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Szanowni Państwo, przed Państwem 
wiosenny numer „Problemów Oświ-
aty i Wychowania”. Gości w nim, jak 
zwykle, rozmaitość tematów.  Przed 
nami nie tylko piękny świąteczny 
czas, ale również kolejne szkolne wyz-
wania i zmagania. 

Obchody 100–lecia odzyskania niepo- 
dległości nadal znajdują wyraz w li- 
cznych szkolnych projektach.

Polecam informację o publika- 
cji powstałej w Szkole Podstawowej   
im. Powstańców Wielkopolskich  
w Skoraszewicach. 

Wybrane wiersze młodych twórców 
ze Szkoły Podstawowej w Skorasze-
wicach zamieszczamy w Witrynie 
Literackiej. 

Od tego numeru w naszym czaso-
piśmie pojawi się dział – Nowości 
biblioteczne. Zachęcamy do korzysta-
nia z niego. 

O gotowości szkolnej pisze pani Ewa 
Rosolska, dyrektor Powiatowej Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Rydzynie. Autorka cyklu „Bajeczki 
Babeczki” - każda książeczka to pięk-
na i wzruszająca opowieść, z prze-
pięknymi ilustracjami.

Zamieszczamy także krótką relację  
z konkursu „Mistrz Pięknego Czyta-
nia” organizowanego przez Szkołę Pod-
stawową nr 4  w Lesznie przy współpra-
cy z Miejską Biblioteką Publiczną. 
Wydarzenie warte upamiętnienia 
– szczególnie w czasach przebodźcow-
anej rzeczywistości. Piękne czytanie  
w pięknej, nowej szkole. 

Zapraszamy do lektury wszystkich tek-
stów, pośród których znajdą Państwo 
relacje, różne propozycje metodyczne, 
również konkursowe i niezbędne infor-
macje o prawie oświatowym. 
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Głównym zadaniem polonistów jest wykształcenie  
u uczniów (na jak najwyższym poziomie) sprawności języ-
kowej i komunikacyjnej oraz zapoznanie ich z określonymi 
utworami literackimi i  zagadnieniami kulturowymi. 
Bardzo duży nacisk położony został na kształcenie lit-
erackie, rozwój kompetencji czytelniczych  i aktywno- 
ści czytelniczej uczniów. ,,Zadaniem szkoły podstawowej 
jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugrunto- 
wanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie  
w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odb-
ioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Szkoła 
podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów 
zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające 
zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów, kształtuje 
postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygot-
owanego do otwartego dialogu z dziełem literackim.” 

Zwrócenie uwagi na rozwój kompetencji czytelniczych  
i aktywności czytelniczej wynika najprawdopodobniej  
z problemu, który dotyka dzisiejsze społeczeństwo (w tym 
również dzieci),a który polega na tym, że niewiele osób się-
ga po książkę w ogóle, a tylko nieliczni robią to  z własnej 
 i nieprzymuszonej woli. Czytanie książek  stało się dla wielu 
czynnością mało atrakcyjną z różnych powodów. Niewątp-
liwie jednym z nich jest ten, że czytanie to czynność często 
męcząca, wymagająca czasem dużego wysiłku intelektual-
nego oraz  poświęcenia sporej ilości czasu. Dzisiaj w świe-
cie krótkotrwałych i szybko zmieniających się obrazów,  
w świecie skracanych do minimum wypowiedzi i infor-
macji przekazywanych przez różne komunikatory  coraz 
trudniej o zainteresowanie młodego człowieka jakąkolwiek 
książką, a tym bardziej trudno o rozbudzenie jego aktywn-
ości czytelniczej. Dlatego lekcje poświęcone omawianiu ut-
worów literackich, wymagają od nauczyciela zastosowania 
różnorodnych form i metod pracy, które oprócz rozwijania 
u uczniów wiedzy i umiejętności  typowo polonistycznych, 
będą stymulowały rozwój ich osobowości, w tym również 
osobowości  twórczej. 

Obowiązująca obecnie podstawa programowa nakłada na nauczycieli  
współczesnej szkoły, w tym także na nauczycieli języka polskiego, realizację 

wielu różnorodnych działań.

Lekcjami aktywizującymi uczniów do twórczej pracy 
związanej z omawianym utworem literackim są lekcje, na 
których występują działania artystyczne, a szczególnie 
działanie plastyczne. Prace plastyczne przyczyniają się do 
lepszego poznania utworu  i przeżycia emocjonalnego kon-
taktu z  dziełem literackim. 

Do najczęściej stosowanych form aktywności plastycznej 
zaliczyć można przekład intersemiotyczny, np.:

- twórczą lub odtwórczą  ilustrację do całego utworu lub  
jednego  wydarzenia w utworze , 

- rysunek wykonany  na podstawie szczegółowych infor-
macji  zawartych w  tekście literackim, 

- rysunek (schemat) pomagający zapamiętać najważniejsze 
informacje dotyczące utworu, wydarzeń, bohaterów  itp.,

-rysunek wyrażający najgłębsze emocje czytelnicze wy-
wołane lekturą utworu. 

Wytwory plastyczne wykonywane są przez dzieci różnymi 
technikami,  z wykorzystaniem różnorodnych materiałów 
(blok rysunkowy, szary papier, ołówki, kredki, farby, plas-
telina itp.). Technikę wykonania pracy uczniowie  powinni 
wybrać sami, gdyż ta aktywność plastyczna ma sprawiać 
im radość i przyjemność, wzbudzać pozytywne emocje 
i doświadczenia oraz pozwolić na  osiąganie  satysfakcji 
z samodzielnie wykonywanych zadań. Prace plastyczne 
mogą być wykonywane indywidualnie, można też zapro-
ponować ich wykonanie w mało licznych grupach, gdzie 
każde z dzieci ma przydzielone konkretne zadanie i wszy-
scy ,,zmuszeni” są do aktywnej współpracy, aby  należycie 
wykonać dzieło. Warto i należy docenić wysiłek uczniów,  
a wysokie  oceny, jakie najczęściej za te prace otrzymu-
ją, podnoszą ich samoocenę  i pozwalają  im uwierzyć we 
własne siły. To wszystko sprzyja procesowi aktywne-
go uczenia się. Efektywność takiego sposobu uczenia się 
jest niezwykle wysoka- uczniowie, poprzez praktyczne  
działanie (zob. Piramida uczenia się Dalè a - https://uczsie-
skuteczniej.wordpress.com/2010/12/20/piramida-ucze-

Twórczość  plastyczna uczniów na lekcjach 
języka polskiego jako jeden ze sposobów  
na aktywną pracę z utworem literackim  

w szkole podstawowej

DYDAKTYKA
Wiesława Rotkiewicz
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu
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nia-sie/) , zapamiętują ok. 75% nowych treści,  nad którymi 
pracowali, wykonując pracę plastyczną.

Omówiona metoda pracy,  stosowana dziś przez polonistów 
stosunkowo  rzadko (z różnych przyczyn), ma  bardzo 
pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój osobowy 
ucznia poprzez równoczesne oddziaływanie na wiele 
zmysłów). Umożliwia rozwijanie:

- umiejętności rozumienia, wykorzystywania i refleksyjne-
go przetwarzania tekstu    literackiego,

– umiejętności przekładu intersemiotycznego,   

– wrażliwości  słuchowej, wzrokowej oraz stymulo- 
wanie wyobraźni

– umiejętności koncentracji uwagi i spostrzegawczości,

–  podstawowych operacji umysłowych( syntezy, analizy, 
uogólniania),

– umiejętności współpracy w grupie zadaniowej,

– samodzielności, wytrwałości, 

– ekspresyjnego wyrażania myśli poprzez wybrane formy,

– zdolności manipulacyjnych,

– poczucia estetyki (potrzeby obcowania i tworzenia pięk-
nego dzieła).

Twórczość  plastyczna ,integrując treści należące do różnych 
obszarów rozwoju człowieka, prowadzi do powstania jed-
nostki samodzielnie działającej i myślącej oraz twórczej  
i kreatywnej. Lekcje języka polskiego, bogate w różnorodne 
doświadczenia plastyczne, rozbudzają w uczniach zaintere-
sowanie omawianym utworem, pozwalają na bliski, emoc-
jonalny kontakt z czytanym tekstem i rozbudzają potrzebę 
sięgania po kolejne książki. Dzięki temu kształtuje się  ,,… 
dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego 
do otwartego dialogu z dziełem literackim.”  Dla tak uksz-
tałtowanego czytelnika sięganie po kolejne książki i czy- 
tanie będzie już czynnością spontaniczną i bezinteresowną.

Bibliografia

1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej…

2. Rysunek wykonany przez uczniów klasy 4 do lek-
tury C.S.Lewis  „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica  
i stara szafa”
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 W swojej pracy obserwuję coraz więcej dzie-
ci, które są nieśmiałe. Uczniowie tacy nie integrują się  
z resztą grupy, tylko próbują jakoś „przetrwać” czas poby-
tu w oddziale przedszkolnym. Często płaczą przy rozstaniu  
z mamą, zdarza się, że nie sygnalizują potrzeb fizjolog-
icznych, również  na skutek stresu wymiotują. Naw-
iązywanie relacji z innymi dziećmi sprawia im problem.  
Najczęściej tacy uczniowie są bardzo spokojni, błędnie 
określani jako grzeczni. Nie chcą brać aktywnego udziału  
w życiu klasy,  siedzą nieruchomo przy stoliczku i stara-
ją się być „ niewidzialni”. Rodzice sygnalizują, że rano,  
przed przyjściem do oddziału przedszkolnego, przeżywa-
ją silny stres, który sygnalizują dolegliwościami somaty-
cznymi takimi jak bóle brzucha, głowy czy wymioty.  
W opinii rodziców -robią wszystko, by nie pójść do szkoły. 

  Lęk u tych dzieci wynika z ich biologicznej na-
dwrażliwości na interakcje społeczne, dlatego reagują  
tak silnym stresem na nieznane lub mało znane sobie oso-
by. Stres oznacza zmiany wegetatywne i psychiczne , które 
powstają jako rezultat ekspozycji na sytuacje stresowe, 
w tym przypadku to kontakty społeczne je generują.  
To właśnie zmiany fizyczne w organizmie odpowiadają  
za doznania somatyczne, które negatywnie wpływają 
na samopoczucie i potęgują obawy dziecka, również jego 
rodziców.  Wiadomo, że takie dzieci są bardziej narażone 
na możliwość wystąpienia  w przyszłości zaburzeń ner-
wicowych czy psychosomatycznych. Poza tym lęk, 
brak wiary we własne możliwości, przy jednoczesnym 
ograniczeniu aktywności, wpływa na kształtowanie się 
niskiego poczucia własnej wartości i sprzyja rozwojowi 
pesymizmu i poczucia bezradności. 

 Dlatego niezwykle ważnym zadaniem nauczycie-
la jest zmniejszenie napięcia emocjonalnego u nieśmiałego 
dziecka. Praca zaczyna się już w momencie przekroczenia 
przez nie progu szkoły.Przede wszystkim należy nawiązać 
bliski kontakt emocjonalny z dzieckiem, który tworzy 
nauczyciel zwracając uwagę na wszelkie przejawy aktywn-
ości i nagradzając je werbalnie pochwałami. Warunkiem 
nawiązania  relacji jest umiejętność empatycznego dostra-

W swojej pracy obserwuję coraz więcej dzieci, które są nieśmiałe. Uczniowie 
tacy nie integrują się z resztą grupy, tylko próbują jakoś „przetrwać” czas 

pobytu w oddziale przedszkolnym. 

jania się do dziecka tak, by stopniowo oswoić  je ze sobą,  
z nową sytuacją.  Nie należy zbyt natarczywie domagać 
się dziecka odpowiedzi, raczej samemu inicjować dia-
log i prosić dziecko, by np. skinęło głową, jeśli propozycja 
mu odpowiada. Następnie nazywamy przykre emocje, 
jakie przeżywa przychodząc do klasy; gdy jest nimi  za-
lewanie. Określając je powodujemy, że uruchamia się  
u dziecka myślenie, które zmniejsza przykre odczucia,  
na rzecz świadomości, która sprzyja przejmowaniu kon-
troli nad sobą.  Nazywając doznania powodujemy, że  
dziecko uświadamia je sobie w konkretnym kontekście,  
w którym doznaje coraz mniejszych obaw, ba one są coraz 
mniej racjonalne na skutek redukcji stresu. Poza tym na-
zywając konkretyzuje je, a to staje się zaczynem do pro-
cesu zmiany. Neuropsycholodzy obrazując pracę mózgu  
w stresie odkryli, że uaktywniając okolice przedczołowe  
związane z myśleniem skutkuje zmniejszeniem się  aktywn-
ości w ciele migdałowatym ( struktura w układzie limbic-
znym odpowiadająca  za reakcje emocjonalne). To  potwier- 
dza  istotność takich działań, jak rozmowa o emocjach. Należy 
to zrobić najpierw indywidualnie podczas bezpośredniego 
kontaktu nauczyciela z uczniem. Później rozmawiamy  
z nim o emocjach, jakie mu towarzyszą, kiedy przekracza 
próg szkoły. Następnie, po uzyskaniu jego zgody, można 
rozmawiać o tych przykrych emocjach na forum grupy. 
Najczęściej  są w grupie dzieci, które  przeżywały podobne 
obawy, choć  w mniejszym nasileniu i chętnie opowiedzą, 
jak sobie z tym problem radziły.  Wówczas nieśmiałe  
dziecko uświadamia sobie, że nie jest jedynym, które zmaga 
się z takimi trudnościami i co najważniejsze, że można sobie 
z tymi emocjami  poradzić.  Innym sposobem budowania 
wewnętrznej odporności  jest plastyczne przedstawienie 
lęku poprzez rysowanie go na kartce, a następnie zamknię-
cie go w klatce. Po pewnym czasie rysowany lęk wyraźnie 
zmniejsza się, podobnie jak klatka. Należy pamiętać  
o symbolicznym wyrzucaniu kluczyka od klatki tak,  
by „potwór” nie mógł się z niej wydostać. Dziecko posia-
da wrodzoną umiejętność myślenia symbolicznego  i dla- 
tego taka  zabawa sprzyja oswajaniu lęków, budowania 
wewnętrznej siły. Rozmowa o jego niepokojach, obawach 

Z notatnika nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej Nieśmiałość 

DYDAKTYKA
Joanna Molicka-Drzymała
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu
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daje mu poczucie, że nie jest samo, że zawsze otrzyma 
wsparcie, że jest rozumiane i akceptowane. Wytworzenie 
poczucia bezpieczeństwa motywuje je do aktywności. In-
nym sposobem jest czytanie dzieciom bajek terapeutyc-
znych adresowanych do dzieci nieśmiałych, ponieważ te  
z lękami społecznymi dowiedzą się nie tylko, że inni mają 
ten sam problem, ale i poznają sposoby radzenia sobie. 
Natomiast  te, które nie mają takich problemów zrozumi-
eją trudności z jakimi inni się zmagają i rozwiną empatię. 
Podczas pierwszych tygodni pobytu w oddziale przedszkol-
nym taki uczeń samotnie spędza czas lub siedzi w bezru-
chu czekając na rodziców. Często zadaje pytanie: - która jest 
godzina, po czym  wpada w rozpacz,  jeśli rodzic nie odebrał 
go w ustalonej porze. Dlatego należy porozmawiać z dziec- 
kiem  i to w obecności rodzica o tym, że ten może się czasem 
spóźnić  ze względu na różne niespodziewane okoliczności.  
Nie należy też ustalać żadnej ściśle określonej godziny 
odbioru ucznia, tylko powiedzieć, że mama np. przyjdzie 
po ciebie po obiedzie.  Dobrze też jeśli dziecko zabierze  
z domu pluszaka, który jest dlań symbolicznym łącznikiem 
z domem. Gdy jest starsze, to chętnie się go pozbywa, jako 
niechcianego balastu sygnalizującego, że jest maluszkiem.

