciw Karze Śmierci.

Corocznie w okolicach 10 grudnia, czyli 
Międzynarodowego Dnia Obrony Praw Czło-
wieka odbywa się Maraton Pisania Listów. 
W tym roku odbył się już po raz jedenasty, 
w dniach 11–12 grudnia. W czasie Marato-
nu przez 24 godziny pisane są ręcznie listy 
w obronie kilkunastu konkretnych osób lub 
grup osób, których prawa zostały złamane. 

EDUKACJA NA RZECZ PRAW CZŁOWIEKA

Wszystkie grupy szkolne organizują tę akcję 
w tygodniu poprzedzającym, czyli od szóstego 
do dziesiątego grudnia i tak też było w naszym 
Gimnazjum. 
Indywidualnie wyrażony sprzeciw wobec łama-
nia praw człowieka ma szczególną moc, a  listy 
są naprawdę skuteczne, o czym mogliśmy się 
przekonać sami. W wyniku zeszłorocznej akcji 
dostaliśmy „Dobre Wiadomości” od dziewięciu 
nikaraguańskich obrończyń praw człowieka. 
Jesteśmy tym bardziej szczęśliwi, ponieważ 

w obronie dwóch z nich sami pisaliśmy w ubie-
głym roku. 

W tym roku napisaliśmy 154 listy, czyli prawie 
50 proc. więcej niż w roku ubiegłym. To całkiem 
niezły wynik jak na naszą, nie tak dużą przecież, 
szkołę. Wysłaliśmy je do rządów w Meksyku, 
Gwatemali, Chin oraz do Ambasady Rumunii 
w Warszawie.

Amnesty International szacuje, że listy są sku-
teczne w ponad 30 proc. przypadków, chociaż tak 
naprawdę nie liczby są tutaj najważniejsze – warto 
pisać dla uratowania nawet jednej osoby. Do cze-
go wszystkich zachęcamy.

Szkolna Grupa AI w Woli Jachowej ma na-
dzieję kontynuować swoją działalność i rozsze-
rzać ją w kolejnych latach. Czujemy się wy-
brani i ważni, mogąc współdziałać w ważnych 
sprawach z całym światem. Wspólnie uczymy 
się tolerancji, rozumiejąc, że „Inny” to nie zna-

czy gorszy. Chcielibyśmy tym samym zachęcić 
inne szkoły do przyłączenia się i współdziałania 
na rzecz obrony praw człowieka.

Renata Chwalik
Opiekun Szkolnej Grupy AI

w Gimnazjum w Woli Jachowej
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Ekspozycja na temat akcji Szkolnej Grupy AI 

Uczniowie Szkolnej Grupy AI w Gimnazjum w Woli Jachowej wierzą w szczególną moc listów
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NOWE TECHNOLOGIE W SZKOLE

TABLICA INTERAKTYWNA 

W SZKOLE 

– PERSPEKTYWA 

NAUCZYCIELA I UCZNIA

Edukacja interaktywna to sposób organi-
zowania i prowadzenia procesu naucza-

nia-uczenia się, który maksymalnie zwiększa 
zaangażowanie i aktywność ucznia oraz daje 
mu możliwość wyboru własnych dróg pozna-
nia i rozwoju dostosowanych do jego możli-
wości. Taki sposób kształcenia wymaga sta-
rannie dobranych środków dydaktycznych, 
które będą wspierały nie tylko pracę nauczy-
ciela, ale także wspomagały ucznia w indy-
widualnym procesie zdobywania wiedzy.

Jedną z nowoczesnych pomocy dydak-
tycznych jest tablica interaktywna, która ma 
zastąpić popularne tablice sucho ścieralne. 
Tablica interaktywna to przyszłość polskiej 
szkoły i potężne narzędzie w ręku odpo-
wiednio przygotowanego nauczyciela, posia-
dającego dużą wiedzę teoretyczną i poszu-
kującego coraz lepszych metod i sposobów 
przekazywania i utrwalania wiedzy. Tablice 
pracują jak dotykowy ekran, na którym na-
uczyciel i uczeń operują multimedialnym 
materiałem. Są istotną częścią zajęć lekcyj-
nych i narzędziem, które ma je wspomagać 
i uatrakcyjniać.