 Kolejnym problem z, którym nauczyciel edu- 
kacji wczesnoszkolnej musi sobie poradzić jest to, że uni-
ka  ono wspólnej zabawy z innymi dziećmi i przeważnie 
siedzi samotnie przy stoliczku. Przebywanie wśród 
innych dzieci nie wywołuje radości, chęci do zabawy, 
a wręcz przeciwnie,  wyzwala niepokój, obawę poraż-
ki... Dlatego warto umówić się z dzieckiem wyznacza-
jąc określony czas, który będzie  spędzać z innymi.  
Na początek może to być 10 minut. Potem stopniowo 
zwiększamy czas, który nieśmiałe dziecko spędza razem 
z innymi kolegami z grupy. Wybieramy też dziecko, które 
będzie się nim opiekowało podczas wspólnych zabaw 
z rówieśnikami. Przy czym nieśmiałe dziecko musi 
zaaprobować  opiekuna i vice versa  . Czasem potrafi sa-
modzielnie wskazać kolegę,  z którym chciałby się bawić. 
Te działania sformułowane jako propozycje omawiamy 
na forum  grupy. Chcąc zasygnalizować nieśmiałemu  
dziecku, że jest dla nas wszystkich ważne, zadajemy mu 
pytania, np. jak się dzisiaj czujesz? Czy podobała się tobie 
wspólna zabawa? Co tobie nie odpowiadało? Pytamy też 
inne dzieci na temat tego, co się dzieje w grupie. Wymie-
niamy opinie, dyskutujemy w celu lepszego rozumienia się  
i budowania empatii.

 Dzieci nieśmiałe boją się wszelkich zmian  
w planie dnia. Dodatkowe zajęcia takie jak np. gimnastyka 
korekcyjna lub religia potęgują ich lęk. Na pytanie dlacze-
go obawiasz się  zajęć z gimnastyki korekcyjnej nie pada 
odpowiedź lub dziecko cichym głosem wyraża obawę, że 
nie poradzi sobie z zadaniem. Wtedy często podpowiadamy, 
że może zapytać nauczyciela, poprosić o wskazówki, et ce- 
tera. Zapominamy jednak, że dla dziecka nieśmiałego jest to 
niewyobrażalny wysiłek. Dlategoz zajęciami dodatkowymi 
trzeba ucznia stopniowo oswajać. Należy poprosić nauczy-
cieli od zajęć dodatkowych, by poświęcili szczególną uwagę 
takiemu dziecku i budowali poczucie pewności siebie po-
przez stopniowanie zadań, przy czym należy zaczynać 
od bardzo łatwych, o których wiadomo, iż dziecko sobie  
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z nimi poradzi. Metoda tzw. małych kroków i częste, 
pozytywne komentarze o wysiłkach dziecka będą je 
wzmacniały. Chwalimy nie uzyskane rezultaty, a wysiłek 
jaki podejmuje.

 Grupowe występy na forum klasy lub na ze-
wnątrz, dla społeczności uczniowskiej  lub rodziców, są 
kolejnym stresem, którego doświadcza nieśmiałe dziecko. 
Nigdy nie należy zmuszać je do występów publicznych. 
Po pierwsze należy dać mu czas na oswojenie się z nową 
sytuacją, wyzwaniem. Na początek proponujemy dziecku 
udział w próbach do przedstawienia, które odbywają  
się w klasie. Proponujemy mu rolę zespołową, w której nie 
ma słów do wypowiedzenia np. wspólny taniec z innymi, 
wniesienie jakiegoś rekwizytu na scenę, itp. Później może 
to być wspólne, wraz z innymi dziećmi, śpiewanie, recy-
towanie lub tańczenie. Nie narzucamy roli dziecku, za- 
chęcamy i czekamy na jego aprobatę. Następnie delikatnie 
próbujemy namówić ucznia do udziału w próbie general-
nej. Gdy dziecko zaakceptuje, to wtedy może wziąć udział  
i w przedstawieniu. Najważniejsze, by cały czas z dzieckiem 
rozmawiać na temat doświadczanych emocji i myśli im to-
warzyszących. Równie ważne by, być w stałym kontakcie  
z rodzicami ucznia i od nich dowiadywać się, jak przeży-
wa to, co dzieje się w szkole, co im opowiada. A wówczas 
wspólnymi siłami uda się pomóc nieśmiałemu dziecku za-
adaptować do wymogów szkoły i czerpać radość z razem 
przeżytych chwil.
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Rola śpiewu, muzyki, tańca  
i układów ruchowych w rozwoju dzieci 

sześcioletnich

 Opracowany został zgodnie z aktualną “Podstawą 
programową wychowania przedszkolnego dla przedszko-
li, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz innych formach wychowania przedszkolnego” (Roz-
porządzenie MEN z dn. 14.02.2017 r.). Należy go traktować 
jako rozszerzenie i uzupełnienie treści edukacyjnych  
z zakresu edukacji przedszkolnej. 

Program edukacji muzyczno-ruchowej 
zatytułowany „Rola śpiewu, muzyki, tańca 
i układów ruchowych w rozwoju dzieci 
sześcioletnich” jest przeznaczony dla dzieci 
z Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi 
nr 5 w Poznaniu. 

DYDAKTYKA
Joanna Molicka- Drzymała, Elżbieta Moryson
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu
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 Program  ten proponuje innowacyjne podejś-
cie do pracy z dziećmi, ponieważ na bazie muzyki i ruchu 
pozwala bezstresowo zdiagnozować zarówno problemy, 
jak i zdolności lub predyspozycje osobowościowe dziecka. 
Jednocześnie analiza  ich rezultatów, osiągnięć  umożliwia  
indywidualną  lub grupową pracę z podopiecznymi. Przy 
czym program obejmuje stymulację wszystkich obszarów 
rozwoju: fizycznego, poznawczego, społecznego i emo- 
cjonalnego, z uwzględnieniem nauki języka angielskiego 
- zgodnie z wymaganiami stawianymi przed dziećmi  
na koniec wychowania przedszkolnego.

 Zastosowanie form lubianych i łatwo przyswa-
janych jest atrakcyjnym zadaniem dla dzieci, a nauczy-

cielowi pozwala w stosunkowo krótkim czasie przygo- 
tować prezentację na dobrym poziomie. Główny nacisk  
w innowacji został  położony na naukę tańców, śpiewanie 
piosenek i zabawy ruchowe. 

 W realizację repertuaru zaangażowani są wszyscy 
uczniowie z oddziału przedszkolnego, co pozwala na pełne, 
rzeczywiste włączenie i integrację dzieci posiadających 

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego lub o niepełnospra- 
wności. Formy, techniki i metody pracy są różnorodne, 
dostosowane przede wszystkim do wieku dzieci oraz do 
ich wiedzy, umiejętności, możliwości i doświadczeń muzy-
czno-ruchowych. Wykorzystujemy różnorodne pomoce, 
jak np.: instrumenty, filmy edukacyjne, pompony, chusty, 
kukiełki, sylwety, lalki, kostiumy, czapki, opaski, elemen-
ty scenografii, prezentacje, tablicę, rzutnik multimedialny, 
komputer i magnetofon. 

 Zajęcia odbywają się codziennie od września 
2018 r. w oddziale przedszkolnym w formie półgodz-
innych zabaw muzycznych i ruchowych. Dzieci uczą się  
w każdym miesiącu (z wyłączeniem miesiąca ferii,  
jako zbyt krótkiego): jednej dowolnej piosenki w języku pol-
skim, jednej krótkiej piosenki w języku angielskim, jednego 
tańca zbiorowego, jednego układu ruchowego ilustrowane-
go muzyką lub piosenką oraz utworu śpiewanego z wyko-
rzystaniem instrumentów. W ciągu roku szkolnego daje  
to po 8 pozycji z każdego wymienionego rodzaju aktywności. 

 Owoce codziennych zajęć można wpleść  
w przedstawienia szkolne. Do tej pory dzieci przygotowy-
wały piosenki na Dzień Przedszkolaka, w październiku 
wystąpiły  z okazji Dnia Nauczyciela, w listopadzie na ape-
lu z okazji Święta Niepodległości, w grudniu zaprezento- 
wały swój repertuar podczas jasełek. W  lutym wystąpiły 
na uroczystości z okazji  Dnia Babci i Dziadka. W drugim 
półroczu uczniowie zaprezentują się podczas  Dnia Kobiet, 
Wielkanocy i Dnia Rodziny. W czerwcu nastąpi podsu-
mowanie innowacji. 

 Wśród beneficjentów proponowanej innowacji 
pedagogicznej można wyróżnić zarówno dzieci, jak i ich 
rodziców, babcie i dziadków, rodzeństwo, innych bliskich 
dzieci, nauczycieli, zaprzyjaźnione szkoły i naszą placówkę. 

 Ewaluacja w odniesieniu do założonych celów 
dotyczyć będzie głównie opanowania i rozumienia tek-
stów piosenek w języku polskim i angielskim, umiejęt-
ności ich zaśpiewania, roli tańca i układów ruchowych  
w rozwoju psychofizycznym dzieci, funkcji wychowaw-
czej i terapeutycznej muzyki, tańca, śpiewu i układów 
tanecznych. 

Autorki programu: 

Elżbieta Moryson: mgr filologii polskiej, nauczycielka 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz terapii 
pedagogicznej.

Joanna Molicka Drzymała: mgr socjologii, nauczycielka 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz terapii peda-
gogicznej, egzamin FCF z j. angielskiego (certyfikat).

Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. Oswaja nas z widokiem pięknych 
form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków.
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Warsztaty  
„Myślenie wizualne dla nauczycieli”

Warsztaty  „Myślenie wizualne dla nauczycieli” poprowadziła w Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Lesznie pani Danuta Gierczak, nauczycielka SP nr 3 w Lesznie. 

 Jak już wspomniałam we 
wcześniejszym artykule do „Pro 
blemów Oświaty i Wychowania”, 
myślenie wizualne to nie metoda 
dla wybitnie uzdolnionych i utal-
entowanych artystycznie. To meto-
da dla każdego! Pewnego stycznio-
wego popołudnia, w siedzibie CDN  
w Lesznie zebrała się grupa nauczy-
cieli  gotowych podjąć się rysunko-
wego wyzwania. Początkowo dość 
nieśmiało stawiali pierwsze kres-
ki, choć były i osoby, które dosko-
nale czuły się  z pisakiem w ręku. 
Rozpoczęliśmy od podstawowych 
elementów alfabetu wizualnego. 
Okazało się, że KAŻDY potrafi naryso-
wać kropkę, kreskę, kółko, kwadrat  
czy trójkąt. A to przecież fundament 
większości rysunków. 

 W myśleniu wizualnym 
nie trzeba koncentrować się na zdol-
nościach. Nasze notatki mają być 
czytelne i użyteczne dla nas samych. 
Jeśli zaproponujecie je własnym 
uczniom, zachęćcie, by w szkole pow-
stał szkielet notatki, by uwzględni-
li w niej najistotniejsze informacje,  
a upiększenia i ozdobniki wprowadzili 
w domu, podczas pracy nad zeszytem. 
Być może nawet nie zorientują się, że 
podczas podkreślania, zakreślania czy 
rysowania ikonek właśnie się uczą! 
Bo przecież, co zrobi ręka – zapamię-
ta głowa. Do tego także myślenie 
wizualne jest polisensoryczne, gdyż 
rozwija zmysł wzroku przez obraz, 
słuchu poprzez wychwytywa- 
nie najważniejszych informacji do 
zanotowania a także dotyku i ruchu 
poprzez rysowanie, kontakt z ołó- 
wkiem i papierem. Taki sposób zapisy-
wania pozwala na głębsze przetworze-

nie tekstu. Uczeń musi zdecydować, 
które informacje są kluczowe, w jaki 
sposób od siebie zależne, musi roz-
planować, jak logicznie przedstawić 
je na papierze.  Myślenie wizualne 
wprowadza do uczenia się jeszcze 
jeden bardzo ważny element – emoc-
je. Rysowanie kojarzy się z zabawą,  
a często nieporadne rysunki nauczy-
ciela czy uczniów budzą uśmiech  
i mogą pomóc wprowadzić pozyty-
wną atmosferę do lekcji. Wszystko,  
w co angażujemy się emocjonalnie, 
zostaje w naszej pamięci na długo. 

 Do czego w takim razie 
wykorzystać myślenie wizualne  
w szkole? Uczestnicy warsztatów 
mogli się przekonać, że znajduje ono 
mnóstwo zastosowań począwszy od 
kart pracy na każdym przedmiocie, 
przez rysowane ankiety, ogłosze-
nia, gry planszowe tworzone przez 
uczniów aż po mapy myśli czy też 
rozrysowanie klasowego projektu. 
Przećwiczyliśmy także elementy 
myślenia wizualnego w praktyce. 
I właśnie ta część warsztatów wz-
budziła prawdziwe emocje i olbrzy-
mią radość uczestników. Rzuciliśmy 
się w wir rysowania ramek, wstęg, 
znaków, strzałek, punktorów i ikonek. 

Przy okazji powstało wiele ciekawych 
interpretacji prostych ikon czy po-
mysłów na wykorzystanie dane-
go elementu na zajęciach własnego 
przedmiotu. 

Przy okazji mam apel do nauczycie-
li – pozwólcie dzieciakom na baz- 
grolenie na marginesach zeszytów. 
Ciągła uwaga i pełna koncentracja jest 
męcząca dla mózgu, nie tylko młode-
go człowieka. Gryzmolenie  i ryso-
wane szachownice na kartce zdarzają 
się i dorosłym podczas przydługich 
rozmów telefonicznych czy niespec-
jalnie porywających szkoleń. Nasz 
mózg próbuje w ten sposób nie zasnąć. 
Takie automatyczne rysowanie poz-
wala mu na utrzymanie uwagi, mimo 
że pozornie wygląda na to, że nie 
jesteśmy w pełni skupieni na tym, co  
dzieje się na lekcji. 

 Mam nadzieję, że warsztaty 
stały się  źrodłem inspiracji dla ich 
uczestników. Natomiast czytelników 
gorąco zachęcam do odwiedzenia 
takich miejsc w sieci ,jak1: grupa 
na Facebooku - „Myślografia” czy 
„Rysuję dla moich uczniów”, profil -  
TEACH&sketch, Belfry bazgrolą, Pol-
ski w rysunkach, eduNOTATKI czy  
Prosta kreska. 

DYDAKTYKA
Danuta Gierczak
Szkoła Podstawowa nr 3  w Lesznie
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Dialekty i gwara w edukacji 

Język stanowi nieodzowny element 
codziennej komunikacji. Pozwala na 
tworzenie wielorakich komunikatów. 
Język to system niezwykle złożony. 
Jest ściśle związany z historią oraz 
kulturą. Zarówno uwarunkowania 
historyczne, jak i kulturowe są 
fundamentem funkcjonowania  
danego języka  w społeczeństwie.

W procesie formowania języka ogólnonarodowego wyo-
drębnia się także poszczególne jego odmiany, są nimi di-
alekty czy gwary.

 Język ogólny, jak podaje Zenon Klemensiewicz, 
,,jest środkiem porozumiewania wszystkich członków 
narodu bez względu na ich wiek, płeć, pochodzenie socjalne, 
pochodzenie terytorialne, zawód itd.1”. Ten specyficzny kod 
językowy jest w centrum zainteresowania wielu badaczy 
na całym świecie. Podaje się, iż na świecie jest około 7 tysię-
cy języków2. Zróżnicowanie językowe jest zatem niebaga-
telne, a co za tym idzie dalej, również zróżnicowanie kul-
turowe jest wyraźnie dostrzegalne. Bowiem język i kultura 
są nierozerwalne. Sposób doświadczania świata jest zde-
terminowany przez kulturę określonej społeczności języ-
kowej3. Innym aspektem poruszanym podczas dywagacji 
językowych jest hipoteza Sapira – Whorfa. Owi badacze 
przedstawili argumenty potwierdzające, że ludzkie myśle-
nie jest uzależnione od języka 4. 

W wyniku licznych przemian historycznych, gospo-
darczych, społecznych oraz kulturowych na przestrzeni 
dziejów dostrzegane są również odmiany języka ogólnego. 
Język jest strukturą modyfikowaną przez społeczeństwo. 

FOT 1.  Antoine de Saint-Exupéry, Książę Szaranek, przeł. J. Kubel, Poznań 2016

DYDAKTYKA
Anna Śrama
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Oprócz języków ogólnonarodowych, wyróżnia się m.in. 
gwary i dialekty. 

 Gwarę definiuje się w następujący sposób: 
,,mowa ludności wiejskiej z niewielkiego terytorium, 
przeważnie z kilku czy kilkunastu wsi, różniąca się od 
języka ogólnego i mowy sąsiednich okolic pewnymi ce-
chami, głównie fonetycznymi i leksykalnymi, podrzędna  
w stosunku do dialektu”5. Dialekt natomiast to ,, mowa 
ludności wiejskiej pewnej dzielnicy kraju różniąca się od 
języka ogólnonarodowego i innych dialektów swoistymi 
cechami, głównie fonetycznymi i leksykalnymi, mającymi 
zwykle swą genezę w odległej przeszłości, sięgającej może 
nawet okresu plemiennego”6. Gwara obejmuje terytorialnie 
mniejszy obszar, aniżeli dialekt.  

 Dialekty i gwary określane są mianem dziedzictwa 
kulturowego danego narodu7. Zatem pielęgnowanie oraz 
kultywowanie tego dorobku kulturowego wpływa na 
rozwój tożsamości narodowej i lokalnej. Tożsamość czło- 
wieka kształtuje się całe życie8. Jest to proces na który 
składają się następujące czynniki – rodzina, szkoła, 
rówieśnicy, społeczeństwo w którym jednostka przebywa, 
uwarunkowania kulturowe, społeczne czy językowe. 

 Wspominane przeze mnie odmiany językowe, 
jak dialekty i gwary bardzo wyraźnie zaznaczają odręb-
ność kulturową. Natomiast świadomość ich występowa- 
nia pomaga poznawać własny region. W Polsce wyróżnia-
my m.in. dialekt wielkopolski, śląski, mazowiecki, 
kaszubski i małopolski. Z racji mojego poznańskiego po-
chodzenia w sposób szczególny interesuję się tematyką 
związaną z dialektem wielkopolskim i gwarą poznańską.  
Z perspektywy edukacyjnej można zauważyć, że zajęcia  
w placówkach przedszkolnych i szkolnych na temat odmian 
językowych mają miejsce. Zajęcia z edukacji regionalnej  
są też obowiązkiem wynikającym z podstawy programowej. 
Niemniej jednak poszerzanie wiedzy z tego zakresu przez 
nauczycieli jest obligatoryjne, szczególnie, iż nie w każdej 
placówce edukacja regionalna jest prowadzona umiejętnie. 

 W ostatnim czasie pojawiły się inspirujące 
do pracy z dziećmi i młodzieżą pozycje książkowe.  
Za przykłady mogą posłużyć m.in. książka Elizy  
Piotrowskiej ,,Szneka z glancem czyli elementarz gwary 
poznańskiej”9, Antoine’a de Saint-Exupéry’ego ,,Książę 
Szaranek”10, którą przełożył Juliusz Kubel (oryginal-
ny tytuł – ,,Mały Książę”) czy Waldemara Kurowskiego 
,,Jak widze…czyli na szage bez Pyrlandie”11. Książka  
Piotrowskiej dedykowana jest zarówno dzieciom, jak  
i dorosłym. Nawiązuje do dziedzictwa kulturowego, jakim 
jest gwara poznańska. Pozycja E. Piotrowskiej została 
napisana głównie w sposób wierszowany z użyciem lo-
kalnej gwary. W książce tej opisano święta, zwyczaje, po-
trawy poznańskie.

 Jest również miejsce na ,,Moje gwarowe notatki”. 
Nie sposób nie wspomnieć oryginalnego wydania – bogate-
go w barwne, jak i zabawne ilustracje.

  Kolejna pozycja, która jest godna uwagi to ,,Książę 
Szaranek”. Przekład książki na gwarę wielkopolską za-

FOT 2.  Fragment z książki E. Piotrowskiej, Szneka z glancem, Poznań 2015

FOT 3.  Antoine de Saint-Exupéry, Książę Szaranek, przeł. J. Kubel, Poznań 2016
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wdzięcza się mistrzowi poznańskiej mowy, propagatorowi 
gwary, pisarzowi oraz publicyście – Juliuszowi Kublowi. 
,,Mały Książę” cieszy się zainteresowaniem sporego grona 
czytelników. Zatem nieco inna wersja tej niezwykłej opo- 
wieści niewątpliwie znajdzie swych entuzjastów.

 Wspomnę na koniec o jeszcze jednej, niezmiernie 
ciekawej książce Waldemara Kurowskiego. Zaglądając do 
niej po raz pierwszy naszym oczom ukazuje się na początku 
pewna sentencja: ,,Starszym ku przypomnieniu, młodszym 
ku nauce”. To kwintesencja ku dalszemu funkcjonowa- 
Sniu i kształtowaniu się gwary w czasach współczesnych.  
W książce tej zaś zamieszczono zbiór felietonów napisanych 
,,po naszymu”. Niektóre felietony zostały również popar-
te autentycznymi faktami. Zestaw takich oto historii,  
a w dodatku napisanych gwarą mogą stanowić solidną 
podstawę dla nauczycieli czy rodziców, którzy chcieliby 
przekazywać dziedzictwo kulturowe. Sposób, w jaki została 

Autorka zamieściła także szereg zadań do wykonania. Na samym zaś końcu znajduje się 
słownik gwary poznańskiej. 

napisana książka, zdecydowanie przyciągnie czytelników.

 Edukacja jest jednym z ważniejszych aspektów 
w rozwoju młodego człowieka. To od nauczycieli czerpane 
są rozmaite wzorce. Kadra pedagogiczna jest naturalnie 
zobowiązana do tego, aby nieustannie rozwijać i doksz-
tałcać się. Edukacja regionalna również należy do kom-
ponentów kształcenia. Zaniedbywanie tej sfery jest zja- 
wiskiem negatywnym. Dlatego obojętność na prowadzenie 
zajęć z edukacji regionalnej wymaga korekty i zastanow-
ienia. Bez wątpienia w procesie wychowawczym i eduk-

acyjnym uczestniczy także rodzina. Tak oto m.in. wzorce 
kulturowe i językowe czerpane są ponadto od najbliższych.
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FOT 4.  Fragment z książki E. Piotrowskiej, Szneka z glancem, Poznań 2015
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Od tego czasu na całym świecie, co roku, w mar-
cu, organizowane są wykłady, w których naukowcy  
i klinicyści mówią społeczeństwu, jak działa mózg.  Polsce 
Tydzień Mózgu jest imprezą organizowaną od 1998 roku 
z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Ner-
wowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy  
o Mózgu DANA  . 

Mózg w XXI wieku

Postępy w zakresie wiedzy o mózgu, które dokonały się  
w ostatnich kilku dekadach, dały szczegółowy wgląd  
w jego pracę, bez konieczności otwierania czaszki. Dzieje się 
tak głównie za sprawą dwóch metod opracowanych w ra-
mach tak zwanego obrazowania czynnościowego. Te meto-
dy to pozytronowa tomografia emisyjna (PET), która tworzy 
obraz pokazujący aktywność mózgu oraz funkcjonalny re-
zonans magnetyczny (fMRI), który umożliwia rejestrowan-
ie zarówno aktywności mózgu, jak i jego struktur . 

Obraz, który się wyłania z najnowszych badań, daje 
nam wiedzę nie tylko na temat jak przewidywać i mi- 
nimalizować następstwa uszkodzeń, ale także jak pode-
jmować próby optymalizacji pracy mózgu. Wiedza  
na temat pracy mózgu może być z powodzeniem wykorzy-
stywana do prób zrozumienia tego, co z innej perspekty-
wy jest niezrozumiałe. Może pozwolić na eliminowanie 
błędów, poprawienie wydajności procesu dydaktycznego  
i komfortu w jakim jest realizowany. Neurodydaktyka jest 
dzisiaj projektem o ogromnym znaczeniu .

Nasz mózg zbudowany jest z trzech warstw. Najstarszą  
i odpowiadającą za podstawowe czynności życiowe warst-
wą jest pień mózgu, zwany mózgiem gadzim. Środkową 
warstwą mózgu jest układ limbiczny (mózg ssaków), który 
reguluje emocje i pamięć. W skład układu limbicznego 
wchodzą: hipokamp, ciało migdałowate, podwzgórze i inne 
struktury. Ostatnią warstwą jest kora mózgowa, która 
okrywa półkule mózgowe. Fakt, że myślący mózg powstał z 

Światowy Tydzień Mózgu jest organizowany na świecie od wielu lat. Pomysł 
narodził się w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie lat 90. 

mózgu emocjonalnego wiele wyjaśnia. Kora mózgowa skła-
da się z około 6-milimetrowej gęstej warstwy komórek ner-
wowych, których powierzchnia jest niezwykle pofałdowa-
na i pomarszczona. Okrywa dwie półkule mózgowe i składa 
się z czterech płatów. Kora mózgowa zajmuje się głównie 
wyższymi procesami psychicznymi, włączając w to myśle-
nie i spostrzeganie .

Mózg dorosłej osoby pochłania jedną piątą zasobów  
energii, choć jego masa stanowi jedynie dwa procent masy 
ciała (około1300 gramów). Podstawowymi jednostkami 
układu nerwowego są neurony, które wyspecjalizowane 
są w odbieraniu, przetwarzaniu i przekazywaniu infor-
macji do innych komórek. Typowa komórka nerwowa 
może otrzymywać informacje od tysiąca innych komórek  
i w ułamku sekundy wysyłać sygnały, przekazujące in-
formacje dalej, z prędkością dochodzącą do 100 metrów  
na sekundę, kolejnym tysiącom neuronów – czasami nawet 
tak wielu, jak 10 000. Ta nieprawdopodobna ilość informac-
ji jest przez nasz mózg przetwarzana, to znaczy zamieniana 
w strumień impulsów. Ogromnej liczbie połączeń mózgu  
ze światem zewnętrznym przeciwstawia się jeszcze 
większą ilość połączeń wewnętrznych. Krótko mówiąc: 
patrząc na to z perspektywy neurobiologii, jesteśmy zajęci 
przede wszystkim sami sobą. 

Jedną z najbardziej imponujących właściwości mózgu – 
szczególnie ludzkiego – jest jego neuroplastyczność. Jak 
pokazują wyniki badań, mózg stale przebudowuje się za-
leżnie od przetwarzanych wejść, to znaczy wytwarza nowe 
połączenia nerwowe umożliwiające lepsze przetwarzanie 
sygnałów wejściowych. Do najbardziej spektakularnych 
demonstracji neuroplastyczności korowej u ludzi należą 
dane wskazujące, że podczas uczenia się alfabetu Braill’a  
w sposób mierzalny powiększa się obszar lewej kory repre- 
zentujący palec wskazujący prawej dłoni . 

 

Mózg to system skomplikowany, ale nie 
niezrozumiały!  

Światowy Tydzień Mózgu

DYDAKTYKA
Jolanta Sapała nauczyciel bibliotekarz,
Filia PBP w Kościanie
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Nasz emocjonalny mózg 

Emocje możemy dzisiaj badać tak samo jak spostrzega-
nie, myślenie, mowę czy uwagę, choć nie jest to proste. To 
co ludzi napędza, to nie fakty i dane, ale uczucia, historie  
i przede wszystkim inni ludzie. Wiele wyników przemawia 
za tym, że lęk wytwarza określony styl poznawczy, ułatwi-
ający szybkie wykonanie prostych, wyuczonych procedur 
i utrudniający luźne skojarzenia. Przed 100 000 lat było  
to sensowne, dzisiaj jednak prowadzi do problemów. Oso-
ba obawiająca się egzaminów nie wpadnie na proste, ale 
wymagające kreatywności, rozwiązanie. Dlatego pozyty-
wny nastrój jest korzystny dla uczenia się. Udało się to bez-

Gdy by ludzki mózg był tak pros ty, że mog li byśmy go zro zumieć, by libyśmy wte dy tak głupi, 
że nie zro zumieli byśmy go i tak. 

pośrednio wykazać i nawet przedstawić za pomocą obra-
zowania funkcjonalnego. Osobom badanym prezentowano 
najpierw obrazki wywołujące odpowiednio pozytywne, 
negatywne czy neutralne emocje, po czym pokazywano 
im wyraz neutralny, który miały zapamiętać. Następnie 
proszono osoby badane, by przypomniały sobie wszystkie 
wyrazy. Najlepiej zapamiętane były te wyrazy, które były 

magazynowane w pozytywnym kontekście . 

Każdy wie, czym jest stres. Jest wiele pouczających badań 
na temat stresu, np. dwa szczury otrzymują podobną ilość 
szoków elektrycznych, jeden ot tak, po prostu, a drugi ma 
niewielką kontrolę nad sytuacją (zapala się lampka krótko 
przed szokiem i szczur może nacisnąć na dźwignię, żeby uni-
knąć szoku, ale wszystko jest tak ustawione, że nie zawsze 
może zdążyć). Można by teraz założyć, że to drugie zwie- 
rzę przeżywa „mnóstwo” stresu, pierwsze natomiast – nie.  
W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. To zwierzę, 
które siedzi w klatce i co jakiś czas, bez żadnej kontroli,  
otrzymuje szok elektryczny, na dłuższą metę rozwinie 
schorzenia związane ze stresem. Natomiast u drugiego 
zwierzęcia, które otrzymywało tę samą ilość szoków 
elektrycznych, ale które, przynajmniej częściowo, miało 
swoją sytuację pod kontrolą, nie występują schorzenia za-
leżne od stresu.

 U człowieka nie jest inaczej. Ten, kto bezradnie 
narażony jest na krzywdy życia, reaguje przewlekłym 
stresem i towarzyszącymi mu problemami zdrowotnymi, 
takimi jak: miopatia, zmęczenie, cukrzyca, wywołane 
stresem nadciśnienie, obumieranie neuronów, wrzody 
układu pokarmowego, osteoporoza, zablokowanie popędu 
płciowego, podwyższone ryzyko zachorowań. 

Odwrotną stroną reakcji, pozytywną dla organizmu  
w nagłych przypadkach, jest ostry stres. Ostry stres 
wywołuje podwyższenie ciśnienia krwi i zwiększenie 
możliwości poznawczych, jednocześnie hamując pro-
cesy trawienne, wzrost, procesy rozmnażania i układ 
odpornościowy, gdyż w ostrej, nagłej sytuacji (zagrożenie, 
wypadek) można przełożyć te funkcje na później bez szko-
dy dla organizmu. Ostry stres jest z biologicznego punktu 
widzenia sensownym przystosowaniem do czyhających 
niebezpieczeństw. Natomiast przewlekły stres jest dzisiaj 
jedną z głównych przyczyn chorób cywilizacyjnych .

 Rozumienie emocji i kontrola emocjonalna  
są umiejętnościami, które można nabyć. W ramach Świa-
towego Tygodni Mózgu Zespół Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w Żychlinie organizuje od 2005 roku różne 
działania. W tym roku hasłem przewodnim jest „Stres  
a nasz mózg – walka do wygrania”. Organizatorzy ogłasza-
ją dwa konkursy dla uczniów z całej Polski. Pierwszy -  
na prezentację multimedialną na temat „Zdrowe sposoby 
walki ze stresem”, drugi - na plakat „Stop dla narkotyków, al-
koholu, papierosów i dopalaczy”. To przedsięwzięcie poprzez 
wspólną naukę i zabawę ma pokazać młodym ludziom, jak 
radzić sobie ze stresem w zdrowy sposób oraz, że agresja czy 
substancje psychoaktywne nie są dobrym rozwiązaniem  
w sytuacjach stresowych . Artykuł prezentuje cele proje- 
ktu oraz wszystkie działania, jakie zostaną podjęte w tym 
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roku, organizatorzy zachęcają do współpracy.

Ku pamięci

Pamięć to cztery ściśle ze sobą sprzężone procesy: 
zapamiętywanie, przechowywanie, odtwarzanie i zapom-
inanie. Każda informacja, która w końcu trafia do pamię-
ci długotrwałej, musi najpierw zostać przetworzona przez 
pamięć sensoryczną (najszybciej przemijająca, utrzy-
muje obrazy, dźwięki, zapachy, fakturę i inne wrażenia 
zmysłowe przez kilka sekund), następnie przez pamięć 
operacyjną (utrzymuje informację przez 20-30 sekund,  na-
zywana również pamięcią krótkotrwałą), Krótko mówiąc, 
nasz mózg bezustannie na wyrost oblicza, co się zaraz wy-
darzy, kiedy się to wydarzy, a to, co się zdarza najczęściej, 
jest klasyfikowane jako bez znaczenia i nie podlega dalszej 
obróbce. Czasami dzieją się rzeczy, które pozytywnie odsta-
ją od tego, co nasz mózg sobie wyliczył, albo robimy coś,  
a efekty tego robienia są lepsze niż oczekiwaliśmy. W takim 
przypadku zachodzi uczenie się .