To bardzo atrakcyjne urządzenie dydak-
tyczne spełnia funkcje, którymi nie dysponują 
inne środki multimedialne. Potrafi wczytywać 
notatki z tablicy do pamięci komputera, odtwa-
rza filmy z możliwością wykonywania notatek 
bezpośrednio na pojedynczych kadrach, pracuje 
z aplikacjami komputerowymi na powierzchni 
tablicy. Wykorzystując wymienione udogod-
nienia, tablica interaktywna ułatwia łączenie 
tradycyjnej jednostki lekcyjnej z prezentacją 
materiałów multimedialnych, jakimi dysponuje 
współczesny nauczyciel. Tablica interaktywna 
ma możliwość powiększania obrazu podczas 
wizualnej prezentacji zjawisk, elementów sta-
tycznych i szczegółów na wykresach. Na tab-
licy interaktywnej może pojawić się zadanie 
do rozwiązania i albo podane są ponumerowane 
odpowiedzi, albo istnieje możliwość wpisania 
własnego rozwiązania. Całość procesu rozwią-
zywania zadania monitoruje nauczyciel na swo-
im komputerze, a wyniki poszczególnych ucz-
niów mogą być widoczne na tablicy. 

Tablice interaktywne pozwalają na bogat-
szy i bardziej interesujący przekaz informacji, 
umożliwiają prezentowanie danych w sposób 
nowatorski i interaktywny. Elektroniczny pisak 
nie tylko zastępuje tradycyjną kredę lub fl ama-
ster, ale także jest używany jako komputerowa 
myszka, dzięki której uzyskujemy pełny dostęp 
do funkcjonalności komputera z poziomu tab-
licy. Za jego pomocą można obsługiwać pro-
gramy, nie odchodząc od tablicy. Komputer 
oraz tablica pełniąca rolę monitora dotykowego 
są ze sobą połączone i zintegrowane. 

Warto zwrócić uwagę na to, że przed za-
kupem tablicy interaktywnej należy starannie 
przeszkolić nauczycieli, którzy będą się nią 
posługiwali. Jest to podstawowy warunek, aby 
sprzęt został efektywnie wykorzystany. Użytko-
wanie tablicy wymaga od nauczyciela:

 dobrej znajomości i sprawnego posługiwa-
nia się komputerem,
 umiejętności podłączenia i uruchamiania 
tablicy,
 poznania narzędzi zawartych w oprogramo-
waniu tablicy,
znajomości oprogramowania tablicy,

■

■

■

■

 zaznajomienia się z jej możliwościami dy-
daktycznymi,
 wyszukiwania w Sieci i programach mul-
timedialnych odpowiednich materiałów 
i ćwiczeń albo samodzielnego wykonania 
ich w wersji elektronicznej,
 szybkiego reagowania na nieprzewidziane 
zdarzenia, jakie mogą wystąpić w czasie 
jednostki lekcyjnej, na której wykorzysty-
wana jest nowoczesna technologia.

TABLICA INTERAKTYWNA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W PODCHOJNACH
W Szkole Podstawowej w Podchojnach tab-

lica interaktywna została zakupiona w listopa-
dzie 2010 roku i zainstalowana wraz z zestawem 
urządzeń peryferyjnych w wyznaczonej klasie 
pierwszego etapu kształcenia. Do jej obsługi 
została przygotowana nauczycielka kształ-
cenia wczesnoszkolnego pani Agnieszka Ba-
rańska. Był to pierwszy krok do przełamania 
u części nauczycieli sceptycznego podejścia 
do tego typu innowacji. Ich udział w pierwszej 
prezentacji podyktowany był zwykłą cieka-
wością, ale już następne pozwoliły na zade-

■

■

■
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Lekcja z tablicą interaktywną w Szkole Podstawowej w Podchojnach
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monstrowanie funkcji i narzędzi tablicy oraz 
sposobów ich wykorzystania, wywołując 
żywe zainteresowanie uczestniczących w pre-
zentacji nauczycieli. 

W naszej szkole tablica interaktywna 
jest znaczącym krokiem na drodze wdra-
żania nowej podstawy programowej. Pani 
Agnieszka Barańska zaprezentowała nowe 
urządzenie uczniom, włączając ich tym sa-
mym do czynnego uczestnictwa w zajęciach 
edukacji wczesnoszkolnej. Lekcje charakte-
ryzowały się bardzo wysokim poziomem dy-
daktycznym i organizacyjnym, a dzieci wy-
jątkowo sprawnie wykonywały interaktywne 

zadania. Uczniowie byli bardzo zaintereso-
wani nowym sprzętem i wszyscy spontanicz-
nie podejmowali wszelakie działania przy 
nowej tablicy. Jeszcze szybciej opanowali 
sprawne posługiwanie się tablicowym pisa-
kiem elektronicznym i paletą narzędzi, pre-
cyzyjnie wykonując wskazane przez nauczy-
cielkę czynności. Rezultatem tych zajęć było 
jednoznacznie sformułowane przez dzieci 
życzenie, aby wykorzystywać to urządzenie 
na wszystkich pozostałych lekcjach.  