Tak naprawdę żaden nauczyciel nie może po prostu cze-
goś nauczyć ucznia – nie takiego, który tego nie chce.  
Nie możemy uczniom „wlewać wiedzy do głowy”, możemy 
tylko i aż stworzyć im sprzyjające uczeniu się warunki,  
w odpowiedni sposób przekazywać im wiedzę i troszczyć 
się o ich – zwłaszcza wewnętrzną – motywację.

Badania nad uczącym się mózgiem, wskazują na szczegó- 
lnie ważną rolę:

• nowości i interesujących oraz uważanych przez uczniów 
za przydatne treści w nauczaniu,  takie bowiem informacje, 
są szczególnie chętnie i efektywnie zapamiętywane dzięki 
pracy hipokampu – elementu układu limbicznego odpow-
iedzialnego za pamięć;

• aktywizujących metod nauczania, które angażują nie 
tylko intelekt, lecz także emocje ucznia i pozwalają mu 
na różne sposoby dokonywać operacji na danym mate- 
riale, dzięki czemu jest on lepiej rozumiany i zapamięty-
wany, należy również pamiętać, że ciało wpływa na umysł  
(w podobnym stopniu jak umysł na ciało) – wcielenie w ży-
cie tego, czego się uczymy, mocno zwiększa nasze zdolności 
zapamiętywania;

• przyjaznej atmosfery i pozytywnych emocji, które sprzy-
jają czerpaniu przyjemności z uczenia się, a także samym 
procesom poznawczym, w tym kreatywności, rozumie-
niu i pamięci (w przeciwieństwie do emocji negatywnych  
i stresu, które na te procesy wpływają bardzo niekorzystnie);

• głębokiego przetwarzania informacji, które zachodzi 
podczas intelektualnej pracy nad materiałem (np. podczas 
rozwiązywania problemów, projektowania rozwiązań czy 
nawet samodzielnego sporządzania notatek i wykresów 
zawierających najważniejsze informacje z lekcji czy 
podręcznika);

• efektywnych, adekwatnych do potrzeb naszego mózgu 
powtórek oraz przerw w uczeniu się (a więc i unikania 
przeciążania ucznia nauką);

• kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności świ-
adomego kierowania swoją uwagą oraz stwarzania 

warunków sprzyjających skupieniu na uczeniu się .
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Innowacje pedagogiczne  
w CDN w Lesznie

Przygotowaliśmy dwa pilotażowe projekty: „Kodowanie na 
dywanie” oraz „Poznaj świat w praktyce”.

W ostatnim czasie odwiedziły nasz ośrodek: dzieci  
z Przedszkola nr 5 w Lesznie, Przedszkola nr 11 w Lesznie 
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, dla których 
zorganizowaliśmy zajęcia z elementami programowa- 
nia - „Kodowanie na dywanie”. Zajęcia były przygotowane 
i  prowadzone przez kadrę CDN w Lesznie: Kamila Prozo-
rowskiego, Annę Dylak i Justynę Lorych. 

Celem naszego projektu jest rozwijanie kompetencji 
społecznych i intelektualnych dzieci  w wieku przedsz-
kolnym i wczesnoszkolnym oraz wprowadzenie w świat  
w programowania.

Do zajęć wykorzystaliśmy Sterowaną Gąsienicę (Fish-
er-Price), robota MIND, matę edukacyjną i kolorowe kubki. 
Cztero-, pięcio- i sześciolatki wydawały polecenia stero- 
wanej gąsienicy, następnie uczyły się programować robo-
ta MIND, tworząc swoje pierwsze algorytmy. Nie zabrakło 

DYDAKTYKA
Anna Dylak, Justyna Lorych
nauczyciele konsultanci CDN w Lesznie

W nowym roku kalendarzowym 
oferta edukacyjna CDN  
w Lesznie rozszerzona została 
o nowe propozycje szkoleń, 
skierowane tym razem nie tylko 
do nauczycieli, ale również dzieci  
i młodzieży szkolnej. 
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również zabaw ruchowych, podczas których wykazały się 
znajomością kierunków, kolorów, umiejętnością współpra-
cy oraz dużą uwagą i cierpliwością. Mali programiści wyko-
nywali z wielką precyzją instrukcje, reagowali na właściwe 
kody, odbierali je i postępowali zgodnie z ich wskazówkami. 
Była to dla naszych małych gości nowa forma zabawy, która 
spotkała się z zainteresowaniem i dużym zaangażowaniem 
z ich strony. Emocji nie brakowało. 

Inną propozycją, tym razem skierowaną do uczniów szkół 
podstawowych, jest ciekawa lekcja geografii zatytułowana 
„Poznaj świat w praktyce”. Młodzież korzystając z doświad-
czeń podróżniczych pana Krzysztofa Tarki mogła przenieść 
się na chwilę w inny świat, poznać realia życia w krajach 
azjatyckich i afrykańskich, takich jak Wietnam, Indie, 
Kambodża, Senegal i Gambia.

Podczas prezentacji na temat Indii uczniowie słuchali 
opowieści o kilometrowych pociągach, o tym jak w Indiach 
zdążyć można na wczorajszy pociąg, o leczeniu kompleksów 
i szansie na bycie celebrytą, najbardziej kolorowym świę-
cie świata, o Gangesie i niezwykłym Varanasi, które po-
trafi pokonać niejednego podróżnika, o świętych krowach  
i nie mniej świętych szczurach, najgorszej restauracji świata  
i wielu innych rzeczach.

Lekcja na temat Gambii i Senegalu obfitowała w wiele 
nieznanych nam ciekawostek, jak choćby ta, że wszyscy 
jesteśmy tubabami. Uczniowie dowiedzieli się o paten-
cie baobabów na przetrwanie pory suchej, rodzinie Kun-
ta-Kinte, niewolnictwie, o tym jak niewiele brakowało  
do polskiej kolonii w Afryce, o Dakarze, który został 
bez mety, świętym mieście pełnym zakazów, niezwykle 
muzykalnym Saint-Louis, czy przyjaznych krokodylach.

Wietnam okazał się być krajem, który nie trzeba ko-
jarzyć tylko ze smutną przeszłością wojenną. Oprócz 
uśmiechniętych i pogodnych ludzi, zobaczyć można  
w nim kolorowe miasta lampionów, które nadają miejscu 
niezwykły, magiczny klimat. Uczniowie dowiedzieli się 
o bardzo cenionym przez Wietnamczyków Polaku - Ka- 
zimierzu Kwiatkowskim, słuchali opowieści o religii, która 
zakłada istnienie 72 bliźniaczych planet, o najlepszej zu- 
pie świata, oraz o sztuce przechodzenia przez ulicę, która  
w zatłoczonych miastach, w których panuje „prawo dżung-
li”, jest nie lada wyzwaniem.

Mimo iż lekcja ta była nietypowa, inna niż na co dzień, 
spotkanie kończyło się podsumowaniem w formie quizu. 
Uczniowie, którzy wykazali się największą uwagą i skupie-
niem oraz potrafili odpowiedzieć na zadane pytania otrzy-
mywali od prowadzącego słodki upominek.

Spotkania cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem szkół. 
Zarówno nauczyciele jak i uczniowie wracają, zgłaszając 
chęć uczestnictwa w proponowanych przez nas zajęciach.
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Kilka słów o dojrzałości szkolnej twojego 
dziecka. Gotowi na start?

Może nie na tych łamach powinnam o tym pisać, ale uznałam, że każda droga wiodąca 
przez placówkę oświatową doprowadzi mnie do rodzica. Bo to właśnie do rodziców adresuję 

swoją odezwę. Tak. Odezwę.

Szanowny Rodzicu! 

 Zbyt długo zarządzałam 
szkołą, pracowałam z nauczycielami 
edukacji wczesnoszkolnej, którym 
również jestem, żeby nie wiedzieć, 
jak ważna jest gotowość szkolna 
dzieciaczków rozpoczynających 
swoją drogę przez edukację. 
Oczywiście przedszkole również 
nie było wyłącznie zabawą, ale nie 
każde dziecko miało szczęście do 
niego uczęszczać. Rok spędzony na 
obowiązkowym przygotowaniu 
przedszkolnym w tak zwanej 
„zerówce” może nie do końca 
przygotować przedszkolaka do nowej 
przygody w szkole. Jednak żeby to 
była dla dziecka przygoda, musi być do 
tej szkoły odpowiednio przygotowane. 
Nikt nie lubi czuć się zagubiony i każde 
dziecko liczy na sukces.

Czym więc jest ta gotowość szkolna? 
Dlaczego jest tak ważna?

 Pierwsze miesiące w szkole 
mogą zaważyć na całej edukacji  
i albo wywołać radość poznawania 
coraz to nowych rzeczy, albo 
zniechęcić do szkoły na długie lata. 
Jest wiele definicji gotowości szkolnej  
czy dojrzałości szkolnej. Celowo 
używam dwóch terminów, ponieważ 
są one obecnie  stosowane wymiennie 
i to nie tylko w naszym kraju. 
Nie wdając się w szczegóły wielu 
funkcjonujących definicji, muszę 
zwrócić uwagę na dwa momenty, 
które są brane w nich pod uwagę… 
właściwości rozwoju dziecka  
i wymagania stawiane przez szkołę. 
Cały ambaras w tym, żeby stopień 
rozwoju naszego dziecka pozwolił na 
sprostanie wymaganiom systemu 
szkolnego. Z wymaganiami szkoły 
nie da się walczyć ani negocjować 

z systemem. Niestety. Jak długo 
podstawa programowa nie zmieni 
swojej objętości, tak długo start 
naszego dziecka nie będzie łatwy.  
I wcale nie chodzi tu wyłącznie  
o to, by nasza pociecha już umiała 
pisać, czytać, czy nieźle radziła sobie  
z liczeniem. Musimy je do tego startu 
właściwie przygotować. Zastanówmy 
się nad tym problemem. 

 

 Gotowość do szkoły należy 
rozpatrzyć w trzech kwestiach: 
gotowości umysłowej, emocjonalno-
społecznej i gotowości fizycznej.

 

 Gotowość umysłowa to nic 
innego jak zainteresowanie uczeniem 
się, pisaniem, czytaniem, liczeniem. 
Z mojego dzieciństwa pamiętam 
zabawy „w szkołę”, co było widocznym 
znakiem, że pod tym względem dzieci 
były gotowe, by zasiąść w ławki 
szkolne. Może nie wszystkie. Kiedy 
moje koleżanki kłóciły się, która  
z nich podczas wspólnych zabaw 
będzie nauczycielką, jak wciąż 
wolałam łażenie po drzewach 
i wiszenie na trzepaku głową 
w dół. Chodzi jednak o to, by 
kandydat na ucznia czuł potrzebę, 
a przynajmniej chęć podjęcia się 
nowych zadań. Szkoła stawia przed 
dziećmi wysokie wymagania. 
Chcemy, żeby dziecko odpowiednio 
rozmieszczało proporcjonalne ele-
menty na pracy plastycznej, żeby 
jego praca była staranna, dokładna 
i estetyczna. To wymaga od dziecka 
skoordynowanych ruchów przy 
pracy; właściwe trzymanie ołówka, 
nożyczek i ustalenia, która ręka to 
robi… prawa czy lewa. To zależy od 
określenia stronności ciała, która 
rozwija się nawet do 6 roku życia. 

Oczekujemy, żeby nasze dziecko 
myślało logicznie… rozwiązywało 
zagadki i było skupione przez dłuższy 
czas na wykonywanych czynnościach, 
żeby kończyło swoje prace wiedzione 
ciekawością rezultatów. Do tego 
potrzebuje dobrze rozwiniętej 
percepcji wzrokowej, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, umiejętności 
klasyfikowania przedmiotów we-
dług przeróżnych cech. Chcemy, 
by rozumiało nasze wypowiedzi, 
polecenia i aby samo wypowiadało 
się poprawnie. Liczymy na sprawny 
aparat artykulacyjny, umiejętność 
budowania wypowiedz odpowiadania 
na pytania, bogaty zasób słownictwa. 
No, i oczywiście czytanie.  Bez 
umiejętności dokonywania syntezy 
i analizy słuchowej się  nie obędzie. 
Głoskowanie, sylabizowanie, podział 
wypowiedzi na wyrazy, szukanie 
głoski w wyrazie to umiejętności 
pomagające w opanowaniu czytania  
i pisania. Dużo tego!

 

 Gotowość społeczna jest 
kolejną sferą składającą się na 
gotowość szkolną, w moim odczuciu 
chyba nawet ważniejszą. Nie 
chodzi tu zaraz o umiejętność pracy  
w zespole, przestrzegania reguł… tego 
można nauczyć się również w szkole, 
bardziej martwi mnie wykształcenie 
zdolności samoobsługowych dzieka, 
a właściwie ich brak/Wielokrotnie 
obserwowałam dzieci, które 
podchodząc do nauczycieli, prosiły 
o zawiązanie buta lub biegały  
z ciągnącymi się za nimi sznurówkami. 
Często podczas przerwy upominałam 
najmłodszych uczniów za wycho-
dzenie na boisko bez kurtki. 
Zawracałam do szkoły, a potem 
spotykałam je pod szatnią zapłakane, 
bo zwyczajnie nie potrafiły tej kurtki 
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na siebie włożyć. Cóż, po co tego uczyć 
dziecko, skoro rodzic lub częściej 
babcia odbierająca wnuka ze szkoły 
i gdy tylko zadźwięczy dzwonek, stoi 
pod klasą gotowa, by swoją pociechę 
ubrać, zasunąć zamek kurtki, 
zawiązać buty i o zgrozo… ponieść 
jego tornister. Zaznaczam… wcale 
nieciężki. I jak tu mówić o poczuciu 
obowiązku, zdyscyplinowaniu czy 
umiejętności podejmowania decyzji? 
Jak tu teraz  wspomnieć o prawidłowo 
rozwiniętym systemie wartości, 
rozróżnianiu dobra od zła? Dziecko 
niedojrzałe społecznie może być 
wycofane z grupy, nieśmiałe, lękliwe, 
bierne i podatne na wpływy innych. 
Ale czyja to wina?

 

 Gotowość emocjonalna to 
przede wszystkim panowanie nad 
emocjami. Mogłoby się wydawać, że to 
takie proste. Proste? W czasach, kiedy 
chcąc mieć chwilę czasu, pozwalamy 
naszemu dziecku na niemal wszystko. 
Proste? Kiedy chcąc uniknąć 
awantury w sklepie, zgadzamy się na 
kupowanie wszystkiego, po co dziecko 
sięgnie na półkę? Jeśli nie zaczniemy 
od podstaw, to nic nie jest proste. 
Jednak posyłając dziecko do szkoły, 
chcemy by czuło przywiązanie do 
kolegów, klasy, nauczyciela, by chciało 
cieszyć się życiem klasy. Zależy nam 
na tym, aby szanowało swojego 
nauczyciela i potrafiło przyjmować 
oceny pozytywne, ale i negatywne. 
To też nie jest proste, ponieważ wielu 
rodziców nie potrafi się powstrzymać 
od niemiłych komentarzy i co 
najgorsze, robią to w obecności 
dzieci. Skąd potem zdziwienie, że 
dziecko jest do szkoły nie najlepiej 
nastawione? Chyba nie muszę 
odpowiadać. Każdego roku prosiłam 
rodziców o powstrzymywanie 
się od komentarzy, przynajmniej  
w obecności swoich pociech. Nie 
dość, że robią im straszną krzywdę, 
zniechęcając do szkoły, której  
i tak  nie unikną, to siebie stawiają  
w nie najlepszym świetle… dziecko 
bowiem opowie swojej pani wszystko,  
z najdrobniejszymi szczegółami, czy 
chce tego słuchać, czy nie. Jak tu potem 
współpracować z takim rodzicem? 
Tu należałoby się zastanowić nad tą 
gotowością emocjonalną… tylko może 
nie wyłącznie samego dziecka.