Z perspektywy nauczyciela tablica inter-
aktywna okazała się urządzeniem znako-
mitym, a z perspektywy ucznia – multime-
dialną rzeczywistością, w której przyjdzie 
im funkcjonować w przyszłości. Stosowanie 
tablicy interaktywnej sprawia, że zajęcia 
szkolne nabierają zupełnie innego znaczenia, 
bowiem nie wszyscy uczniowie mają w domu 
dostęp do multimediów. W szkole tablica 
nie tylko pomaga nauczycielowi w jego pracy, 
ale również – co może ważniejsze – stwarza 
wszystkim dzieciom jednakowe możliwości 
uczestniczenia w intermedialnym świecie. 
Tablica inspiruje do wykorzystania nowych 

możliwości pracy na lekcji. Poprzez połą-
czenie jej z komputerem otrzymujemy na-
rzędzie, które radykalnie zmienia przebieg 
zajęć szkolnych. Możemy w prosty i ciekawy 
sposób przedstawić całej klasie materiały 
multimedialne i w dowolnej chwili zacząć 
nanosić na nich własne uwagi, adnotacje i ry-
sunki. Kolejnym atutem tablicy interaktyw-
nej jest to, że możemy zapisać w jej pamięci 
prezentowane pliki (teksty, obrazy, dźwięki 
i filmy), a także sporządzane w czasie lekcji 
notatki. Dzięki temu nauczyciel może w do-
wolnej chwili powrócić do prezentowanego 
na wcześniejszych lekcjach materiału. Zajęcia 

w szkole z tablicą interaktywną śmiało moż-
na realizować na każdym etapie edukacyjnym 
i na każdym przedmiocie. 

W wyniku obserwacji przeprowadzonej 
w naszej szkole na lekcji z zastosowaniem 
tablicy interaktywnej można jednoznacz-
nie stwierdzić, że uczniowie bardzo szybko 
opanowują umiejętności posługiwania się 
narzędziami tablicy. Często też przejmują 
od nauczycielki inicjatywę w jej obsłudze, 
co stwarza możliwość szerszego wykorzysta-
nia potencjału i kompetencji dzieci aktywnie 
wspierających własny proces kształcenia. Je-
den z uczniów – Konrad – stwierdził, że na-
uka to zabawa, i że woli bardziej „nowoczes-
ne lekcje niż te poprzednie”. Po pojawieniu 
się w szkole tablicy interaktywnej okazało 
się, że nauczyciele, podobnie jak dzieci, szyb-
ko dostrzegli jej wielkie możliwości i walory 
dydaktyczne.

Już po kilku lekcjach zaprezentowanych 
nauczycielom naszej szkoły najbardziej ak-
tywni spośród nich przygotowali zajęcia w for-
mie otwartej. Zorganizowanie zajęć otwartych 
z wykorzystaniem tablicy pozwala na zade-

monstrowanie jej interaktywnych możliwości 
i umiejętności zastosowania poszczególnych 
jej elementów. Nie daje takich możliwości sche-
matyczna prezentacja funkcji i narzędzi tablicy, 
na której najczęściej poprzestaje się w szkole.

W reformującej się polskiej szkole celo-
wym i kluczowym wyzwaniem obecnych 
czasów staje się wykorzystywanie tablic inter-
aktywnych pod nowym kątem metodycznym. 
Można wyrazić przekonanie, że praca z tablicą 
interaktywną pozwoli uzyskać jeszcze lepsze 
wyniki kształcenia niż metodą tradycyjną, 
podnosząc poziom oferty edukacyjnej naszej 
szkoły. Stosowanie tablic interaktywnych i po-
dobnych urządzeń to nieuchronna przyszłość 
każdej nowoczesnej szkoły. Użycie tablicy 
w procesie lekcyjnym jest atrakcyjne, cieka-
we i w szczególny sposób uaktywnia uczenie 
się przez obserwację, działanie, odczuwanie 
i myślenie. Nauka staje się bardziej efektywna 
przez widoczny wzrost aktywności uczniów. 
Uczniowie są zaangażowani we wszystkie 
działania proponowane na zajęciach lekcyj-
nych, a po ich zakończeniu przejawiają wysoki 
stopień zapamiętania poznanych wiadomości 
i nabytych umiejętności. 

Pojawienie się w szkole tablicy interaktyw-
nej zaowocowało również intensywniejszym 
samokształceniem oraz zwiększonym udzia-
łem nauczycieli w szkoleniach i warsztatach. 
Większość z nich wskazuje na rosnącą potrze-
bę prowadzenia kursów i warsztatów kompu-
terowych oraz szkoleń zaznajamiających z tab-
licą i jej oprogramowaniem. Należy jednak 
zwrócić uwagę na to, aby tablica interaktywna 
nie zdominowała toku lekcji, a jej wykorzysta-
nie do prezentowania materiału multimedial-
nego oraz wykonywanie ćwiczeń interaktyw-
nych musi być dobrze zaplanowane i umiejętnie 
wplecione w tok lekcji.

Reasumując, można powiedzieć, że tra-
dycyjna zielona tablica, biała kreda, gąbka 
i dyżurni ścierający zapiski nauczyciela od-
chodzą już do lamusa i za parę lat uczniowie 
takie scenki będą oglądali tylko na starych 
fi lmach. Warto zaapelować do nauczycieli, 
aby wyzbyli się obaw związanych z obsługą 
tablicy interaktywnej, bo Szkoła Podstawo-
wa w Podchojnach jest dobrym przykładem 
na to, że otwarte podejście do nowatorskich 
rozwiązań wspiera nauczycieli i uczniów 
w realizacji wysokich standardów edukacyj-
nych współczesnej szkoły.

Ryszard Bielak
Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Podchojnach
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WYCHOWANIE FIZYCZNE – NIEKONWENCJONALNIE

VIII Międzynarodowe 

Seminarium dla Nauczycieli 

Wychowania Fizycznego 

– Vierumäki, Finlandia

Subiektywne wspomnienia uczestnika

W dniach 1–6 sierpnia 2010 roku w fiń-
skim Instytucie Sportu w miejscowo-

ści Vierumäki (około 130 km od Helsinek) 
już po raz ósmy odbyło się warsztatowe spot-
kanie nauczycieli wychowania fizycznego 
z całego świata. Przebiegało ono pod hasłem 
„ABC wychowania fizycznego – kompeten-
cja, świadomość ciała i współpraca”.

Miałem przyjemność wziąć udział w tym 
przedsięwzięciu, a zrobiłem to z tym większą 
chęcią, ponieważ program seminarium oferował 
tak wielką różnorodność zajęć ruchowych, jakiej 
nie powstydziłby się żaden porządny AWF. Poza 
tym uważałem, że takie seminarium stanowić 
będzie doskonałą okazję do skonfrontowania 
swojej wizji, w tym przypadku szkolnego wf-
u, ze spojrzeniem nauczycieli z innych krajów, 

no i oczywiście można będzie dowiedzieć się, 
jak gdzie indziej postrzegane i rozwiązywane 
są problemy szkolnego wychowanie fizycznego 
i zdrowotnego. Muszę przyznać, że nie bez zna-
czenia w podjęciu decyzji o wyjeździe do Fin-
landii była rekomendacja koleżanki, która dwa 
lata temu uczestniczyła w fińskim seminarium, 
a oprócz tego w zeszłym roku szkoliła się na po-
dobnej imprezie we włoskim Mals.

Ponieważ oprócz nieprzerwanej od wielu 
lat pracy w szkole jestem również od jakiegoś 
czasu konsultantem Świętokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i współ-
organizatorem nauczycielskich spotkań meto-
dycznych, koniecznie chciałem się przekonać, 
czy da się zorganizować kilkudniowy pobyt du-
żej grupy nauczycieli wychowania fi zycznego 
w formule niezwykle intensywnie angażujących 

ruchowo i intelektualnie zajęć. I czego mógłbym 
się w tym zakresie od Finów nauczyć?

Tyle, jeśli chodzi o moje oczekiwania. Krót-
ką informację o tym, co się na seminarium 
działo rozpocznę, wskazując cele, jakie przy-
świecały organizatorom seminarium. Przede 
wszystkim należy wymienić: zaprezentowanie 
uczestnikom najnowszych osiągnięć i praktycz-
nych rozwiązań w zakresie wychowania fi zycz-
nego i wychowania zdrowotnego, poznanie no-
wych umiejętności, które w literaturze fachowej 
rozszerzają swoje znaczenie na kompetencje 
oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem za-
równo przez prowadzących, jak i uczestników. 
W praktyce oznaczało to dla każdego uczestni-
ka wybór z sześcioelementowej palety zajęć, 
które jego zdaniem były najbardziej interesu-
jące. Zajęcia były poukładane w dziewięćdzie-
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sięciominutowe bloki, po zakończeniu których 
było piętnaście minut przerwy i kolejne zajęcia 
(program do wglądu na stronie internetowej se-
minarium). Szeroki wybór zajęć i ich intensyw-
ność sprawiały, że na obiad szedłem wolniutko. 
Podejrzewam jednak, że jakość podawanych 
posiłków sprawiała, iż popołudnie mijało rów-
nie przyjemnie jak poranek. Każdego wieczoru 
chwila dla ducha, trochę kultury (fi ński wieczór 
folk, konkurs karaoke, dyskoteka) i turystyki 
(wycieczki do typowego fi ńskiego miasteczka 
oraz szybki wypad do Helsinek).