 Dbajmy o właściwy rozwój 
emocjonalny swojego malucha, nawet 
jeśli czasem po nieudanej próbie 
uspokojenia pociechy musimy ją 
zwyczajnie „rozwrzeszczaną” wynieść 
ze sklepu. To tylko próba sił, szantaż 
emocjonalny, a dla rodzica może 
być punktem zwrotnym.  Dziecko 
emocjonalnie niegotowe do szkoły 
może być płaczliwe, agresywne, 
konfliktowe, nadwrażliwe. Może czuć 
się w klasie niepewnie i z trudem 
znosić ocenianie. Szkoła ma być dla 
małego ucznia drugim domem… i dla 
wielu jest. Nie psujmy tego.

 

 Gotowość fizyczna to 
właściwy stan fizyczny dziecka. 
Odporność na zmęczenie fizyczne, 
jak i umysłowe. To dobrze rozwinięta 
motoryka, koordynacja wzrokowo-
ruchowa, gotowość do uczestnictwa 
w zabawach ruchowych, ćwiczeniach 
gimnastycznych. I tu znów napo-
tykamy na „schody”. Co zrobić, 
kiedy naszego dziecka nie możemy 
oderwać od komputera? Kiedy nie 
chce aktywności na powietrzu? 
To może przyjrzyjmy się sobie. 
Niedawno zobaczyłam w Internecie 
zdjęcie kobiety w tramwaju. Kobieta 
czytała książkę. Na jej kolanach 
siedział maluch i też oglądał swoją 
książkę. Uderzył mnie podpis… 
dzieci nas nie słuchają, one nas 
naśladują. Mój niespełna dwuletni 
wnuk „gotuje” w garnku klocki, 
kiedy jego tato przygotowuje obiad. 
Wyciera wszystko ściereczką, kiedy 
jego mama sprząta. Wykorzystajmy 
tę prawidłowość i zróbmy coś nie 
tylko dla naszego dziecka. Dbając 
o rozwój fizyczny naszej pociechy, 
zadbamy też o swoje zdrowie.  
W zabieganym dorosłym życiu nie 
potrafimy odpoczywać. Siedzenie 
przed telewizorem to jeszcze nie 
relaks. Zagrajmy w piłkę z naszym 
dzieckiem… ale nie przed ekranem 
telewizora, tylko na trawie. 

 Czy dzieci osiągają gotowość 
szkolną w tym samym czasie? Niestety, 
nie. Nie wszystkie wymienione sfery 
rozwijają się w tym samym tempie. 
Czy możemy coś zrobić? Możemy 
pomóc dziecku rozwinąć potrzebne 
kompetencje w życiu codziennym, 
w codziennym z nim  obcowaniu.  
To nic trudnego. Do tego jednak trzeba 

wiedzieć, do czego dążymy. Możemy 
kontrolować stan gotowości szkolnej, 
dopytując nauczycieli w przedszkolu, 
interesując się postępami dziecka. 
Możemy też zrobić to sami. Przez wiele 
lat próbowałam dotrzeć do rodziców, 
na długo przed tym nim pierwszak 
zasiądzie w ławce mojej szkoły. Próżne 
to były starania. Postanowiłam więc 
„wydeptać” dróżkę do rodziców przez 
cykl opowieści BAJECZKI BABECZKI. 
Składają się na sprawdzian gotowości 
szkolnej. Sprawdzian, którym 
mogą się posłużyć rodzice. Jestem 
pisarzem. Wiem, jak ważną rolę  
w życiu każdego człowieka odgrywa 
wyobraźnia, dlatego każda z dziesięciu 
części cyklu to przede wszystkim 
ujmująca, budująca wyobraźnię 
i przy okazji sferę emocjonalno-
społeczną, cudownie ilustrowana 
bajka. Na końcu każdej części 
znajdują się krótkie rady dla rodziców  
i zabawy-zadania dla dzieci. Bawiąc 
się ze swoim dzieckiem, można łatwo 
sprawdzić stan gotowości szkolnej 
swojej latorośli. Podpowiadam też,  
do kogo trzeba się udać, gdyby okazało 
się, że coś idzie nie tak. 

 

 Pracuję w poradni peda-
gogicznej i każdego dnia zderzam 
się  z ograniczeniami i trudnościami,  
na jakie natrafiają dzieci szkolne. 
Wiele z nich wynika z braku gotowości 
szkolnej w momencie podjęcia nauki. 
Czy tak musi być? Nie musi. Możemy 
pomóc naszym dzieciom przygotować 
się do nowego etapu w życiu,  
do nowych wyzwań. Jeśli ten moment 
budzi jakieś wątpliwości, zawsze 
można zwrócić się do nas o pomoc  
i w najgorszym przypadku odroczyć 
dziecko od obowiązku szkolnego,  
by dać mu czas na przygotowanie.
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Bajeczki Babeczki

Recenzja
DOMOWE URWISY – RECENZJA

“Czy moje dziecko poradzi sobie w szkole?” 

To pytanie, które często zadają sobie rodzice 5- i 6-latków. “Bajeczki 
Babeczki” to nowa propozycja  Wydawnictwa Edukacyjnego. Autorką  
jest Ewa Rosolska, znana z powieści “Tajemnica Starego Witraża”. 

“Bajeczki Babeczki” to propozycja dla rodziców i nauczycieli. Każ-
da książeczka to piękna i wzruszająca opowieść, zawierająca prze-
piękne, wielkoformatowe ilustracje, które urzekły moje córki. 
Książeczki skierowane są do dzieci 5- i 6-letnich ale i 4-latki będą 
oczarowane bajkowymi historiami. Dla nas każda z bajek była 
wspaniałą okazją do rozmowy o przyjaźni, tolerancji, współpra-
cy, wzajemnej pomocy i wielu innych “ważnych sprawach”.  
Na końcu każdej książeczki znajdują się karty pracy, które były do-
datkową atrakcją dla moich córek. Rodzice znajdą porady i wskazów-
ki, kiedy należy sięgnąć po fachową pomoc. Polecamy wszystkim 
rodzicom, bo to książeczki, jakich mało pod względem tak wartościowej 
treści  i przepięknych ilustracji, i nauczycielom, którzy mogą je czy-
tać dzieciom w przedszkolach czy w zerówkach- dzieci będą słuchać  
jak zaczarowane.

https://we.pl/pl/p/Bajeczki-Babeczki-pakiet-3-ksiazek/540
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To ważna publikacja, w której 
zamieszczono wiersze młodych po-
etów ze Szkoły Podstawowej im. Pow-
stańców Wielkopolskich w Skorasze-
wicach. Publikacja, która pokazuje, jak 
można wyrazić miłość do Ojczyzny 
w XXI wieku. 

W recenzji tego zbiorku napisałam:

Na takie tematy pisze się po pros-
tu sercem. Uczniowskie wiersze  
dla Niepodległej są przede wszystkim 
wyrazem uczuć młodych twórców 
i dlatego też nie jest moim zasadnic-
zym celem ocena  poziomu artysty-
cznego tych tekstów. Trzeba jednak 
przyznać, że zaprezentowane utwory 
są przemyślane od strony formalnej  
i językowej. Wiele spośród nich cechu-
je bardzo duża dojrzałość.

Wybrane wiersze prezentujemy  
w Witrynie Literackiej. 

Publikacja nie mogłaby się uka-
zać, gdyby nie inspiracja pani  
Agaty Jankowiak. 

Poniżej pani Agata Jankowiak  
tak pisze o sobie i o powstaniu książki:

O mnie:

Jestem absolwentką filologii polskiej 
(specjalizacja nauczycielska) na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, dodatkowo ukończyłam 
studia podyplomowe z zakresu edu-
kacji i rehabilitacji osób z niepełno-
sprawnością intelektualną (również 
na UAM w Poznaniu) oraz studia po-
dyplomowe z informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana 
Amosa Komeńskiego w Lesznie.  
Od niespełna dwóch lat pracuję  
w Szkole Podstawowej im. Pow-
stańców Wielkopolskich w Skorasze-
wicach jako nauczycielka języka 
polskiego, bibliotekarka oraz nauczy-

cielka zajęć rewalidacyjnych. Kole-
jność wymienionych stanowisk nie 
jest przypadkowa ;) 

W prace nad książką była również 
zaangażowana p. Anna Ha-
daś - bibliotekarka z długoletnim 
doświadczeniem.

O powstaniu książki:

W związku z obchodami 100. roczni-
cy odzyskania niepodległości przez 
Polskę Szkoła Podstawowa w Sko-
raszewicach przeprowadziła szereg 
działań kształtujących wśród uczniów 
postawę patriotyczną, poczucie dumy 
narodowej, budzących szacunek do 
tradycji i ciekawość historyczną.  
W większość tych działań byłam 
zaangażowana bezpośrednio. Jednym 
z wydarzeń stricte polonistycznych 
był konkurs recytatorski na wiersz  
o tematyce patriotycznej przeprow-
adzony w ubiegłym roku szkolnym.  
W tym roku postanowiliśmy iść  
o krok dalej - napisać własne wiersze. 
Gdy w mojej głowie pojawił się pomysł 
na zorganizowanie konkursu liter-
ackiego, wiedziałam już, że wysiłek 
i zaangażowanie uczniów włożone 
w pracę muszą zostać docenione,  
a efekty tej pracy wyeksponowane. 
Tak zrodziła się koncepcja powstania 
książki “Dla Niepodległej”, która stano-
wi podsumowanie działań przeprow-
adzonych przez Szkołę Podstawową 
im. Powstańców Wielkopolskich  
w Skoraszewicach w ramach obcho-
dów 100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Publikacja ma 
być materialną pamiątką obchodów 
tej wyjątkowej rocznicy, świadectwem 
naszej wdzięczności i szacunku dla 
osób, które bezpośrednio przyczyniły 
się do odzyskania niepodległości przez 
Polskę, mając na uwadze szczególnie 

Dla Niepodległej

„Naród, który traci 
pamięć przestaje być 
Narodem – staje się 
jedynie zbiorem ludzi, 
czasowo zajmujących 
dane terytorium”

AUTORZY
Agata Janowska
Szkoła Podstawowa w Szkoraszewicach

WYCHOWANIE
Iwona Gubańska
CDN Leszno
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naszych najbliższych przodków – bo-
haterów Powstania Wielkopolskiego.

Publikacja zawiera 100 najlepszych wi-
erszy napisanych w ramach konkursu 
literackiego „Dla Niepodległej”, orga-
nizowanego przez Szkołę Podstawową 
im. Powstańców Wielkposkich w Sko-
raszewicach. W konkursie brały ud-
ział prace uczniów naszej szkoły oraz  
szkół partnerskich: Skoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Pow-
stańców Wielkopolskich w Bodzewie, 
Szkoły Podstawowej w Nieparcie oraz 
Szkoły Podstawowej Gostkowie.

Uczniowskie strofy opisują pięk-
no naszego kraju, prowadzą przez 
karty polskiej historii, wychwalają 
artyzm ojczystego języka, sławią bo-
haterów walczących o polską ziemię 
czy wreszcie podkreślają wyjątko- 
wość rocznicy, którą przypadł nam 
zaszczyt świętować.

Mimo różnorodności tematów, jakie 

zostały podjęte w uczniowskich roz-
ważaniach, wszystkie utwory cechuje 
jeden wspólny mianownik: POLSKA. 

Warte podkreślenia jest także to,  
że nie tylko wiersze, ale także wszyst-
kie ilustracje w książce - w tym okład-
ka - są stworzone przez uczniów naszej 
szkoły. Być może nie są one “idealne”, 
daleko im do profesjonalizmu, ale  
są po prostu NASZE - z serca. 
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Witryna Literacka

Prezentujemy wiersze uczniów 
Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich   
w Skoraszewicach, opublikowane 
w antologii Dla Niepodległej Sto 
wierszy na stulecie odzyskania 
niepodległości, Wydawca – Urząd 
Gminy Pępowo. 

Powstańcy

Walczyli za nas – Powstańcy. 
Przelali krew – Powstańcy. 
Oddali życie – Powstańcy. 
Nie tracili nadziei – Powstańcy. 
Kochali Ojczyznę – Powstańcy. 
Cierpieli z bólu – Powstańcy. 
Tęsknili za rodziną – Powstańcy. 
Wierzyli w wygraną – Powstańcy. 
Odzyskali niepodległość – Powstańcy. 
Oddajmy cześć – Powstańcom.

Daria Machowska, kl. VIII

WITRYNA LITERACKA
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Wiersz dla Niepodległej

Dziś stulecie,
Dziś sto lat
Nasza Polska
To nasz kraj.
Dziś jest święto Polski i Polaków
Wyzwolonej przez naszych rodaków.
Kiedyś Austria, Rosja, Prusy,
Teraz wolny, piękny kraj.
Walczyli czym się dało,
Dziś ją mamy wolną całą.

Martyna Przewoźna, kl. VII

***

Kiedy mówię Polska,
słyszę szum bałtyckich fal.
Kiedy mówię Polska,
słyszę wiatr wiejący wśród tatrzańskich hal.
Kiedy mówię Polska,
widzę wstęgę Wisły płynącą przez kraj.
Kiedy mówię Polska,
widzę krew przelaną i wolności dar.
I dziękuję wszystkim
Tym, co poszli w bój,
ofiarnie ginęli
za Polskę, dom mój.

Filip Neuhoff-Ley, kl. VIII
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Tym, co polegli

Chcę pamiętać 
o tych, co zginęli, 
co walczyli, 
cierpieli. 
Myślę, że gdyby nie oni, 
nie można by mówić po polsku, 
pracować i żyć w wolnym kraju. 
Chcę pamiętać… 

Katarzyna Poślednik, kl. VIII

Pamiętamy

Tam, gdzie ja się wychowałam; 
tam, gdzie mych przyjaciół poznałam; 
tam, gdzie wszystko się zaczęło; 
tam jest mój kraj. 
Choć naszą Polskę zrujnowali, 
choć sprawili, że krew się lała 
i serca kruszyły się na kawałki, 
choć wyrzucali płaczące dzieci z domów, 
ale Polacy się nigdy nie poddali! 
Choć wrogowie bez bólu do nas strzelali, 
to oni w popłochu z naszej ziemi uciekali. 
Wszystkim tym, co polskiej flagi nie bali się wznieść, 
Sława i cześć! 

Marta Fabianowska, kl. VI
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***

Moja ojczyzna jest tam…
gdzie pierwsze słowa wymawiałam.
Tam, gdzie pierwsze kroki stawiałam.
Tam, gdzie zrozumiałam, co to jest miłość.
Tam, gdzie życia zasmakowałam.
Tam, gdzie chłopca poznałam.
Polska to Ojczyzna,
Która w sercu wciąż na nowo rozkwita.

Beata Waleńska, kl. VI

Polska

Polska – moja Ojczyzna,
W której językiem jest piękna polszczyzna.
Jej barwy są biało – czerwone,
A godłem Orzeł w złotej koronie.
Od Bałtyku po Tatry
Można zobaczyć krajobraz bogaty.
Pola, rzeki i jeziora,
Wszystko jest piękne dookoła.
Warszawa to jej stolica,
Która pięknem dziś wszystkich zachwyca.
Podczas wojny zrujnowana,
Lecz szybko przez rodaków odbudowana.

Agnieszka Cicha, kl. V
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Niepodległa w poezji 

Adresatami byli uczniowie szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych. 
Celem konkursu było upowszech- 
nianie poezji  i kultury żywego słowa 
wśród dzieci i młodzieży, umożli-
wienie autoprezentacji uzdolnionym 
uczniom oraz integracja środowisk 
leszczyńskich szkół. Honorowy patro-
nat nad przedsięwzięciem objął Prezy-
dent Miasta Leszna.

 Uczestnicy oceniani byli w kategori-
ach: interpretacja utworu, płynność 
recytacji oraz ekspresja i prezentac-
ja. Największą popularnością  w ka- 
tegorii klas I –III cieszyła się poezja 
Marcina Wolskiego, Wandy Cho-
tomskiej, Marii Konopnickiej i Elż- 
biety Krystek – Jons. 

W kategorii klas IV –VI uczestni-
cy prezentowali utwory Tadeusza 
Różewicza, Joanny Białobrzeskiej, 
Władysława Broniewskiego, Anton-
iego Słonimskiego, Marcina Wolskiego. 
Starsi uczniowie z klas VII –VIII i gim-
nazjum deklamowali liryki autorstwa 
Artura Oppmana, Cypriana Kamila 
Norwida, Józefa Relidzyńskiego, Ada-
ma Mickiewicza, Czesława Miłosza, 
Juliana Tuwima i Wisławy Szym-

borskiej. Najstarsza młodzież ze szk-
ół ponadpodstawowych wystąpiła 
w repertuarze Wisławy Szymbor- 
skiej.                                                                                                                                                   

Uczestnicy podczas autoprezentacji 
wykazali się wysokim kunsztem re-
cytatorskim. Wzruszyli publiczność 
ciekawą i urzekającą interpretacją. 
Całość uświetniały pieśni patrioty-
czne  szkolnego chóru „ Wiolinki” oraz 
etiuda w wykonaniu uczniów klas IV 
– VIII          i gimnazjum. 