Międzynarodowe towarzystwo uczestników 
tworzyło niepowtarzalną atmosferę nie tylko 
na zajęciach, ale w czasie całego pobytu. Zna-

mienne było to, iż przez wiele godzin wysiłku, 
słuchania miniwykładów i krótkich dyskusji ani 
przez moment nie było wśród uczestników i pro-
wadzących chwili zniecierpliwienia czy oznak 
pośpiechu. Każde z zajęć prowadzone było z nie-
zwykłym wyczuciem, myślę tu o taktownym 
korygowaniu błędów w ćwiczeniach i dostoso-
wywaniu wariantów ćwiczeń do możliwości nas 
wszystkich. Liczebność grup była bardzo różna – 
od kilku do nawet czterdziestu osób na zajęciach. 
Ale nie przeszkadzało to prowadzącym, może 
tylko niektórym z nas czasami brakowało trochę 
większej intensywności zajęć i bardziej wyczer-
pującego współzawodnictwa. Obiekty znako-
micie przygotowane do obsługi wielkiej ilości 
sportowców – widać było, że zostały zaprojek-
towane racjonalnie, ze skandynawską skromnoś-
cią w stylu, ale i z jakże pożądaną, szczególnie 

w naszym kraju, funkcjo-
nalnością. Duża grupa ob-
sługi czuwała codziennie 
nad perfekcyjnym reali-
zowaniem harmonogramu 
działań całego Sportowe-
go Instytutu. Oprócz na-
szej, około 250-osobowej 
międzynarodowej grupy, 
zauważyłem w czasie po-
bytu  przynajmniej dwie 
reprezentacje młodzieżo-
we w hokeju z Finlandii 
i Rosji, hokejowe ze-
społy dziewcząt również 

ze Szwajcarii,siatkarki z CSKA Mos-
kwa, no i piłkarzy. Pomiędzy obiek-
tami kręcili się aktywnie spędzający 
wakacje wczasowicze, a w okolicach 
największej w Europie szkółki golfo-
wej – ci, dla których pasją jest pró-
bowanie umieszczenia małej, białej 
piłeczki w dołku z chorągiewką. Cały 
Instytut Sportu tętni życiem na okrą-
gło.

Ponieważ język angielski był języ-
kiem obowiązującym w czasie zajęć, 
właściwie przez cały czas we wszel-
kiego rodzaju rozmowach pomiędzy 
uczestnikami możliwa była efektyw-
na komunikacja.

Część zajęć w obszarze fi tness 
to praca nad umysłem, bo jakże for-
mować ciało, nie działając na umysł. 
I pewnie dlatego w czasie wspólnych 
zajęć pojawiała się u mnie refl eksja, 
co jest w naszej pracy istotniejsze – 
kształtowanie sprawności fi zycznej 
czy formowanie właściwych postaw 
i budowanie u młodych ludzi pożą-
danej społecznie sfery psychicznej. 
Czy niezwykle skomplikowana kon-
strukcja człowieka może być właś-
ciwie rozwijana poprzez „zabiegi” 
rekomendowane przez nas dzieciom 

i młodzieży i czy aby na pewno te skłony 
i skręty ciała mają tak dobroczynny wpływ 
na zdrowie naszych podopiecznych?

Jako niezwykle cenne doświadczenie, tro-
chę przenoszące mnie do czasów studenckich, 
odebrałem, gdy ćwicząc wraz z innymi, stawa-
łem się uczniem. Przekonujesz się wówczas, jak 
właściwie czuje się Twój ćwiczący, nasuwają 
się pomysły, że inaczej poprowadziłbyś te za-
jęcia, a to ćwiczenie jest świetne i „kupujesz” 
je do swojego zbioru od razu. 

Te przemyślenia jeszcze raz utwierdziły mnie 
w przekonaniu, że wykonuję jeden z najwspa-
nialszych zawodów na świecie, bo czy może 
być coś wspanialszego od sprawiania dzieciom 
i młodzieży radości, a jednocześnie wprowa-
dzając ich w świat szlachetnej rywalizacji, 
wskazujemy im „ścieżkę dostępu” do nieprze-

branego źródła doznań i przeżyć formujących 
ich charaktery i mających olbrzymie znaczenie 
w dorosłym życiu.

No i spełnił ten wyjazd moje oczekiwania. 
Finowie stanęli na wysokości zadania. A prze-
myślenia (pewnie różne u każdego z uczest-
ników) doładowały pozytywnie moje akumu-
latory na kolejne spotkania z polskim wf-em. 
Poznałem znakomitych ludzi, fachowców w na-
uczaniu i doskonałych rozmówców. Zobaczy-
łem nowości, które właściwie od jutra można 
wprowadzić w polskich szkołach. To wszystko 
wydaje się takie proste i racjonalne. Postaram 
się jak najwięcej tych refl eksji przekazać kole-
żankom i kolegom.