Po obradach przewodnicząca jury, 
Pani Iwona Gubańska, ogłosiła wyn-
iki, laureaci otrzymali nagrody i dy-
plomy. Niespodzianką i ogromnym 
zaskoczeniem były dwie nagrody 
specjalne przygotowane przez Dyrek-
tora Miejskiego Teatru, Pana Błażeja 
Baraniaka, w postaci warsztatów ak-
torskich ze znanymi twórcami sceny 
teatralno –filmowej.

Z okazji upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości  nauczyciele 
języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”  
w Lesznie zorganizowali  w dniu 20 listopada br. na scenie  Miejskiego  Teatru w Lesznie 

finał  Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Niepodległa w poezji”.

SPRAWOZDANIA
Anna Borowska, Janina Dmowska
Szkoła Podstawowa nr 12 w Lesznie
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Artyści  I LO

Spotkania te są platformą, na której 
prezentują swoje talenty i dokonania 
uczniowie naszej szkoły. Młodzież 
ma możliwość zaprezentowania róż-
norodnych talentów: plastycznych, 
muzycznych, wokalnych, recyta-
torskich, pisarskich. Okazuje się, że  
w I Liceum sporo młodzieży poza zaję-
ciami szkolnymi rozwija swoje talenty 
i umiejętności artystyczne. 

Te coroczne jesienne spotkania or-
ganizowane przez nauczycieli bib-
liotekarzy dają zdolnej młodzieży  
możliwość poznania osób o podobnych 
zainteresowaniach i nawiązania 
bliższej znajomości. Spotkania dają 
możliwość do zaprezentowania całego 
spektrum różnorodności dziedzin ar-
tystycznych podejmowanych przez 
uczniów naszej szkoły. 

Spotkania Artystów I LO z  roku na rok 
cieszą się coraz większą popularnością. 
Organizatorzy zauważają wyraźną 
tendencję wzrostu popularności takiej 
formuły spotkań, wyrażającą się coraz 
większą liczbą uczestników, zarówno 
artystów, jak i zainteresowanych ich 
talentami rówieśników. Spotkaniom 
tym sprzyja przyjazna atmosfera bib-
lioteki szkolnej.

Ciekawe jest to, że każdego roku poja-
wiają się coraz inne techniki prezen-
towanych prac. 

Prezentowane prace artystów można 
było podziwiać przez dwa tygodnie  
w czytelni biblioteki.

Organizatorzy z satysfakcją dostrzega-
ją rosnące zainteresowanie młodzieży 
taką formą promowania ich talentów. 
Jest to doskonała okazja na pierwsze 
publiczne zaprezentowanie różnych 
talentów artystycznych. Zamierze-
niem organizatorów jest wyławianie 
utalentowanych uczniów, zachęcanie 
ich do ujawnienia siebie i swoich 
zdolności szerszej społeczności I LO. 
Najistotniejszym elementem formuły 
tych spotkań jest brak jakichkolwiek 
ograniczeń co do dziedzin artysty-
cznego wyrazu.

Wszystkich, których zaintereso-
wała taka formuła prezentacji dz-
ieł artystycznych młodzieży szkol-
nej zapraszamy w przyszłym roku 
do obejrzenia wyjątkowych prac 
naszych Artystów.

28 listopada 2018 roku w bibliotece szkolnej w I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
„Artyści I LO”.

SPRAWOZDANIA
Sylwia Dorożyńska
I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
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I Ogólnopolski konkurs na pracę badawczą 
w języku angielskim z przedmiotów 

przyrodniczych

High School Science LAB 2018

Wieloletnia współpraca ze szkoła-
mi prowadzącymi zaawansowane  
kształcenie przedmiotowe w językach 
obcych (szkoły dwujęzyczne, z od- 
działami dwujęzycznymi oraz prow-
adzące Maturę Międzynarodową) 
pokazała,  że bogata oferta różnego 
rodzaju konkursów nie zawierała 
propozycji jakiejkolwiek rywalizacji, 
której celem byłoby połączenie popu-
laryzacji znajomości specjalistycznego 
języka angielskiego oraz technik pra-
cy laboratoryjnej, prowadzenia ana- 
lizy statystycznej i logicznej zgodnej 
z metodologią pracy naukowej. Nasz 
konkurs wypełnia więc tę niszę i to  
w skali ogólnopolskiej.

Rywalizacja  z założenia była dwueta-
powa – I etap wymagał napisania 
pracy badawczej z dziedziny biologii, 
chemii lub fizyki w języku angiel-
skim, II etap to prezentacja pracy  
w języku angielskim przed kapitułą 
konkursu i widzami  oraz jej „obro-
na” – dyskusja prowadzona w języku 
polskim (ważne, aby przyszli naukow-
cy potrafili się posłużyć fachowym 
słownictwem nie tylko w języku 
angielskim, ale również polskim). 
Biorąc pod uwagę badawczy charak-
ter pracy konieczne było regulami-
nowe ograniczenie zakresu badań. I 
tak regulamin wykluczał badania na 
człowieku, zwierzętach, organizmach 
pasożytniczych i chorobotwórczych, 
antybiotykach i lekach dostępnych 

na receptę. Projekt badania wymagał 
pełnej zgodności z ogólnie obowiązu-
jącymi zasadami etyki oraz musiał 
zapewniać bezpieczną dla uczestnika 
realizację. Obowiązywały również 
zasady uczciwości akademickiej 
wykluczające niesamodzielność prac.

Konkurs o takiej randze wymagał 
zaproszenia do współpracy part-
nerów naukowych – Leszczyńskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wy-
działu Anglistyki UAM, Wydziału 
Chemii UAM, Instytutu Dendrologii 
PAN w Kórniku oraz Instytutu Fizyki 
Molekularnej PAN.  

Do pierwszego etapu nadesłano prace 
z 8 szkół z Wrocławia, Poznania, 
Warszawy, Krakowa i Leszna. Podczas 
tego etapu prace oceniali: prof. UAM dr 
hab. Zbigniew Hnatejko (chemia), prof. 
UZ dr hab. Grzegorz Iszkuło (biologia) 
oraz dr Paweł Pigłowski (fizyka). Do II 
etapu zgodnie z regulaminem zakwal-
ifikowanych zostało 10 najlepszych 
prac (6 prac z chemii, 3 prace z biologii 
oraz 1 praca z fizyki). Podczas drugiego  
etapu uczestników konkursu oceniała 
kapituła, której przewodniczył dyrek-
tor CDN w Lesznie p.Paweł  Borowski 
a członkami byli: prof. UAM dr hab. 
Zbigniew Hnatejko, prof. UZ dr hab. 
Grzegorz Iszkuło , dr Iwona Łeska-Dra-
jerczak, dr Paweł Pigłowski.

Wyniki konkursu przedstawiają się 
następująco (tematy prac podajemy  

w tłumaczeniu): 

I miejsce Kacper Kryk – II LO  
w Poznaniu  Badanie wpływu zaso-
lenia na ilośc tlenu rozpuszczonego  
w wodzie przy użyciu miareczko- 
wania Winklera (opiekun: p. Marzena 
Wojciechowska-Nowak)

II miejsce Mikołaj Gierak – LO nr 5 we 
Wrocławiu badanie czynników wpły-
wających na siłę nośną łopatek wirni-
ka (opiekun p. Katarzyna Dróżycka)

III miejsce Karolina Wieczorek - LO 
nr 5 we Wrocławiu – Wyznaczanie 
ene-rgii aktywacji jodowania acetonu  
w środowisku kwaśnym z zastosowa- 
niem równania Arrkniusa (opiekun:  
p. Agnieszka Pierścionek-Olszewska)

IV miejsce Barbara Walkowiak – 
II LO im. S.Batorego w Warszawie 
Badanie potencjału allelopatycznego 
żyta zwyczajnego na pszenicę zwy-
czajną (opiekun p.Katarzyna Zaremba)

V miejsce Maria Piotrowiak – II 
LO w Lesznie  Wpływ liczby myr-
mekochorów rośliny Chelidonium 
majus na liczbę mrówek Formica 
polyctena zajmujących 1m2 (opiekun  
p. Dominika Matuszak)

VI miejsce Wiktoria Krupka – II 
LO w Lesznie  Wpływ różnego pH 
roztworów na szybkość reakcji roz-
kładu nadtlenku wodoru przez ka- 
talazę wyrażoną zmianą ciśnienia 
w jednostce czasu (opiekun p. Grze-
gorz Pawlicki)

W czwartek 13 grudnia 2018  w Zespole Szkół nr 2 w Lesznie odbyły się finałowe przesłuchania  
I Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę Badawczą w Języku Angielskim „High School Science LAB 
2018”, którego organizatorem był Zarząd Województwa Wielkopolskiego, koordynatorem Depar-
tament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego a liderem Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Lesznie Pracownia ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów. 

SPRAWOZDANIA
Jolanta Tonkiewicz, Tomasz Kopydłowski
CDN Leszno
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Cztery równorzędne wyróżnienia

Mikołaj Muszyński – II LO w Lesznie Jak zmiana masy 
glukozy wpływa na zmianę aktywności optycznej jej 
roztworów badanej z użyciem światła spolaryzowanego 
(opiekun p.Grzegorz Pawlicki)

Paulina Borysewicz – II LO w Lesznie Wpływ temperatury 
na lepkość oleju rzepakowego (opiekun p.Grzegorz Pawlicki)

Jakub Sobieraj – LO nr 5 we Wrocławiu Badanie chemi-
cznych czynników wpływających na temperaturę topienia 
sera (opiekun: p. Agnieszka Pierścionek-Olszewska)

Maria Baczkowska, Leon Lauterbach – VIII Prywatne Li-
ceum Akademickie w Krakowie Zanieczyszczenie bakteri-
ologiczne w środkach komunikacji w Krakowie (opiekun p. 
Karolina Kłosowska)

Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymali cenne nagrody – 
dość powiedzieć, że nagrodą główną był 12 calowy Apple 
MacBook, drugą Apple iPhone XR 128 GB, a trzecią Apple 
iPhon 7 Plus 128 GB a pozostałe to laptop i tablety Dell, 
Lenovo, głośniki Yamaha oraz dyski przenośne. Drob-
nymi nagrodami (słuchawki Phillips) zostali uhonorowani 

również wszyscy uczestnicy I etapu konkursu. 

Oczywiście zdolni uczniowie nie pracowali sami.  
Tak zaawansowany zakres     badań wymagał opiekunów nau-
kowych – nauczycieli, którym również wręczono upominki  
i podziękowania. 

Tym samym pierwsza edycja konkursu przeszła już do his-
torii, jednak nowy rok otwiera nowe perspektywy – druga 
edycja już niebawem. Zapraszamy!
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Projekt CDN  
w Lesznie: 
Eksperci 
dla edukacji

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie od  kilku lat realizuje  projekt, w ramach 
którego zaprasza przedstawicieli  różnych środowisk,  znanych i cenionych ekspertów,  
pasjonatów różnych dziedzin do prowadzenia szkoleń oraz  spotkań z nauczycielami 
różnych specjalności. 

Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej CDN oraz wyjście naprzeciw oczeki-
waniom i zmieniającym się potrzebom edukacyjnym środowiska pedagogicznego.  

W  tegorocznej ofercie szkoleniowej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie  
w ramach odbywających się w dniach 1-3 marca  Targów Edukacyjnych Poznań 2019 
pod hasłem: Kierunek Bezpieczeństwo  znalazł się wykład interaktywny  na temat: 

Między edukacją a wszechobecną seksualizacją. Normatywne i ryzykowne zachowania 
o charakterze seksualnym

Spotkanie edukacyjne prowadziła dr K. Waszyńska psycholog kliniczny, seksuolog, 
specjalista w zakresie edukacji seksualnej. 

Adresatami szkolenia byli nauczyciele różnych  etapów edukacyjnych, wychowawcy, 
psychologowie i  pedagodzy szkolni oraz wszyscy zainteresowani tematyką. 

W czasie  spotkania dokonano pogłębionej refleksji nad  istotnymi różnicami pomiędzy 
edukacją seksualną a wszechobecną  seksualizacją. 

W dalszej części wykładu  omówione zostały kwestie ryzykownych i normatywnych 

Między edukacją a wszechobecną  
seksualizacją. Normatywne i ryzykowne 
zachowania o charakterze seksualnym 

SPRAWOZDANIA
Donata Waszyńska-Samolak
Kierownik Pracowni CDN Leszno
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zachowań o charakterze seksualnym  w kontekście  prawidłowości rozwoju psychoseksu-
alnego dzieci i młodzieży. 

Zwrócono uwagę na wiodącą rolę rodziców i rodziny oraz wspierającą  rolę nauczyciela   
w procesie wychowania  i  optymalizowania zasobów rozwojowych uczniów. 

Dyskutowano o znaczeniu   właściwie i adekwatnie do wieku prowadzonej edukacji seksu-
alnej  oraz jej wpływie na proces kształtowania się dojrzałości uczniów. 

Poruszona została kwestia obiegowo funkcjonujących mitów dotyczących szkodliwego 
wpływu edukacji seksualnej na rozwój dzieci i młodzieży. 

Spotkanie z ekspertem umożliwiło uczestnikom uzyskanie odpowiedzi na szereg nurtują-
cych  pytań , tj. :

-  W jaki sposób i  kiedy rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na tematy związane  
z seksualnością ?

- Jakie zachowania i postawy na poszczególnych etapach rozwojowych winny 
budzić niepokój?

-Skąd dzieci i młodzież czepią wiedzę na tematy związane z  seksualnością  i jakie są tego 
konsekwencje dla ich rozwoju ? 

Po wykładzie była również możliwość przeprowadzenia konsultacji  indywidualnych 
z ekspertem. 

Osoba prowadząca:

dr K. Waszyńska –psycholożka, seksuolożka kliniczna (certyfikat Polskiego Towarzystwa 
Seksuologicznego), specjalistka w zakresie edukacji seksualnej (certyfikat Instytutu Zdro-
wia Seksualnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny), specjalistka w zakresie terapii stresu 
pourazowego, doradczyni w problemach małżeńskich i rodzinnych (certyfikaty Polskiego 
Towarzystwa Terapeutycznego). Kieruje Pracownią Promocji Zdrowia i Psychoterapii na 
WSE UAM  w Poznaniu oraz specjalnością socjoterapia i promocja zdrowia. Od ponad 20 
lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli oraz młodzieży. Okresowo 
współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Warszawie, w ramach programów publicysty-
cznych i edukacyjnych. Działalność kliniczną terapeutyczną: terapia indywidualna oraz 
terapia par w Poznaniu prowadzi od 1997 roku

Projekt CDN  
w Lesznie: 
Eksperci 
dla edukacji
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Byłam, słyszałam, widziałam – o konkursie   
„Mistrz Pięknego Czytania”

Idea szczególnie cenna w dzisiejszej, 
niełatwej rzeczywistości, niesprzy-
jającej skupieniu, uważności. Jest-
em pełna podziwu dla uczestników, 
których poziom wystąpień był bardzo 
wysoki. Zawsze podkreślam, że wszy-
scy nasi uczniowie biorący udział  
w konkursach są zwycięzcami. 
Przecież to dla niektórych ogrom-
ny stres, który jednak starają się 
opanować i godnie reprezentować 
swoją szkołę. Wręcz porywający był 
obraz uczestników przygotowujących 
się do wystąpienia. 

Jestem też pełna podziwu dla nauczy-
cieli, bo to oni inspirują wycho- 
wanków i poświęcają swój czas. 

W konkursie brali udział ucznio- 
wie Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, 
nr 4, nr 5, nr 7, nr 9, nr 10, nr 12, nr 
13. Gratuluję w imieniu pana Dyrek-
tora Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Lesznie, pana Pawła Boro- 
wskiego, swoim własnym i zespołu 
redakcyjnego. 