Zachęcam Was do rozważenia udziału 
w tego rodzaju spotkaniach, bo czy można 
wymyślić bardziej atrakcyjną dla wuefi sty 
formę doskonalenia niż pobyt w pięknym 
ośrodku sportowym, położonym wśród la-
sów i jezior, który daje możliwość udziału 
w najróżniejszych formach aktywnych za-
jęć aż do wyczerpania sił witalnych do zera. 
Po zajęciach chwila regeneracji, relaks w sau-
nie i kąpiel w jeziorze. Zajęcia przeplatane 
mądrze rozłożonymi przerwami na posiłki. 
Jedzenie nie tylko zdrowe (masa warzyw, 
owoców i soków) i urozmaicone, ale przy 
tym niezwykle smaczne, podawane w formie 
szwedzkiego stołu. Perfekcyjna organizacja 
i różnorodność zajęć powoduje, że wypełnio-
ne programem dni zleciały w mgnieniu oka, 
a najczęściej słyszanymi przy wyjeździe sło-
wami było bolesne: Czy to już koniec ? No 
i czemu to tylko pięć dni ? 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Semina-
rium, zajrzyj na stronę: www.peseminar2010.org 
i może spotkamy się w Vierumäki w 2012 roku.

Tomasz Kościak
ŚCDN w Kielcach

tomasz.kosciak@scdn.pl
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Szkółka gry w golfa skupia prawdziwych pasjonatów tego sportu
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EDUKACJA ARTYSTYCZNA

KĄCIK PLASTYCZNY 

ZABAWA PIASKIEM – PIASKOWE WITRAŻE

Jak sama nazwa wskazuje, technika, którą 
Państwu zaproponuję, kojarzy się z pia-

skiem. Piach to świetny materiał plastyczny, 
ma nieograniczone możliwości działań arty-
stycznych. Z piasku można tworzyć budowle, 
reliefy, jak również witraże czy piachoobra-
zy.

PIASKOWE WITRAŻE

ETAP I. 

Myjemy, a następnie suszymy przezro-
czystą powierzchnię szyby. Zabezpieczamy 
krawędzie tafli folią samoprzylepną, taśmą 
klejącą lub korzystamy z pomocy szklarza 
(szlifowanie, piaskowanie krawędzi).

ETAP II. 
Podklejamy taśmą klejącą od spodu wybrany 
rysunek.

ETAP III. 

Nanosimy cienką warstwę kleju polimero-
wego lub wikolowego na wybrany fragment 
obrazka, sypiemy na niego wybrany kolor 
piasku. Nadmiar strzepujemy i czynność po-
wtarzamy. 

ETAP IV. 

Witraż pozostawiamy do wyschnięcia. Przy 
pomocy strzykawki klejem wikolowym deli-
katnie „malujemy” kontur naszej pracy. Na klej 
nasypujemy wybrany kolor piasku.  

PIASKOWE PISANKI WY-
DMUSZKI, PIASKOWE BUTELKI, 

PIASKOWE DONICZKI

Czynności, które powinniśmy wykonać, aby 
powstały te ciekawe prace, są podobne do eta-
pów piaskowych witraży. Polecam jednak użyć 
zamiast kleju polimerowego – kleju wikolowe-
go lub kleju do tapet.

Życzę przyjemnej zabawy.
Zapraszam na warsztaty plastyczne, które odby-
wają się w ŚCDN w Kielcach.

Aleksandra Potocka-Kuc
Artysta plastyk – nauczyciel konsultant

ŚCDN w Kielcach
aleksandra.kuc@scdn.pl

Zdjęcia autorki
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od redakcji 

doradztwo zawodowe w województwie świętokrzyskim

promocja doradztwa

 zawodowego 
– najlepsza w Świętokrzyskim centrum doskonalenia nauczycieli

Krajowy Finał II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – Kielce, 8 marca 2011 r.

Stowarzysze-
nie Doradców 
S z k o l n y c h 
i Zawodowych 
Rzeczypospo-
litej Polskiej 
od październi-
ka 2009 roku 
jest organiza-

torem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK). 
Akcja ta ma na celu inspirowanie ogólnopolskich 
i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju porad-
nictwa zawodowego. Druga edycja OTK, która 
trwała od 18 do 24 października 2010 r., została 
przeprowadzona pod hasłem: „W poszukiwaniu 
rozwiązań systemowych”. 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach uczestniczyło w oby-
dwu edycjach tej akcji i miało zaszczyt pełnić 
rolę wojewódzkiego koordynatora II OTK. 
Działania naszej placówki w ramach II OTK 
oficjalnie rozpoczęły się 16 września 2010 r. 
spotkaniem przedstawicieli Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Kielcach, wszystkich powia-
towych urzędów pracy województwa świę-
tokrzyskiego, Wojewódzkiej Komendy OHP, 
Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, Kura-
torium Oświaty i Miejskiego Zespołu Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych. Na spot-
kaniu przedstawiono działania zaplanowane 
przez ww. instytucje w drugiej edycji OTK, 
które miały wspierać także projekt ŚCDN 
„Otwarta Twoja Kariera” pod hasłem „Mate-
matyka w zawodach”.

Pokłosiem spotkania jest podpisanie bez-
terminowego porozumienia ŚCDN z Woje-
wódzkim Urzędem Pracy na wspólne działania 
w obszarze doradztwa zawodowego (także poza 
OTK, m.in. w ramach projektu i konkursu dla 
uczniów kl. I szkół zawodowych „Poznaj swój 
wybrany zawód”). 

Nauczyciele zainteresowani ideą projektu 
„Otwarta Twoja Kariera” spotkali się na 6-godzin-
nych warsztatach przygotowujących ich do roli 
szkolnych koordynatorów. Maria Krogulec-So-
bowiec, koordynator wojewódzki II OTK, opra-
cowała dwie wersje materiałów szkoleniowych 
dla nauczycieli – szkolnych koordynatorów 
i przeprowadziła z nimi 12 godzin zajęć.

Konsultanci ŚCDN są autorami dziewięciu 
scenariuszy zajęć dostosowanych do różnych 
etapów edukacyjnych (w tym z wykorzysta-
niem tablicy interaktywnej w pracy z ucznia-
mi kl. I szkoły podstawowej) i przeprowadzili 
w sumie 120 godzin zajęć dla 1630 uczniów 
z  placówek oświatowych z województwa 
świętokrzyskiego na tematy zawodoznawcze.

W ramach projektu „Otwarta Twoja Kariera” 
41 placówek zorganizowało dla 7 tys. 955 ucz-
niów 277 różnych przedsięwzięć takich, jak: 

 wycieczki zawodoznawcze do firm i instytucji, 
warsztaty dla uczniów i rodziców, 
 spotkania z przedstawicielami różnych za-
wodów, 
projekcje filmów, 
 zajęcia edukacyjne poświęcone poznawaniu 
zawodów i planowaniu kariery, 
apele szkolne, 
audycje radiowe, 
 działania promocyjne i informacyjne II OTK 
na terenie placówki i poza nią. 
Działania te placówki oświatowe zrealizo-

wały przy współpracy 139 partnerów takich, 
jak: powiatowe urzędy pracy, poradnie psycho-
logiczno-pedagogiczne, lokalni przedsiębiorcy, 
policja, straż pożarna, straż miejska, TV regio-
nalna, przedstawiciele wolnych zawodów, mu-
zea, prasa lokalna i radio.

Uczniowie wykonali podczas zajęć w szkole lub 
w domu ponad 1000 prac związanych tematycznie 
z projektem „Otwarta Twoja Kariera” w postaci: 

 prac pisemnych (np. wywiady, pamiętniki, 
opowiadania), 
 graficznych (np. rysunki, collage, formy 
przestrzenne, kalendarze zawodów), 
 multimedialnych (np. krótkie filmy, fotore-
portaże, prezentacje multimedialne),
z wykorzystaniem Internetu (np. blogi). 
Tematyka prac uczniowskich była zróżni-

cowana i dostosowana do wieku i możliwości 
uczniów. Tak więc uczniowie klas I–III szkoły 
podstawowej zajmowali się głównie tematem 
„Zawody w mojej rodzinie”, uczniowie klas IV–
VI szkoły podstawowej zastanawiali się, „Kim 
zostanę w przyszłości?”, uczniowie gimnazjum 
i szkoły ponadgimnazjalnej planowali swoją 
ścieżkę zawodową – „Otwórz sobie drzwi do ka-
riery!”. Produktem projektu „Otwarta Twoja Ka-
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riera” jest II Zawodoznawcza Medioteka Kariery 
„ZaMeK” (płyta DVD), która zawiera opis i dane 
statystyczne projektu, prace uczniów, materiały 
dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów.

Dnia 18 lutego 2011 r. odbyło się Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach seminarium „Ot-
wieramy uczniom drzwi do kariery” podsumowu-
jące działania różnych instytucji województwa 
świętokrzyskiego podczas II Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery. Na seminarium były obec-
ne przedstawicielki Stowarzyszenia Doradców 
Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Pol-
skiej: Jadwiga Kropidłowska – członek Zarządu 
SDSiZ oraz Anna Wierzchowska-Szymanek 
– duch opatrznościowy I OTK. Najbardziej kre-
atywne placówki oświatowe podczas realizacji 
projektu „Otwarta Twoja Kariera” zostały nagro-
dzone i wyróżnione statuetkami: Brylantowym, 
Diamentowym i Kryształowym OTeKiem. 

Wysoka jakość działań Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Miejskiego 
Urzędu Pracy w Kielcach podczas II OTK zna-
lazła uznanie wśród członków jury II Ogólno-
polskiego Tygodnia Kariery. Instytucje te po raz 
drugi zostały laureatami OTK (ŚCDN w kategorii 
„Edukacja”, a MUP w kategorii „Rynek pracy”) 
i w dowód uznania Zarząd SDSiZ i powierzył im 
organizację konferencji podsumowującej drugą 
edycję akcji Ogólnopolski Tydzień Kariery. Tak 
więc Krajowy Finał II OTK odbył się 8 marca 
2011 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele mini-
sterstw, które objęły patronat honorowy nad akcją: 
Anna Bąkiewicz reprezentowała Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, a Natasza Terelak-Paturej 
– Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. Obecna była także Marta 
Łuczak – przedstawicielka Krajowego Ośrodka 
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
– partnera merytorycznego II OTK.

Po prezentacji Małgorzaty Pater – wiceprze-
wodniczącej SDSiZ, która podsumowała dzia-
łania II OTK w skali kraju, odbyła się uroczy-
sta gala wręczenia nagród laureatom II edycji 
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Koordynator wojewódzki II OTK
Maria Krogulec-Sobowiec

ŚCDN w Kielcach
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Szanowni Czytelnicy,

w Roku Odkrywania Talentów, jakim został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rok 
szkolny 2010/2011, polecamy rozmowę z prof. Teresą Gizą z Wszechnicy Świętokrzyskiej o miej-
scu ucznia zdolnego w szkolnej rzeczywistości i ważnej misji szkoły w wyławianiu talentów dzieci 
i młodzieży.
W tym kontekście bardzo ważna jest nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w szkołach i placówkach oświatowych, która ma zapewnić rozpoznanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych każdego ucznia oraz ich zaspokojenie poprzez udzielenie mu odpo-
wiedniego wsparcia. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym szczegółowo zostały omówione 
zmiany prawne dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Wiele miejsca poświęcamy w tym wydaniu tekstom pisanym przez nauczycieli, którzy chcieli po-
dzielić się swoimi doświadczeniami z pracy z uczniami, także tymi związanymi z wykorzystaniem 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych, pokazać dobrą praktykę zarządzania szkołą opartą na bu-
dowaniu zaufania, zachęcić do wykorzystywania sprawdzonych metod doskonalenia własnego 
warsztatu pracy. 
Trwają szkolenia metodyczne nauczycieli województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Na-
uczyciel XXI wieku”, realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  któ-
ry przygotowuje ich do podjęcia nowych wyzwań związanych z tworzeniem i prowadzeniem lekcji 
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. W specjalnych dodatkach opisujemy kolejne etapy realiza-
cji projektu i pierwsze doświadczenia trenerów metodycznych wyniesione z zajęć z nauczycielami. 
Zapraszamy do lektury.

Redakcja „Inspiracji”
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Uroczyste rozpoczęcie Krajowego Finału II OTK. Od prawej: dyrektor 
ŚCDN Jacek Wołowiec, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kiel-
cach Halina Czerniak, przedstawiciel MUP Zbigniew Brzeziński oraz 
koordynator wojewódzki II OTK Maria Krogulec-Sobowiec

Podczas seminarium „Otwieramy uczniom drzwi do kariery” 18 lutego 2011 r., podsumowującego działania 
świętokrzyskich instytucji podczas II OTK, podziękowano nauczycielom – szkolnym koordynatorom

W Krajowym Finale II OTK uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Stowarzyszenia 
Doradców Szkolnych i Zawodowych

2010
NR 5 (90)

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

TABLICE INTERAKTYWNE
– nowe możliwości dla nauczyciela i ucznia

   W wydaniu 

   ŚCDN – laureatem
II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Program „Klucz do uczenia się” 
według teorii Lwa Wygotskiego

Jak walczyć ze stereotypami?

Program Comenius – Wyjazdy Indywidualne Uczniów

ŚWIĘTOK R Z YSK IE CENTRUM DOSKONA LENI A NAUCZ YCIELI W K IELC ACH

L AUR E ATEM II OGÓLNOPOLSK IEGO T YGODNI A K A R IERY. 

K IELCE,  M A RC A  R .

W podsumowaniu drugiej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 8 marca 2011 r. w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach wzięli udział przedstawiciele władz miasta Kielce, władz oświatowych, samorządowych, 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach i organizatorzy OTK

Małgorzata Pater – wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Dorad-
ców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Nina Kozłowska – szkolny koordynator z Gimnazjum w Rakowie 
odbiera wyróżnienie z rąk dyrektora ŚCDN Jacka Wołowca i członka 
Zarządu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Jad-
wigi Kropidłowskiej

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie – nagrodzony 
statuetką Diamentowy OTeK
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