Nie można tez zapominać, że ucznio-
wskie zaangażowanie wyzwoliły 
fragmenty prozy  znanego i lubianego 
pisarza Łukasza Wierzbickiego. 

Poniżej zamieszczam informację au-
torstwa pani Ewy Krawczyk – Wajgiel 
(ze strony internetowej szkoły):

Konkurs został zorganizowany  
już po raz XIV we współpra-
cy z Miejską Biblioteką Publiczną  

w Lesznie. Organizatorkami konkursu  
są: wicedyrektor p. Wiesława Przy-
bylska oraz nauczycielki p. Dorota 
Twardy i Ewa Krawczyk-Wajgiel.  
Szkolnych Mistrzów Pięknego Czyta-
nia klas III i VI z 9 leszczyńskich szkół 
oceniała komisja w składzie: 

Łukasz Wierzbicki – autor książek dla 
dzieci i młodzieży, podróżnik, redak-
tor i biografista;

Danuta Borowiec – bibliotekarka Filli 
nr 4 MBP w Lesznie;

Krzysztof Taciak – wicedyrektor 
MBP w Lesznie; 

Ryszard Biberstajn – leszczyński poeta 
i literat, a także dziennikarz i krytyk 
literacki; wiceprezes Leszczyńskiego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury;

Iwona Gubańska – nauczyciel konsul-
tant Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Lesznie.

Uczestnicy czytali fragmenty książek 
Łukasza Wierzbickiego:  

klasy III -  „Afryka Kazika”

klasa VI - „Machiną przez Chiny”

Z przyjemnością publiczność słuchała 
uczestników, m.in. naszego Mistrza 
Pięknego Czytania kl. VI  Stanisława 
Stróżyckiego z kl. VIa .

Pozostali uczestnicy również zaprez-
entowali wysoki poziom pięknego 
czytania. Jury długo obradowało, ale 
wreszcie przyszedł czas na wybra-
nie mistrzów.

Leszczyńskim „Mistrzem Piękne-
go Czytania” kl. III w 2019 r. został 
Mateusz Janowicz SP10. Leszczyńs-
ki „Mistrzem Pięknego Czytania”  
kl. VI w 2019 r. została Marcelina 
Furmaniak SP 2. Leszczyńskim „Wi-
cemistrzem Pięknego Czytania” kl. III 
w 2019 r. został Antoni Kuczma SP13. 
Leszczyńskim „Wicemistrzem Pięk-
nego Czytania” kl. VI w 2019 r. została 
Helena Karolczak SP 1.

Przed ogłoszeniem wyników konkur-
su uczniowie i goście wzięli udział  
w spotkaniu autorskim z Łukaszem 
Wierzbickiem. Autor opowiadał  
o swojej pracy i twórczości. Również 
chętnie odpowiadał na pytania 
publiczności.

Piękne uczniowskie wystąpienia, piękna szkoła, piękna idea. 

AUTORZY
Iwona Gubańska
CDN Leszno

SPRAWOZDANIA
Ewa Krawczyk-Wajgiel
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lesznie
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narracje kobiet / Katarzyna Gajek. - Łódź : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Przemoc w rodzinie , Przemoc wobec 
kobiet , Polska , Opracowanie

Sygnatura:  94778

7. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacy-
jnymi w przestrzeni informacyjnej / redakcja naukowa 
Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. 
- Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2016.

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z niepełnosprawnością , 
Młodzież niepełnosprawna , Multimedia , Nauczani , Wy-
chowanie w rodzinie , Zastosowania komputerów w eduk-
acji , Praca zbiorowa

Sygnatura:  94621

8. Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju  
i zachowaniu / redakcja naukowa Barbara Winczura. - 
Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017.

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Młodzież , Rozwój emocjonal-
ny , Uczucia , Zaburzenia emocjonalne , Praca zbiorowa

Sygnatura:  94725

9. Fenomen Facebooka : społeczne konteksty edukacji / pod 
red. Grażyny Penkowskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Nau-
kowe Katedra, 2014.

Hasła przedmiotowe:  Facebook , Media społecznościowe 
- socjologia

Sygnatura:  94726

10. Grooming : wybrane aspekty prawnokarne i krymi-
nologiczne / Marta Dąbrowska ; Rzecznik Praw Dziecka. - 
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.

(Biblioteka RPD)

Hasła przedmiotowe:  Cyberprzemoc , Wykorzystywanie 
seksualne dzieci , Przemoc wobec dzieci , Internet , Dzieci 
wykorzystywane seksualnie - prawo , Molestowanie sek-
sualne - profilaktyka

Sygnatura:  94609

11. Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w 
rodzinie : przykład województwa mazowieckiego / Mario-

Wybrane Nowości Biblioteczne CDN – 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

NOWOŚCI W PBP W LESZNIE
Halina Krasoń
CDN - PBP Leszno

1. Agresja : ujęcie narracyjne / redakcja naukowa Przemy-
sław Piotrowski. - Warszawa : Difin, 2018.

(Engram)

Hasła przedmiotowe:  Agresywność , Przemoc

Sygnatura:  94676

2. Bobo ; Feralny tydzień ; Spowiedź motyla / Janusz Korczak 
; [opracowanie tekstu Elżbieta Cichy ; ilustracje Agnieszka 
Cieślikowska]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Dzieci , Młodzież , 
Niemowlę , Niepowodzenia szkolne , Rozwój psychofizyc-
zny dziecka , Rozwój psychofizyczny młodzieży , Uczucia , 
Opowiadania i nowele

Sygnatura:  94712

3. Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtu-
alny problem polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa 
Marek Górka. - Warszawa : Difin, 2017.

(Engram)

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo międzynarodowe , 
Cybernetyka , Cyberprzemoc , Cyberterroryzm , Dzieci , In-
ternet , Młodzież , Rzeczywistość wirtualna , Praca zbiorowa

Sygnatura:  94651

4. Depresja nastolatków : jak ją rozpoznać, zrozumieć  
i pokonać / Konrad Ambroziak, Artur Kołakowski, Klau-
dia Siwek. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Diagnostyka 
medyczna , Młodzież , Samobójstwo , Stres , Uczucia

Sygnatura:  94617

5. Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela ter-
apeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod redak-
cją naukową Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary 
Skałbani. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017.

Hasła przedmiotowe:  Diagnoza pedagogiczna , Dziecko - 
rozwój psychofizyczny , Terapia logopedyczna , Zaburzenia 
mowy , Praca zbiorowa

Sygnatura:  94618

6. Doświadczenie przemocy w rodzinie : autobiograficzne 
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la Kordas-Surowiec ; Instytut Polityki Społecznej Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Zakład Polityki Społecznej w Śro-
dowisku Lokalnym. - Warszawa : “Aspra-Jr”, 2017.

Hasła przedmiotowe:  Przemoc w rodzinie - Polska - 21 w , 
Psychoterapia grupowa - Polska - 21 w , Wsparcie społec-
zne - Polska - 21 w , Mazowieckie, województwo (od 1999) 
- opieka społeczna

Sygnatura:  94759

12. Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się / A. 
Jean Ayres ; przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Har-
monia Universalis, 2018

(Biblioteka SI)

Hasła przedmiotowe:  Rozwój psychofizyczny dziecka , In-
tegracja percepcyjno-motoryczna , Opracowanie

Sygnatura:  94760

13. Jak zerwać ze swoim smartfonem / Catherine Price ;  
z języka angielskiego przełożyła Katarzyna Różycka. - Ka-
towice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Fonoholizm , Smartfon

Sygnatura:  94656

14. Karta Nauczyciela : komentarz / Andrzej Barański, Ma-
ria Szymańska, Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska. - 10. 
wyd., stan prawny na 31 marca 2018 r. - Warszawa : Wolt-
ers Kluwer Polska, 2018.

(Praktyczne Komentarze Lex)

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele - prawo - Polska - stan 
prawny na 2018 r

Sygnatura:  94657-Czyt.-XX-E , 94728

15. Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem  
z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena  
Wójcik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, 2017.

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z niepełnosprawnością in-
telektualną , Kinezjologia edukacyjna , Rozwój psychofizy-
czny dziecka , Zaburzenia integracji percepcyjno-motory-
cznej , Polska , Monografia

Sygnatura:  94729

16. Kondycja zawodowa nauczycieli : w poszukiwaniu sku-
tecznej profilaktyki wypalenia zawodowego / Elżbieta Lis-
owska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele - psychologia , Nauczy-
ciele - praca - Polska , Wypalenie zawodowe - badanie - Pol-
ska , Stres zawodowy - zwalczanie

Sygnatura:  94761-XX F

17. Lęk i zamartwianie się u nastolatków : poradnik z 
ćwiczeniami / Lisa M. Schab ; tłumaczenie Beata Rad-
wan. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego, 2017.

(Psychiatria i Psychoterapia)

Hasła przedmiotowe:  Lęk , Mindfulness , Nerwice , 
Przezwyciężanie lęku , Techniki relaksacyjne , Terapia 
poznawcza , Wizualizacja (psychologia) , Ćwiczenia i zada-
nia , Poradnik

Sygnatura:  94731

18. Mediacje w szkole : tworzenie dobrego klimatu nauki 
i wychowania / Jolanta Kucharzak, Magdalena Pęczkow-
ska, Maria Tomalak. - [Poznań : Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, 2018].

Hasła przedmiotowe:  Konflikt , Mediacja (socjologia) , 
Relacje międzyludzkie

Sygnatura:  94646 , 94647 , 94648 , 94691 , 94692 , 
94693-Czyt.-XX-C-1

19. Meritum : prawo oświatowe / redakcja naukowa Krzysz-
tof Gawroński, Stefan M. Kwiatkowski ; autorzy Bożena 
Barszczewska i 21 pozostałych. - Wyd. 4. - Warszawa : 
Wolters Kluwer, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Oświata - prawo - Polska - stan 
prawny na 2018 r , Prawo oświatowe - stan prawny na 2018 r

Sygnatura:  94763-Czyt. XX E

20. Montessori dla każdego : samodzielnie odkryj świ-
at / Małgorzata Ceremuga ; ilustracje Maria Gromek. - 
Kraków : Znak Emotikon - Społeczny Instytut Wydawn-
iczy Znak, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Edukacja domowa , Metoda Montes-
sori , Nauczanie początkowe , Wychowanie przedszkolne , 
Ćwiczenia i zadania , Materiały pomocnicze

Sygnatura:  94732

21. Od Facebooka do post-przyjaźni : współczesne przeo-
brażenia bliskich relacji / Piotr Szarota ; Instytut Psy-
chologii. Polska Akademia Nauk. - Warszawa : Wydawnic-
two Naukowe PWN, 2018.

(Społeczne Wyzwania Współczesności : seria imienia pro-
fesora Tadeusza Tomaszewskiego)

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Robot społeczny , Samot-
ność , Społeczeństwo konsumpcyjne , Rodzina , Życie sek-
sualne , Opracowanie

Sygnatura:  94661

22. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacy-
jnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej / Barbara 
Adamiak, Jolanta Boryszewska, Natalia Malenko. - Kraków 
: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017.

Hasła przedmiotowe:  Poradnictwo psychologiczno-ped-
agogiczne , Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacy-
jnych , Polska , Wielka Brytania , Monografia

Sygnatura:  94662-Czyt.-XX-K-1
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23. Ośrodek kuratorski : ujęcie prawne, organizacyjne 
i metodyczne / Paweł Kozłowski, Krzysztof Stasiak. - 
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.

(Biblioteka RPD)

Hasła przedmiotowe:  Kuratela , Nieletni przestępcy , Peda-
gogika resocjalizacyjna , Placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze , Rodzice , Współdziałanie , Wzory dokumentów

Sygnatura:  94713 , 94714

24. Pedagogika przedszkolna szansą na świadome 
budowanie potencjału dziecka / redakcja naukowa Lidia 
Kataryńczuk-Mania, Marzenna Magda-Adamowicz, Ag-
nieszka Olczak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 
copyright 2017.

Hasła przedmiotowe:  Pedagogika przedszkolna

Sygnatura:  94735 , 94736-Czyt.-XXII B

25. Praktyczny poradnik terapii wad wymowy u dzieci w 
wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Sandra Glej. 
- Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Dziecko w wieku przedszkolnym , 
Korekcja mowy , Nauczanie początkowe , Terapia logopedy-
czna , Logopedia - ćwiczenia i zadania , Poradnik

Sygnatura:  94738 , 94739

26. Prawa naturalne dziecka / Céline Alvarez ; [tłumaczenie 
Blanka Łyszkowska]. - Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łysz-
kowska-Zacharek, copyright 2017.

Hasła przedmiotowe:  Dziecko w wieku przedszkolnym , 
Metoda Montessori , Metody aktywizujące (pedagogika) , 
Naturalizm pedagogiczny , Rozwój psychofizyczny dziec-
ka , Wychowanie przedszkolne , Wychowanie w rodzinie 
, Francja , Opracowanie

Sygnatura:  94630

27. Probacja : teoria i metodyka /Bartłomiej Skowroński. - 
Warszawa : Difin, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Kuratorzy (prawo) , Pedagogika 
resocjalizacyjna , Probacja (prawo) , Monografia

Sygnatura:  94681

28. Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod 
redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. 
- Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017.

Hasła przedmiotowe:  Przemoc , Rodzina , Przemoc w rodz-
inie , Przemoc wobec kobiet , Dziecko seksualnie wyko-
rzystywane , Rodzina wieloproblemowa , Psychopatia , 
Przemoc wobec ludzi starych , Prawo karne , Kryminologia 
, Przestępczość nieletnich i młodocianych , Praca zbiorowa

Sygnatura:  94740

29. Psychologia hejtu, czyli Jak radzić sobie z krytyką w ży-
ciu osobistym i zawodowym / Mateusz Grzesiak. - Warsza-
wa : Starway Institute, copyright 2017.

(Create Yourself)

Hasła przedmiotowe:  Mowa nienawiści , Przemoc , Relacje 
międzyludzkie , Poradnik

Sygnatura:  94639

30. Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy 
domowej : charakterystyka sprawców / Danuta Rode. - 
Kraków : Suprema Lex Dział Wydawniczy - Suprema Lex 
Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów, 2018.

(Psychologia)

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , Motywacja , 
Osobowość , Przemoc w rodzinie , Przestępcy , Toksyczne 
związki , Znęcanie się , Opracowanie

Sygnatura:  94709

31. Retrokaligrafia : ćwiczenia artystycznego pisania / 
[opracowanie Katarzyna Szalewska]. - Gdańsk : Wydawn-
ictwo Harmonia, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Kaligrafia , Pisanie - nauczanie , 
Ćwiczenia i zadania

Sygnatura:  94632

32. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną 
: nauczycielskie (de)konstrukcje / Marta Jurczyk. - Warsza-
wa : Difin, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Badania jakościowe , Nauczyciele , 
Osoby z niepełnosprawnością , Postawy , Seksualność , Ter-
apeuci zajęciowi , Wykluczenie społeczne , Wychowanie 
seksualne , Niepełnosprawni - seksualność

Sygnatura:  94684

33. Sfejsowani : jak media społecznościowe wpływają na 
nasze życie, emocje i relacje z innymi / Suzana E. Flores ; 
przeł. Katarzyna Mojkowska. - Warszawa : MUZA SA, 2017.

Hasła przedmiotowe:  Facebook - zagadnienia , Portal społec-
znościowy , Komunikowanie , Uzależnienia - od internetu

Sygnatura:  94766

34. Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością intelektualną w erze cyfrowej / Piotr Plichta. 
- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

Hasła przedmiotowe:  Cyberkultura , Dziecko z niepełno-
sprawnością intelektualną , Edukacja medialna , Komu-
nikacja internetowa , Media społecznościowe , Młodzież z 
niepełnosprawnością intelektualną , Pedagogika medialna 
, Pedagogika specjalna , Socjalizacja , Technologie informa-
cyjno-komunikacyjne (ICT) , Wychowanie , Zachowania 
ryzykowne , Monografia

Sygnatura:  94767-Czyt.-XX-K

35. Standardy ochrony praw dziecka / redakcja Marek 
Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 
copyright 2018.
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Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Kuratela , Mediacja 
rówieśnicza , Mediacja szkolna , Piecza zastępcza , Placówki 
opiekuńczo-wychowawcze , Prawa dziecka

Sygnatura:  94715

36. Steve Jobs - sztuka prezentacji : jak świetnie wypaść 
przed każdą publicznością / Carmine Gallo ; tłumaczenie 
Kamila i Robert Sławińscy. - Wydanie 2. - Kraków : “Znak” 
Litera Nova, 2018.

([Punkty Przełomowe])

Hasła przedmiotowe:  Jobs, Steven (1955-2011) , Prezentacje 
i wystąpienia , Poradnik

Sygnatura:  94843

37. Sztuka oceniania : motywowanie uczniów do rozwoju 
/ Bożena Kubiczek. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Efektywność nauczania , Ocenianie 
kształtujące , Oceny szkolne

Sygnatura:  94746 , 94747-Czyt. XXI B

38. Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej / Katarzy-
na Slany - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bib-
liotekarzy Polskich, 2018

(Literatura dla Dzieci i Młodzieży. Studia)

Hasła przedmiotowe:  Śmierć - w literaturze , Dziecko , 
Żałoba , Historia literatury , Literatura dla młodzieży - 
tematy, motywy

Sygnatura:  94748

39. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć : poradnik dla 
terapeuty i nauczyciela / Anna Radwańska. - Warszawa : 
Difin, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Dysleksja i dysgrafia , Dziecko z trud-
nościami w uczeniu się , Uczniowie o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych , Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze , 
Poradnik , Scenariusz zajęć

Sygnatura:  94667-Czyt.-XX-K-1

40. Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dzieci i 
młodzieży : 8-17 lat : podręcznik terapeuty / John Piacenti-
ni, Audra Langley, Tami Roblek ; przekład Sylwia Pikiel. - 
Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na nerwice , Dzieci , Młodzież 
Nerwica natręctw , Terapia poznawczo-behawioralna , 
Zaburzenia emocjonalne , Poradniki

Sygnatura:  94769

41. Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dzieci i 
młodzieży : 8-17 lat : poradnik pacjenta / John Piacentini, 
Audra Langley, Tami Roblek ; przekład Sylwia Pikiel. - So-
pot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Młodzież , Nerwica na-
tręctw , Terapia poznawczo-behawioralna , Terapia rodzin-

na , Poradnik

Sygnatura:  94768

42. Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego małego 
dziecka : 5-8 lat : poradnik pacjenta / Jennifer B. Free-
man, Abbe Marrs Garcia ; przekład Sylwia Pikiel. - Sopot : 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Nerwica natręctw ,  
Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) , Terapia rodzin-
na , Poradnik

Sygnatura:  94770

43. Ustawa o systemie oświaty : komentarz / Agata Piszko. 
- Stan prawny na 1 kwietnia 2018 r. - Warszawa : Wolters 
Kluwer Polska, 2018.

(Komentarze Praktyczne)

Hasła przedmiotowe:  Oświata - prawo - Polska - stan 
prawny na 2018 r , Komentarz do ustawy

Sygnatura:  94749-Czyt.-XX-E

44. Uwolnij się od psychopaty / Jackson MacKenzie ; 
[tłumaczenie Wojciech Usarzewicz]. - Gliwice : “Helion”, 
copyright 2018.

(Sensus)

Hasła przedmiotowe:  Psychopatia , Relacje międzyludzkie

Sygnatura:  94685

45. Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kura-
torów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych 
/ Aleksander Cywiński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
“Impuls”, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Kuratela , Kuratorzy (prawo) , Polska 
, Rozprawa doktorska

Sygnatura:  94670

46. Zaburzenia lękowe : podręcznik z ćwiczeniami opartymi 
na terapii poznawczo-behawioralnej / David A. Clark, Aar-
on T. Beck ; tłumaczenie Michał Zagrodzki. - Kraków : Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018.

(Psychiatria i Psychoterapia)

Hasła przedmiotowe:  Autopsychoterapia , Lęk , Nerwice , 
Przezwyciężanie lęku , Terapia poznawczo-behawioralna , 
Ćwiczenia i zadania , Poradnik

Sygnatura:  94754

48. Zjawisko przemocy w rodzinie : studium prawno-kry-
minologiczne / Arkadiusz Gliszczyński. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza Impuls, 2018.

Hasła przedmiotowe:  Przemoc w rodzinie , Patologia 
społeczna , Rodzina , Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece 
, Polska , Monografia , Raport z badań

Sygnatura:  94802
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organizacji związkowej przysługującego osobie wykonu-
jącej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wyn-
agrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego 
osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających  
z tego tytułu uprawnień i świadczeń – weszło w życie 1 sty-
cznia 2019 r.,

8. 19 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2369 
rozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w spraw-
ie dokumentacji pracowniczej  – weszło w życie 1 sty-
cznia 2019 r.,

9. 28 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2435 ust-
awę z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019  – art. 
1-3 dotyczą oświaty - weszła w życie 1 stycznia 2019 r.,

10. 28 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2446 
rozporządzenie MEN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 - weszło 
w życie 1 stycznia 2019 r.,

11. 29 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2481 
rozporządzenie MKiDN z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i 
prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla 
niepublicznych szkół artystycznych – weszło w życie 1 sty-
cznia 2019 r.,

12. 23 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 136 
rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – 
weszło w życie 24 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 6 i § 7 pkt 
3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.,

13. 12 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 267 roz-
porządzenie RM z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizac-
ji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek  
w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–
2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychow-
ania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywa- 
nia posiłków – weszło w życie 13 lutego 2019 r.

14. 19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 316 
rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 
ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnic-

Kalendarium Zmian w Prawie –  
Nie Tylko Oświatowym

PRAWO OŚWIATOWE
Leszek Jan Zaleśny
Wicedyrektor CDN Leszno

Nowe przepisy - 18:

1. 20 września 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1796 
rozporządzenie RM z dnia 17 września 2018 r.  w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej 
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacy-
jnych – weszło w życie 21 września 2018 r.,

2. 24 września 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1810 
rozporządzenie RM z dnia 12 września 2018 r.  w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom 
i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, 
pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edu-
kacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć 
opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 
r. – weszło w życie 25 września 2018 r.,

3. 28 września 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 
1855 rozporządzenie MKiDN z dnia 25 września 2018 r.   
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania 
oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu in-
formacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu 
powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowa-
nia odwoławczego – weszło w życie 29 września 2018 r.,

4. 15 października 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1973 
rozporządzenie MS z dnia 2 października 2018 r.  w sprawie 
wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zakład-
ach poprawczych i schroniskach dla nieletnich  – weszło w 
życie 30 października 2018 r.,

5. 23 października 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 
2029 rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2018 r.   
w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli  
– weszło w życie 7 listopada 2018 r.,

6. 4 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2263 roz-
porządzenie MS z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szc-
zegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy 
nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nielet-
nich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, 
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz 
trybu postępowania odwoławczego – weszło w życie 18 
grudnia 2018 r.,

7. 12 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2323 roz-
porządzenie RM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu 
udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świ-
adczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej 

opublikowanych pomiędzy 1 września 2018 r. a 28 lutego 2019 r.
Od 2012 r. ustawy i rozporządzenia publikowane są wyłącznie w formie 
elektronicznej – na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Dzienniki Ustaw 
dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na 

stronie http://monitorpolski.gov.pl/. 
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twa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
branżowego – wchodzi w życie 1 września 2019 r.,

15. 19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 320 
rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie 
ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ust-
awicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodo-
wego - wchodzi w życie 1 września 2019 r.,

16. 20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 325 roz-
porządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie do-
radztwa zawodowego – dotyczy szkół przekształconych – 
wchodzi w życie 1 września 2019 r.,

17. 26 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 373 roz-
porządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oce-
niania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
w szkołach publicznych – dotyczy szkół przekształconych 
– wchodzi w życie 1 września 2019 r.,

18. 28 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 391 roz-
porządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie prak-
tycznej nauki zawodu – dotyczy szkół przekształconych – 
wchodzi w życie 1 września 2019 r.

Przepisy zmieniane - 19:

1. 7 września 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1740 roz-
porządzenie MKiDN z dnia 4 września 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państ-
wowych i innych druków szkolnych szkół i placówek arty-
stycznych – weszło w życie 8 września 2018 r.,

2. 19 października 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2011 
rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2018 r.  zmie-
niające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów 
państwowych i innych druków szkolnych  – weszło w ży-
cie 20 października 2018 r.,

3. 14 listopada 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2140 
rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r.  zmie-
niające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – 
weszło w życie 29 listopada 2018 r.,

4. 30 listopada 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2245 
ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw - wchodzi w życie 1 września 2019 ale spora 
część 1 stycznia 2019, są też przepisy wchodzące w życie  
z dniem dzisiejszym oraz 14 dni po dniu ogłoszenia a także 
takie które wchodzą później tj. w styczni i wrześniu 2020 r 
i 2021 r. a także 2022 r.,

5. 12 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2318 
rozporządzenie MKiDN z dnia 7 grudnia 2018 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternisty- 
cznych z zakresu szkół artystycznych – weszło w życie 13 
grudnia 2018 r.,

6. 19 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2361 
rozporządzenie MEN z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania spra-
wozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczy-
cieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu tery-
torialnego – weszło w życie 1 stycznia 2019 r.,

7. 27 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2432 us- 
tawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw  
w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimen-
tacyjnych  – w art. 9 zmiana ustawy z dnia 22 listopada 2018 
r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw - weszła w życie  
1 stycznia 2019 r.,

8. 29 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2485 
rozporządzenie MKiDN z dnia 20 grudnia 2018 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie typów szkół artysty-
cznych publicznych i niepublicznych - weszło w życie 30 
grudnia 2018 r.,

9. 2 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 5 roz-
porządzenie MEN z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i try-
bu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu infor-
macji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu 
powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowa-
nia odwoławczego – weszło w życie 3 stycznia 2019 r.,

10. 25 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 148 
rozporządzenie MKiDN z dnia 23 stycznia 2019  r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów 
i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół arty-
stycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny 
pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego 
oraz trybu postępowania odwoławczego – weszło w życie 
26 stycznia 2019 r.,

11. 8 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 249 roz-
porządzenie MEN z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym 
od pracy – weszło w życie 9 lutego 2019 r.,

12. 19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 311 roz-
porządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których 
nie tworzy się samorządu uczniowskiego – dotyczy szkół 
przekształconych - w życie 1 września 2019 r.,

13. 19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 318 roz-
porządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego orga-
nizacji roku szkolnego – dotyczy szkół przekształconych 
– wchodzi w życie 1 września 2019 r.,

14. 19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 319 roz-
porządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których 
nie tworzy się rad rodziców – dotyczy szkół przekształco- 
nych - w życie 1 września 2019 r.,

15. 20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 321 roz-
porządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków 
udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę 
prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej 
– wchodzi w życie 1 września 2019 r.,

16. 20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 322 roz-
porządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji po- 
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mocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach  
i placówkach – dotyczy szkół nieprzekształconych – wcho-
dzi w życie 1 września 2019 r.,

17. 20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 323 
rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach – dotyczy szkół 
przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.,

18. 26 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 373 
rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych – dotyczy szkół 
nieprzekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.,

19. 28 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 396 roz-
porządzenie MZ z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do upra-
wiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 
21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. 
rokiem życia – weszło w życie 1 marca 2019 r.

Teksty jednolite aktów prawnych (3) – ogłaszane na podst-
awie art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu ak-
tów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.) - teksty jednolite aktów 
prawnych ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, 
jeżeli były one nowelizowane:

1. 4 października 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1900 
obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2018 
r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o syste-
mie informacji oświatowej,

2. 19 października 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 
2010 obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 
września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

3. 24 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 141 
obwieszczenie MZ w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań 
lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub 
wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów 
tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.
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Departament Edukacji i Nauki informuje  
o organizowanym Konkursie „Będę Biznes-
menem – BeBi”.

Celem Konkursu jest:

pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego 
myślenia uczniów,

rozwijanie umiejętności wystąpień public-
znych uczniów,

stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów,

podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczy-
cieli w zakresie zagadnień dotyczących przed-
siębiorczości (tworzenie elementów biznes 
planu, budowanie zespołów projektowych, 
wykorzystanie metod kreatywnego myślenia).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Re- 
gulaminem Konkursu. Termin przesyłania 
zgłoszeń upływa 12.04.2019 r.
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Departament Edukacji i Nauki informu-
je o organizowanych konkursach o tytuł 
Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski 
Nauczyciel Roku.

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła 
Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedsz-
koli oraz szkół kształtujących wśród uczniów 
poczucie własnej tożsamości i postaw patrioty-
cznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca 
nowoczesnego Wielkopolanina. 

Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel 
Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechu-
jących się entuzjazmem i pasją w pracy, ksz-
tałcących i wychowujących dzieci i młodzież 
poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowied-
zialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie 
dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęg-
nujących patriotyzm regionalny, dających 
wsparcie dla rozwoju talentów i zaintereso-
wań. Ponadto wyróżnienie ma promować wy-
bitnych pedagogów cieszących się autorytetem 
w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy 
swoją postawą i pracą mobilizują innych do  
działania, posiadając szczególne osiągnięcia dy-
daktyczne i wychowawcze, czynnie angażują 
się w rozwój szkoły lub placówki.

Zwycięzcy konkursów podczas uroczystej Gali 
otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia 
oraz pamiątkowe statuetki.W
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Konkursy

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO



Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
pełna informacja dostępna na stronie:
www.cdnkonin.pl

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
pełna informacja dostępna na stronie:
www.cdn.leszno.pl

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
pełna informacja dostępna na stronie:
www.cdn.pila.pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
pełna informacja dostępna na stronie:
www.odnpoznan.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu 
www.cwrkdiz.kalisz.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Koninie 
www.cwrkdiz.konin.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Lesznie 
www.cwrkdiz.leszno.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Pile
www.cwrkdiz.pila.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
www.cwrkdiz.poznan.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia  
Zawodowego i Ustawicznego: 

- w Gnieźnie, ul. Mieszka I nr 27, www.wsckziu.gniezno.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny, Technik Masażysta, Technik Farma-
ceutczny, KKZ Florysta, Technik usług kosmetycznych, Opiekunka środowis-
kowa, Asystent osoby niepełnosprawnej

- w Koninie, ul. Przemysłowa 4, www.wsckziu.konin.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Te-ch-
nik Masażysta, Technik Elektroradiolog, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, 
Higienistka Stomatologiczna, Technik farmaceutyczny, Technik Sterylizacji Me-
dycznej, Technik Elektroniki i informatyki Medycznej

- w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, 
www.msz-ostrow.cba.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Tech-
nik Masażysta, Technik Farmaceutyczny, Opiekunka Dziecięca, Higienistka 
Stomatologiczna, Asystentka Stomatologiczna, Technik Elektroradiolog

- Nr 1 w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 99, www.msz.poznan.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Masażysta, Technik 
Farmaceutyczny, Ortoptystka, Technik BHP,  Technik Elektroradiolog, Technik 
Elektroniki i Informatyki Medycznej

- Nr 2 w Poznaniu, ul. Mostowa 6, www.wsck.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Asystentka Stomatologiczna, Higienistka Stomatologiczna, Technik Dentysty-
czny, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekun Medyczny, Opiekun Osoby 
Starszej, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Dziecięca, Technik 
Masażysta, Terapeuta Zajęciowy

- w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 6, www.medyk-rawicz.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Technik Usług Kosmetycznych, Technik BHP, Opiekun Osoby Starszej, Terapeu-
ta Zajęciowy, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Środowiskowa, 
Opiekunka Dziecięca, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Technik Masażysta, 
Opiekun Medyczny

- w Złotowie, ul. Szkolna 3, www.wsckziu-zlotow.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Opiekun Medyczny, Technik Archiwista, Technik Masażysta, Technik Usług Kos-
metycznych, Opiekunka Dziecięca, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opieku-
un Osoby Starszej, Florysta

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2a, www.wscku-wrzesnia.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Florysta, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Logistyk, Technik Admi-
ni-stracji, Technik Archiwista, Technik Rachunkowości, Opiekun Medyczny, Asy-
stent Osoby Niepełnosprawnej, Technik Budownictwa

PLACÓWKI OŚWIATOWE  
PROWADZONE PRZEZ SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI  
EDUKACJI I NAUKI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
pełna informacja dostępna na stronie:
www.odn.kalisz.pl

Placówki Oświatowe Prowadzone Przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego


