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Problemy Oświaty i Wychowania

Z życia
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

XXIV edycja Targów Edukacyjnych pod hasłem #KreaTYw-
ni przeszła do historii. Wydarzenie organizowane przez Sa-
morząd Województwa Wielkopolskiego, Grupę MTP oraz 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie odbyło się  
w dniach 6-8 marca 2020 roku na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich.

Honorowy patronat nad Targami Edukacyjnymi Poznań 
2020 objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta 
Poznania oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Targi Edukacyjne Poznań 2020 w bloku z Poznańskimi 
Targami Książki 2020 odwiedziło przez 3 dni blisko 37 000 
osób. XXIV edycja obfitowała w bogaty program wydarzeń 
towarzyszących dla nauczycieli, a uczniowie mieli okazję 
zobaczyć ekspozycję złożoną z 226 wystawców – placówek 
edukacyjnych i nie tylko.  

Targi Edukacyjne Poznań 2020
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Problemy Oświaty i Wychowania

“Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty...”

Od redakcji 

Chciałoby się za Markiem Grechutą wykrzyknąć: „Wiosna, 
wiosna, wiosna, ach to ty”. Niestety, ten trudny czas zapew-
ne odbiera nam częściowo uroki pięknej pory roku, niemniej 
jednak gorąco zachęcamy do lektury „wiosennego” numeru 
„Problemów Oświaty i Wychowania”. 

Bez wychodzenia z domu mogą Państwo zagłębić się w na-
szym czasopiśmie, wchodząc na stronę CDN w Lesznie - ht-
tps://cdn.leszno.pl/poiw

W numerze znajdują się artykuły dotyczące, jak zawsze,  
różnych kwestii, ale oczywiście  związane są z oświatą. 
Bardzo ważnym wydarzeniem w naszym środowisku była 
bezpłatna naukowa  Konferencja Ogólnopolska pod Patro-
natem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego Pana Marka Woźniaka „Szkoła jutra-dobre relacje, 
edukacja językowa, kreatywne metody pracy”, której orga-
nizatorami byli Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Lesznie oraz Wydział Anglistyki Uniwer-
sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Bilingu-
alism Matters Oddział w Poznaniu.  Współorganizatorzy to: 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Kaliszu. 
Konferencja odbyła się w dniach – od 6 do 8 marca 2020 r. 
W bieżącym numerze zamieszczamy wkładkę – fotorelację 
z tego wydarzenia. 

Zapraszamy do lektury
Iwona Gubańska

Od
redakcji

ISNN  1428-5991

Wydawca
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Lesznie
ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

Fotoedycja, skład, projekt graficzny 
czasopisma
Kamil Prozorowski

Zespół redakcyjny
Krystyna Chorostecka
Halina Krasoń
Jarosław Łukaszewski
Kamil Prozorowski
dr Katarzyna Waszyńska

Redaktor naczelna
Iwona Gubańska
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Pamięć o historii i duma z osiągnięć 
twórców naszej państwowości jest spoi-

wem, które łączy i jednoczy rodaków.

Dla Was, mieszkańców Leszna rok 2020 
jest rokiem szczególnym, podczas którego 
świętujecie 100 rocznicę powrotu Wasze-
go Miasta do Macierzy. Na rozpoczynające 
się obchody pragnę Wam złożyć serdeczne 
życzenia szczęścia i pomyślności oraz kole-
jnych lat pełnych dynamicznego rozwoju, 
spektakularnych sukcesów sportowych, 

wyjątkowych festiwali oraz zaskakujących  
i niezwykłych ludzi.

Marzena Wodzińska

Marzena Wodzińska
Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Mieszkańcy leszna
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Sto lat temu po dziesięcioleciach niewoli 
LESZNO wróciło do Polski. Kolejne dekady 

obfitowały w sukcesy i wielkie tragedie,  
w chwile triumfu i momenty klęski. 

Wszystkie je Leszno przetrwało, aby po-
myślnie rozwijać się, włączyć do zjednoczo-

nej Europy, osiągać coraz wyższy poziom 
gospodarczy i kulturalny.

Z okazji powrotu Leszna do macierzy życzę 
wszystkim Mieszkańcom wszelkiej pomyśl-

ności, oraz tego aby byli dumni z Leszna, 
które jest ich Małą Ojczyzną.

Dorota Kinal

dorota kinal
Dyrektor

Departamentu Edukacji i Nauki

Szanowni Mieszkańcy leszna
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Konferencja Ogólnopolska
“Szkoła Jutra-Dobre Relacje, Edukacja  
Językowa, Kreatywne Metody Pracy”
W ramach Targów Edukacyjnych odbyła  się bezpłatna dla uczestników ogólnopolska konferencja naukowa pod 
Patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka „Szkoła jutra-dobre 
relacje, edukacja językowa, kreatywne metody pracy”, której organizatorami są Samorząd Województwa Wielko-
polskiego, departament Edukacji i nauki urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, centrum do-
skonalenia nauczycieli w lesznie oraz Wydział anglistyki uniwersytetu im. a. Mickiewicza w Poznaniu i centrum 
bilingualism Matters oddział w Poznaniu.

Współorganizatorzy to: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Ośrodek Doskonale-

nia Nauczycieli w Kaliszu.

Wśród prelegentów byli m.in. prof. Anna Seniuk (aktorka, wy-

kładowczyni Akademii Teatralnej im. A.Zelwerowicza w War-

szawie), prof. dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM dr hab. Małgorza-

ta Rosalska, sędzia Artur Lipiński, prof. dr hab. Inetta Nowosad, 

, prof. UAM dr hab. Magdalena Wrembel oraz wielu innych pra-

cowników naukowych uczelni i nauczycieli-praktyków pracują-

cych w szkole podstawowej i liceum

Targi Edukacyjne Poznań 2020
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Z tej okazji zorganizowano już bardzo wiele uroczystości. My uczcimy pamięć o tamtych wydarzeniach publikacją wiersza Pani 
krystyny grys, wiersza upamiętniający wydarzenie tak ważne dla naszego miasta. oddamy również głos Pani dr barbarze Foryń-
skiej, która przybliży  mniej znane fakty.

Barbara Foryńska - nauczyciel doradca CDN Leszno

W jaki sposób Leszno powróciło do macierzy w 1920r.? 

Mniej znany wkład rad robotniczo-żołnierskich w proces odzy-

skania niepodległości.

(Fragment pracy doktorskiej „Rozwój i działalność samorządu   

w Lesznie w latach 1918-1975” Barbary Foryńskiej)

Klęska militarna i wstrząsy rewolucyjne w Niemczech i Au-

stro-Węgrzech otworzyły nowe możliwości odrodzenia się 

państwowości polskiej.  Najbardziej odrębną była droga, którą 

przeszedł dawny zabór pruski. Zabór ten bowiem przeżył w tym 

czasie jeszcze okres przejściowy, okres przynależności do rewo-

lucyjnych Niemiec. Był to wprawdzie czas stosunkowo krótki, 

ale w kontekście formowania się państwa polskiego na tych 

terenach bardzo istotny. To rady robotniczo-żolnierskie jako 

pierwsze przejmowały władzę z rąk niemieckich i formowały 

tymczasową strukturę samorządu terytorialnego.1 Początko-

wo Polaków w radach żołnierskich było niewielu, a to dlatego, 

iż żołnierze polscy odbywali służbę poza granicami prowincji. 

Jednocześnie ludność niemiecka jak i żydowska starała przeciw-

stawiać się żywiołowi polskiemu tworząc własne , niemieckie  

i żydowskie rady ludowe.2

Rady robotnicze powstawały wprawdzie i w innych dzielnicach 

Polski, lecz występowały tam w zupełnie innym charakterze. 

Nie miały cech władzy i były tylko reprezentantamii interesów 

zawodowych mas robotniczych. Organizacja rad była w zasa-

dzie trzystopniowa, a wiec opierać się miała na trzech instan-

cjach: rady miejscowe, rady prowincjonalne, rada berlińska.

W niektórych wypadkach powstawało tych szczebli więcej, 

panowała duża dowolność organizacyjna. Tworzony był pięcio-

stopniowy podział administracyjny, a mianowicie: rady miejsco-

we lub gminne, rady powiatowe, rady rejencyjne, rady prowin-

cjonalne, rada centralna.3

Społeczeństwo polskie miało swoją reprezentację w postaci kół 

do parlamentu Rzeszy i do Sejmu pruskiego. Obok tego przed 

przewrotem rewolucyjnym powstał w Poznaniu tajny „Central-

ny Komitet Obywatelski” , złożony z przedstawicieli wszystkich 

Krystyna Grys

Rodzinne miasto

Powitało mnie wiosennym wiatrem

w powrotnej drodze z tułaczki

                    Wchodzę w świat dzieciństwa

                    radosnym wspomnieniem

Jak w kadrze przesuwa się kawalkada

orkiestry 17 Pułku Ułanów

Kapelmistrz Dzidek na białym koniu

przykłada trąbkę do ust

Od oszalałych instrumentów

zadrżało powietrze wibruje melodią

Deszcz wzruszenia spływa po plecach

                      Ruszam na plac apelowy 55

                      Pułku Piechoty

Na środku pomnik z orłem

Rozwarł skrzydła jakby w przeczuciu

zagrożenia chciał osłonić wojsko

Na ratuszowej wieży bije zegar

Przywraca rzeczywistość odmierza czas

odchodzący bezpowrotnie

                       Miasto żyje teraźniejszością

                       Historię przechowuje

                       pod płaszczem nowych tynków

Leszno – miasto moich szczęść i porażek

rozświetlone zielenią

Oddycham barwą ulic zapachem deszczu 

jestem jego cząstką

Krystyna Grys, Barbara Foryńska - nauczyciel doradca CDN Leszno

100 – lecie przyłączenia Leszna do Macierzy
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dzielnic zaboru pruskiego, który wyłonił z siebie swój wydział 

wykonawczy i tworzył  po powiatach sieć miejscowych komite-

tów obywatelskich.4

Wydział wykonawczy z biegiem czasu ulegał stopniowej polo-

nizacji i posiadał potrójny charakter. Odgrywał rolę  rady robot-

niczej i żołnierskiej lokalnej na obszarze Poznania, rady rejen-

cyjnej na obszarze rejencji poznańskiej i rady prowincjonalnej  

na obszarze prowincji poznańskiej. Wydział wykonawczy uległ 

przy tym pewnemu rozszerzeniu. Stało się to na zjeździe prowin-

cjonalnym, który odbył się dnia 20 listopada z udziałem 124 de-

legatów z 51 miejscowości, nie licząc miasta Poznania, który był 

reprezentowany przez 31 delegatów; razem więc uczestniczyło 

w zjeździe 155 delegatów.

Miejsca w wydziale przyznano 8 miastom powiatowym, a mia-

nowicie 6 z rejencji poznańskiej (Jarosław, Leszno , Międzyrzecz, 

Ostrów, Śrem, Września) i 2 z rejencji bydgoskiej (Bydgoszcz, 

Gniezno). Zatem wnioskować można , że rady powstające w mia-

stach powiatowych, miały charakter lokalny, bowiem rada bra-

ła pod swoją opiekę miejscowego naczelnika powiatu (landrata), 

którego władza rozciągała się na powiat. Dlatego musiano rów-

nież interesować się sprawami całego powiatu.

Zarówno  działalność, skład jak i struktura polityczna rad za-

boru pruskiego miały swój odrębny i specjalny charakter  

w odróżnieniu od rad w głębi Niemiec, które były czysto so-

cjalno-demokratyczne. Mimo pozorów rewolucyjnych, (Pola-

cy chcieli wykorzystać każdą sposobność do uzyskania samo-

dzielności), używania opasek czerwonych i używania (bardzo 

rzadko) terminu „towarzysze”, socjalistycznego charakteru nie 

posiadały. Szczególnie na prowincji rady miały charakter wy-

bitnie drobnomieszczańskich komitetów obywatelskich.5 Jed-

nak należy pamiętać, że szczególnie podczas trwania powstania 

wielkopolskiego rady ludowe z głębi Niemiec, które traktowały 

powstanie jako przejaw imperializmu  polskiego względem bez-

bronnego, reorganizującego się państwa niemieckiego, zdecydo-

wanie odcinały się od problemu ludności polskiej i jej prawa do 

samostanowienia. Dnia 7 stycznia 1919 r. opublikowana została 

odezwa Rady Pełnomocników Ludowych wzywająca do two-

rzenia  lokalnych oddziałów Grenzschutzu. Stwierdzano w niej  

m.in. „Koledzy! Niemcy znajdują się  w ciężkim niebezpieczeństwie! 

W czasie, gdy my pracujemy nad rozbudową  naszych swobód 

wewnętrznych, zagrożona została z zewnątrz wolność naszych 

rodaków na wschodzie, z którego  napływają  do nas codziennie 

wzruszające wołania o pomoc. Jeszcze kilka dni bez  energicz-

nej kontrakcji i obawiamy się, że rozległe obszary na wschodzie 

padną  ofiarą imperializmu polskiego, który łamiąc pokój lokal-

ny wykorzystuje trudne chwile młodej republiki niemieckiej... 6 

W tym samym czasie  Centralna Rada Ludowa  we Wrocławiu 

już 6 stycznia  podjęła decyzję  o przejęciu zachodnich i połu-

dniowych powiatów Wielkopolski w skład prowincji śląskiej.7

W samym Lesznie istniały także rady robotniczo-żołnierskie, 

które przejęły w swe ręce władzę nad miastem, wojskiem i bez-

pieczeństwem publicznym. Początkowo w skład ich weszli oby-

watele tak niemieckiej jak i polskiej narodowości. W Lesznie po-

dobnie jak i w innych większych miejscowościach dominowali 

Niemcy.8 I to właśnie tutaj znajdował się konkurujący z Pozna-

niem i Bydgoszczą ośrodek ruchu niemieckiego. Dnia 20 listo-

pada 1918 r. przystąpiono do założenia Rady Ludowej na powiat  

i miasto oraz do wyboru delegatów na Sejm dzielnicowy w Pozna-

niu. Delegatami na Sejm wybrano: adwokata A. Ruszczynskiego, 

ks. Świderskiego proboszcza ze Świerczyny, J. Góreckiego z Lesz-

na , P. Biskupskiego z Rydzyny, T. Malepszego z Przybyszewa, 

J. Kossowskiego i J. Filipowskiego z Garzyna.9

Rada Ludowa  składała się ogółem z 51 członków. W skład wy-

działu wykonawczego weszli: prezes A. Ruszczyński, jego zastęp-

ca Dykier,  J. Stawicki, jako skarbnik, sekretarz T. Kopczyński.10 

Pierwszą czynnością Rady Ludowej było wystosowanie odezwy 

do ludności polskiej powiatu dnia 29 listopada 1918 r. Uznawała 

się za jedyną i prawowitą władzę polską w mieście i powiecie, 

stwierdzała , że celem jej jest służenie społeczeństwu polskiemu 

pomocą  we wszystkich sprawach i zwróciła się o zachowanie 

równowagi i spokoju oraz podporządkowanie się jej zarządze-

niom i decyzjom.

Równocześnie Rada wystąpiła  do administracji pruskiej z żą-

daniem wprowadzenia w szkołach powszechnych nauki religii  

w języku polskim oraz odrębnych lekcji czytania i pisania po pol-

sku. Nie wyobrażano sobie tego okresu widocznie za zbyt krotki, 

jeżeli poważną część uchwał poświęcono przeforsowaniu szere-

gu postulatów narodowych.11

Życie polityczne w powiecie leszczyńskim, krępowane dotych-

czas stanem wojenny mogło się po wybuchu ewolucji rozwijać 

znacznie swobodniej. Na fali ruchu wolnościowego Rada Lu-

dowa  powołała cały powiat do życia politycznego, organizując 

szereg wieców oświatowo-politycznych m.in.. w Rydzynie, Opo-

rówku, Bukówcu , Górznie  i Pawłowicach. Na jej apel miesz-

kańcy powiatu leszczyńskiego wpłacali w charakterze podatku 

narodowego na rzecz przygotowań do konferencji pokojowej 70 

tys. marek.

W grudniu 1918 r. Rada Ludowa w Lesznie reaktywowała Towa-

rzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które teraz (podobnie jak powo-

łana  w listopadzie Straż Ludowa ) nabrało charakteru organiza-

cji półwojskowej.12

Sytuacja w mieście i powiecie stawała się być coraz bardziej 

napięta. Jeżeli politycy niemieccy byli przygotowani na to , że 

konferencja pokojowa „obetnie” wschodnią granicę Niemiec,  
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a niektórzy z nich ideowo na to się nawet godzili, to niemniej 

pragnęli aż do tego rozstrzygnięcia utrzymać  bezwzględne sta-

tus quo i nie dopuścić do żadnej zmiany. 

Aczkolwiek rady robotnicze i żołnierskie miały istnieć aż do 

końca okresu przejściowego, to jednak po objęciu rządów przez 

Naczelną Radę Ludową rozpoczęła się likwidacja rad.13 Rady ro-

botniczo-żołnierskie na terenie Wielkopolski miały tę niewąt-

pliwą zasługę, że opanowały sytuację w ciężkim i nad wyraz 

trudnym momencie. Zapobiegały one anarchii i zaburzeniom, 

uratowały znaczną część majątku narodowego od wywiezienia  

i zniszczenia. Stworzyły one warunki, które pozwoliły spo-

łeczeństwu polskiemu pod ich osłoną  przystosować się do 

nowych warunków i zorganizować politycznie i militarnie.  

W końcu przyczyniły się do odzyskania przez Polskę zaboru 

pruskiego bez wielkiego przelewu krwi i bez wielkich strat, któ-

re w innych okolicznościach byłyby może nieuniknione. 

W ogóle należy sądzić, że część działaczy rad oczekiwało decyzji 

wersalskiej zakładając opanowanie zaboru bez rozlewu krwi. Li-

czono na bezwzględną sprawiedliwość postanowień konferencji 

wersalskiej oraz wierzono, że Niemcy  zastosują się do tej  decy-

zji  .14 Bez wątpienia, przyłączenie Wielkopolski do państwa pol-

skiego byłoby i tak nastąpiło, zachodzi jednak pytanie, w jakich 

granicach i czy byłoby to się stało drogą jednoznacznej decyzji 

konferencji, czy też może nowego plebiscytu. Powstanie wielko-

polskie musiało w takich warunkach przynieść tylko korzyść. 

Było ono wobec decyzji mocarstw wyrazem żywotności polskie-

go żywiołu do tej ziemi, dowodem jego świadomości narodowej  

i jego stanowczej woli oderwania się od Niemiec. 

Przypisy:
1 Leon Wasilewski, Niepodległość ,1932, tom V,s.83.
2 Antoni Czubiński, Powstanie wielkopolskie, Poznań 

1978,s. 115. 
3 Niepodległość...  s.85.
4 Dziennik polskiego sejmu dzielnicowego w Poznaniu,  Po-

znań 1918.
5 L. Wasilewskiego, Niepodległość... s.102 i n.
6 A. Czubiński, Powstanie ...s.284.
7 tamże s. 287.
8 A. Czubiński, Powstanie ...,s.36.
9 Mirosława. Komolka, Stanisław. Sierpowski, Leszno 

zarys dziejów,Poznań1987,s.135; Tadeusz. Kopczyński,  

W pierwszą rocznicę oswobodzenia Leszna i Ziemi Lesz-

czyńskiej, Leszno 1921, s.22.
10 Aleksander Piwoń, Kalendarium miasta Leszna, Leszno 

1996, s.74.
11 Bronisław Świderski, Ilustrowany opis Leszna i ziemi 

leszczyńskiej, Leszno 1928,s..67. ;  Stanisław. Jędraś, Wra-

cało Leszno do Polski, Przyjaciel Ludu 1988,z.13;  A. Piwoń, 

Powrót Leszna do Polski, Przyjaciel Ludu 1994, z. 49-50.
12 M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno ..., s. 136; B. Świderski, 

Ilustrowany...s.65 i n.; Przyjaciel Ludu, 1988 z. 15; Wacław 

Nawrocki, Leszno w dziejach polskich[b.d.w.]; A. Piwoń, 

Kalendarium... s.74.
13 L. Wasielewskiego, Niepodległość ,tom V, s. 280.
14 Niepodległość... s. 439.
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Barbara  Foryńska - nauczyciel doradca CDN Leszno

18 stycznia 2020 r. w lesznie odbyła się gra miejska , która była jednym z elementów obchodów 100 rocznicy odzy-
skania niepodległości przez nasze miasto.  do gry miejskiej dowódca jednostki wojskowej ppłk daniel katarzyński 
zaprosił szkoły średnie leszna i okolic. 

O wsparcie merytoryczno – dydaktyczne poproszona zo-

stałam jako doradca metodyczny z zakresu historii i wos.  

W grze uczestniczyło 10 drużyn, każda mogła liczyć od 

4 do 5 osób. W poszczególnych miejscach   miasta  były 

przygotowane punkty, do których uczestnicy gry mieli się 

meldować i wykonywać odpowiednie zadania. Uczestni-

kom mierzono czas i prawidłowość wykonywanych zadań. 

Polecenia były zakodowane  kodami QR.  Każda drużyna 

wyposażona była w mapę z trasą, plecak jedynie z nie-

zbędnym wyposażeniem (znicz, biała i czerwona wstążka, 

scyzoryk itp. smartfon z możliwością odczytywania kodu 

QR, wykonywania zdjęć i filmów, transmisji danych GPS.

Młodzież z opiekunami miała do pokonania trasę około  

8 km. Przystankami na niej były miejsca związane  w Lesz-

nie z jednostką wojskową. Uczniowie odbyli podróż w cza-

sie, która przeniosła ich do  powstania wielkopolskiego, sta-

cjonowania w Lesznie 17 Pułku Ułanów, przeprawy przez 

Odrę w czasie II wojny światowej.  Mieli wykonać kotylion 

upamiętniający powrót Leszna do macierzy czy ułożyć  pio-

senkę zawierającą w zwrotce informację  o Lesznie. 

Rozrzut przygotowanych zadań dał możliwość wyka-

zania się w wielu dziadzinach , takich jak: wiedza histo-

ryczna, strzelanie, czy walory artystyczne. Pod wzglę-

dem organizacyjnym impreza przebiegła bez zarzutu. 

Grze przyglądały się władze miasta, które pochwaliły cel  

i sposób przeprowadzenia tego wydarzenia.  Pragnę zwró-

cić uwagę na motto , które przyświecało tej grze.  Wypo-

wiedź Stefana Roweckiego „ Naród i wojsko to jedno i nie 

może być żadnych miedzy nimi  rozgraniczeń. Wojsko za-

wsze  było , jest i będzie największym ukochaniem wszyst-

kich zdrowych środowisk  polskiego  Narodu, które rozu-

mieją, że żołnierz stoi na straży jego wolności i możności 

pracy nad poprawą losu jego obywateli. Za to uczucie możesz 

odpłacić ludowi polskiemu tylko miłością.….” 

Zwyciężyła grupa z Nietążkowa, ale wszyscy zostali wyróżnie-

ni. Przede wszystkim liczyła się dobra zabawa , która dostarczyła 

uczestnikom wielu cennych informacji z zakresu historii regio-

nalnej. 

Oto wypowiedź  uczestnika jednej z drużyn,   opiekuna grupy 

z I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie  nauczyciela historii 

Tomasza Kaczmarka.

Gra miejska 100na100 w trzech słowach:

• po pierwsze: organizacja – iście wojskowa, imponująca dba-

łością o detale; 

• po drugie: różnorodność  - zadania nieszablonowe, wyma-

gające różnych umiejętności i aktywności. I wreszcie

• po trzecie: nowoczesność – przede wszystkim w formie (QR 

kody, wykorzystanie social mediów). To szczególnie jest mi 

bliskie, bo sądzę, że istotnie, żeby mówić komuś o przeszło-

ści, trzeba sobie zadać trud zrozumienia kodu kulturowego, 

którym ten odbiorca się posługuje. To jest warunek nie-

zbędny bycia na tym polu skutecznym. I to się organizato-

rom Gry 100na100 na pewno udało. 

Gra Miejska  100 na 100 z okazji 100 rocznicy  
Jednostki Wojskowej w Lesznie
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Waldemar Klisowski, mgr doradztwa i coachingu, akredytowany coach ACC IFC

Gdy praca przestaje cieszyć

dla wielu z nas sama myśl o poniedziałku wywołuje lęk i ścisk w brzuchu, pogarsza się nastrój, dzień wolny prze-
staje być wolnym, bo zamiast skupić się na przyjemnościach my ciągle jesteśmy już w naszej pracy. jeśli do tego 
dodamy apatię, bezsenność, utratę motywacji do działania, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że dotknęło nas 
wypalenie zawodowe. 

Czym jest to zjawisko, o którym powstało tak wiele publikacji, 

a ono ciągle osiąga rozmiary pandemii i w jaki sposób możemy 

temu zaradzić, spróbuję przedstawić  Państwu w niniejszym ar-

tykule.

Wypalenie zawodowe towarzyszy człowiekowi od wieków, 

jednak po raz pierwszy zostało oficjalnie zdefiniowane dopiero 

w latach 70 ubiegłego wieku. Dokonał tego amerykański psy-

choanalityk Freudenberg, który określił wypalenie jako stan, 

który krystalizuje się powoli, przez dłuższy okres przeżywa-

nia ciągłego stresu i angażowania całej energii życiowej i który  

w końcowym efekcie wywiera negatywny wpływ na motywa-

cję, przekonania i zachowanie.

Po tym jak Freudenberg zapoczątkował swoje rozważania nad 

wypalenie zawodowym powstało wiele różnych koncepcji. Naj-

ważniejszą jednak i pionierską koncepcją okazała się definicja 

Christiny Maslach, która stworzyła trójwymiarowy model wy-

palenia zawodowego. 

Na ten model składają się trzy czynniki:

• emocjonalne wyczerpanie – charakteryzuje się poczuciem 

przemęczenia, niezadowolenia z życia, następuje spadek 

energii życiowej, motywacji, pojawia się rozdrażnienie, 

nerwowość;

• depersonalizacja – przejawia się negatywnym i przedmio-

towym traktowaniu drugiego człowieka. Niestety może  

w konsekwencji być źródłem wielu konfliktów oraz nie-

ludzkich i bezdusznych praktyk wobec innych współpra-

cowników;

• obniżenie oceny własnych osiągnięć – odnosi się do braku 

satysfakcji z posiadanych kompetencji, sukcesów zawodo-

wych. 

Christina Maslach uważa, że do wypalenia zawodowego docho-

dzi w wyniku przejawiania następujących po sobie powyższych 

czynników. Kiedy pracownik jest wyczerpany, zmęczony, nie 

radzi sobie z emocjami ( tłumi je lub nadmiernie je wyraża), to 

traci ochotę na kontakty z innymi ludźmi, powstają konflikty 

(depersonalizacja), co w dalszym etapie powoduje obniżenie za-

dowolenia z własnych sukcesów i osiągnięć.

Najważniejsze co możemy zrobić to zauważyć wypalenie

Wypalenie nie rozwija się z dnia na dzień. Towarzyszą mu także 

różne objawy charakterystyczne dla pewnych zaburzeń psy-

chosomatycznych. Obniżenie nastroju może być konsekwencją 

zarówno depresji, jak i zwykłej chandry, a także być wynikiem 

nieciekawej sytuacji w miejscu pracy. Czymś normalnym jest 

brak chęci do wstania z ciepłego łóżka w zimowy poranek, gdy 

na dworze mróz i pada śnieg. Jednak jeśli ten stan pojawia się 

notorycznie, warto się temu przyjrzeć. Poniżej przedstawiam 
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charakterystyczne symptomy towarzyszące wypaleniu. 

Jeśli posiadamy większość z nich, to istnieje prawdopodo-

bieństwo, że coś może się dziać w naszym miejscu pracy  

i jesteśmy zagrożeni wypaleniem. Najważniejsze z nich:

• objawy fizyczne związane wyczerpaniem organizmu 

– brak energii, chroniczne zmęczenie, bole głowy, 

pleców, osłabienie, częste infekcje, zmiana wagi ciała- 

chudnięcie lub tycie, zaburzenia koncentracji, proble-

my z zaśnięciem lub ucieczka w sen;

• symptomy emocjonalne – uczucie przygnębienia, bez-

radności, zniechęcenie, poczucie lęku, niekontrolowa-

ne zachowania agresywne zarówno do współpracow-

ników jak i rodziny, znajomych, wybuchy gniewu, 

irytacja;

• wyczerpanie psychiczne – negatywne nastawienie do 

siebie, pracy, współpracowników, utrata szacunku do 

własnej osoby, ludzi, obniżona pewność siebie;

• oraz takie sygnały ostrzegawcze jak niechętne wy-

chodzenie do pracy lub częsta absencja, poczucie osa-

motnienia, myśli samobójcze.

Zauważenie, że dzieje się z nami coś niedobrego jest pierw-

szym krokiem do poradzenia sobie z wypaleniem.

Wypalenie – to nie nasza wina

Przyczyn wypalenia doszukiwano się przede wszystkim 

w samym pracowniku. Istniało i nierzadko nadal istnieje 

przekonanie, że wypalenie jest problemem przede wszyst-

kim pracownika. Badania Christiny Maslach okazują się 

inne, przecząc temu założeniu, gdyż powodów wypalenia 

należy doszukiwać się przede wszystkim w środowisku 

pracy. Jakich? Należą do nich m.in.:

• nadmierne obciążenie pracą, nadgodziny oraz nieade-

kwatne do wykonywanej pracy wynagrodzenie;

• brak sprawiedliwego traktowania;

• szybkie tempo pracy, które powoduje przemęczenie  

i ogólne wyczerpanie u pracownika;

• nieumiejętny styl zarządzania;

• stres i ciągłe napięcie spowodowane pracą;

• zbyt duża odpowiedzialność;

• niedopasowanie pracownika do miejsca pracy;

• wszelkie konflikty między pracownikami lub na linii 

przełożony-pracownik;

• rutyna.

W środowisku nauczycieli także nie brakuje czynników sprzy-

jających wypaleniu. Wskazują na to liczne badania przeprowa-

dzone przez Helenę Sęk. Wśród przyczyn wymienia się przede 

wszystkim stres wynikający z warunków pracy nauczyciela, 

prowadzący do zmniejszenia zaangażowania, stosunek władz 

administracyjnych, ciągłe narażenie na ocenę, brak zrozumie-

nia ze strony rodziców, zarobki niewspółmierne do wkładanego 

wysiłku, negatywne zachowania uczniów i wiele innych.

Do czego prowadzi wypalenie i jak sobie z tym radzić?

Konsekwencje wypalenia są bardzo poważne. Patrząc z punk-

tu widzenia ekonomicznego można dostrzec tu przede wszyst-

kich zmniejszoną wydajność pracownika spowodowaną jego 

wyczerpaniem fizycznym i emocjonalnym oraz obniżoną mo-

tywację do wykonywania obowiązków, brak zaangażowania. 

Poza tym choć oficjalnie zwolnienia lekarskie nie są wystawia-

ne pracownikom z powodu wypalenia, to objawy towarzyszące 

temu zjawisku są przyczyną jego absencji. Pracownik dotknięty 

wypaleniem częściej choruje, ma osłabiony organizm, zapada 

na infekcje, cierpi z powodu depresji. Warto także zauważyć na 

wynikające z tego konsekwencje społeczne – izolacja, konflikty 

z otoczeniem, depersonalizacja.

Co zatem możemy zrobić?

Przede wszystkim wiele zależy od tego na jakim etapie się znaj-

dujemy. Jeśli jest to początkowe stadium, to mogą pomóc poniż-

sze metody:
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• techniki relaksacyjne, medytacja, pozytywne myślenie – 

czyli wszystko to, co pomoże nam w redukcji stresu;

• sport i wysiłek fizyczny – dowiedziono, że ruch podnosi 

poziom endorfin i dopaminy, pomaga rozładować napięcie, 

poprawia się jakość snu;

• rozmowa o problemie ludźmi, innymi pracownikami, omó-

wienie problemu z psychologiem, coachem;

• spełnianie się w innej dziedzinie – może się okazać, że praca, 

którą wykonujemy niekoniecznie spełnia nasze oczekiwa-

nia, ale jest źródłem bezpieczeństwa finansowego, dlatego 

też możemy nie chcieć z niej rezygnować. Alternatywą jest 

robienie tego, co choć nie zapewni nam profitów finanso-

wych, to okaże się źródłem naszego spełnienia.  

Pamiętajmy także, że nie na wszystko mamy wpływ. Możemy 

zmienić swoje nastawienie do pracy, ale nie wpłyniemy bezpo-

średnio na zachowania naszych zwierzchników czy współpra-

cowników. Co do organizacji, wiele firm zwłaszcza tych zagra-

nicznych i dużych korporacji zaczyna stosować środki zaradcze 

zauważając skalę problemu, poprzez skrócenie długości zmian, 

zaoferowanie dodatkowego urlopu, przydzielenie dłuższych 

przerw, które wpłyną na wydajność pracownika, wyjazdy in-

tegracyjne. Działy HR starają się wyjść naprzeciw potrzebom  

i zainteresowaniom pracownika, dając mu możliwości współ-

tworzenia wielu projektów czy choćby samego otoczenia,  

np. wystrój stanowiska pracy.

Jeśli natomiast znajdziemy się w zaawansowanym stadium 

wypalenia konieczna może się okazać wizyta u specjalisty – psy-

chologa, lekarza. Zdarza się, że powyższe metody nie przyniosą 

oczekiwanego rezultatu, gdyż środowisko w jakim znajduje się 

pracownik jest na tyle toksyczne, że jedynym wyjściem będzie 

znalezienie innej pracy. Taka opcja choć czasami przeraża, to 

niejednokrotnie może uratować życie, a już na pewno poprawić 

jego komfort. 

Bibliografia:

Ch. Maslach, Prawda o wypaleniu zawodowym, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2011

J. Karpeta, Pokochaj poniedziałki. Jak poradzić sobie z wypale-

nie zawodowym, GWP, Sopot 2018
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Kształcenie branżowe a rynek pracy

Maria Koroniak - nauczyciel konsultant CDN Leszno

o kształceniu branżowym mówi się w Polsce ostatnio bardzo dużo, nie tylko w kontekście reformy edukacji, ale 
przede wszystkim w związku z ogromnymi potrzebami rynku pracy w odniesieniu do wykwalifikowanych pracow-
ników fizycznych różnych branż. Wielu przedsiębiorców ma ogromny problem ze znalezieniem takich właśnie fa-
chowców.

Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone. Już na etapie szkoły 

podstawowej uczniowie nie potrafią sprecyzować swoich zain-

teresowań, nie wiedzą, jaką wybrać dla siebie ścieżkę kariery 

zawodowej. Niezmiernie ważne zadanie ma tu do wykonania 

doradca zawodowy, który powinien pokazać tym młodym lu-

dziom, jakie mają możliwości dalszej edukacji. Przedstawienie 

wizji kształcenia w liceum, z uwzględnieniem możliwości reali-

zacji wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym wydaje 

się dużo łatwiejsze niż pokazanie różnych ścieżek kształcenia 

branżowego. Wielu doradców zawodowych nie zna specyfiki 

kształcenia branżowego, na którym obecnie powinno opierać 

się kształcenie uczniów - przyszłych pracowników. 

Dzisiejszy absolwent szkoły podstawowej, który chce związać 

swoją przyszłość ze szkołą branżową, powinien mieć pełną wie-

dzę na temat. Tak więc może on wybrać technikum, w którym 

nauka trwa pięć lat lub branżową szkołę I stopnia( BSI), w której 

będzie uczył się trzy lata.

Obecnie we wszystkich technikach uczeń realizuje kształcenie 

zawodowe w zakresie dwóch kwalifikacji, natomiast w branżo-

wej szkole I stopnia w zakresie jednej kwalifikacji. Ważne jest, 

aby uczeń wiedział, że w wielu zawodach pierwsza kwalifika-

cja w technikum jest tą samą, którą realizują uczniowie bran-

żowej szkoły I stopnia w danym zawodzie. W celu wyjaśnienia 

tych zawiłości posłużę się przykładem: technik mechanik ma 

pierwszą kwalifikację taką samą jak operator obrabiarek skra-

wających w BSI  lub technik usług fryzjerskich ma kwalifikację 

tożsamą z kwalifikacją w zawodzie fryzjer w BSI. Ponadto absol-

wenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli od roku szkolnego 

2020/2021 kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia, 

która będzie umożliwiała zdobycie drugiej kwalifikacji i jedno-

cześnie zdanie matury.

Nowością w zakresie kształcenia zawodowego od roku 2019 jest 

wprowadzenie obowiązku przystąpienia ucznia do egzaminu  

w zakresie kwalifikacji, w których się kształci. Przystąpienie do 

egzaminu zawodowego będzie warunkiem uzyskania promocji 

do kolejnej klasy lub ukończenia szkoły. 

Po zdaniu egzaminu zawodowego z obydwu kwalifikacji i po 

ukończeniu technikum absolwent uzyska tytuł technika w da-

nym zawodzie. W przypadku BS I stopnia będzie to tytuł cze-

ladnika.

Ponadto reforma kształcenia zawodowego wprowadzona we 

wrześniu 2019 roku wiąże się z szeregiem innych zmian do-

tyczących kształcenia zawodowego. Jest to m.in. konieczność 

współpracy szkół z pracodawcami, stałe monitorowanie potrzeb 

rynku pracy i właściwe dostosowanie oferty, przygotowanie 

uczniów do uzyskania uprawnień zawodowych w trakcie na-

uki, możliwość kształcenia dodatkowych umiejętności zawodo-

wych. Wprowadzono też możliwość kształcenia praktycznego  

u pracodawców poprzez płatne staże uczniowskie. 

Warunkiem uruchomienia kształcenia w nowym zawodzie jest 

obecnie pisemna umowa lub porozumienie szkoły z pracodawcą 

właściwym dla danej branży/ zawodu oraz opinia wojewódz-

kiej rady rynku pracy. Ważną bowiem rzeczą jest, aby kierunek 

kształcenia wybrany przez szkołę był zgodny z zapotrzebowa-

niem rynku pracy. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, każde-

go roku Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje w formie 

obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników  

w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódz-

kim rynku pracy. Pierwszy z takich dokumentów został opubli-

kowany w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski w ubiegłym 

roku. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach 

szkolnictwa branżowego ma za zadanie wspomaganie celowego 

i adekwatnego kształcenia zawodowego, a tym samym przyczy-

nianie się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół pro-

wadzących kształcenie zawodowe w Polsce.

Podsumowując, należy stwierdzić że współpraca szkół z praco-

dawcami jest niezbędną częścią kształcenia zawodowego, od 
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której zależy sukces zawodowy uczniów na rynku pracy. Dobre 

kształcenie zawodowe czy też branżowe jest nam niezwykle 

potrzebne. Problem jednak w tym, że choć przygotowywany  

i wdrażany jest nowy model kształcenia branżowego, to ciągle 

nie jest ono zbyt popularne. Kształcenie zawodowe nie cieszy się 

dużym zainteresowaniem. 

Niezwykle ważne jest, żeby w szkołach technicznych i bran-

żowych pojawiło się więcej uczniów, żeby przełamać opinie 

mówiące, że nie powinni do nich trafiać młodzi, utalentowani 

ludzie. Aby tak się stało, potrzebna jest szeroko zakrojona pro-

mocja kształcenia zawodowego i dobrze rozwinięte doradztwo 

zawodowe w szkołach. 

Model Współczesnej Szkoły Zawodowej
Piotr Urbaniak – nauczyciel doradca CDN Leszno

„Musimy wiedzieć dzisiaj,
czego i jak uczyć jutro,

aby sukces osiągnąć pojutrze. „

 Tak zdefiniowany cel, który akcentuje konieczność po-

siadania aktualnej wiedzy na temat merytoryczno-metodycz-

nych uwarunkowań realizowanej dydaktyki prowa-dzącej do 

szeroko rozumianego sukcesu ucznia, jest możliwy do osiągnię-

cia jedynie w strukturze organizacyjnej (w szkole zawodowej) 

wrażliwej na determinanty rynkowe. 

Istnieje pełna zgodność społeczności szkolnej oraz otoczenia 

szkoły co do tego, że największym i najważniejszym dobrem jest 

dobro ucznia, którego szkoła powinna przygotować do odnosze-

nia sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz nauczyć 

kochać własne środowisko, szanować kulturę i tradycję, a także 

nauczyć myślenia kategoriami człowieka Europy i Świata. 

To wszystko na ogół zawiera uniwersalna misja szkoły, którą 

w szczegółach wypełnia misja edukacyjna, wychowawcza, po-

znawcza, obywatelska i społeczna - wskazując przy tym na ko-

nieczność kierowania się zasadami demokracji, tolerancji, spra-

wiedli-wości i wolności.

 Z uniwersalnej misji współczesnej szkoły wypływają 

uniwersalne szczegółowe zadania współczesnej szkoły zawodo-

wej:

• kształcenie twórczych specjalistów praktyków dla potrzeb 

rynku lokalnego, krajowego i europejskiego,

• wychowywanie w poczuciu odpowiedzialności za losy Oj-

czyzny i świata, 

• w duchu ideałów kultury europejskiej, zasad demokracji  

i poszanowania praw człowieka,

• przygotowanie do życia w warunkach zmieniających się 

potrzeb oraz prze-mieszania się kultur, nacji i systemów 

wartości,

• pobudzanie aktywności całej społeczności szkolnej, przy 

wsparciu rodziców,

• w tworzeniu nowej perspektywy edukacyjnej łączącej edu-

kację z gospodarką,

• podejmowanie działań zmierzających do utworzenia  

ze szkoły wiodącego ośrodka integrującego środowiska 

szkół ponadpodstawowych w procesie nowoczesnego 

kształcenia zawodowego,

• promowanie ochrony przyrody oraz propagowanie zacho-

wań i działań proekologicznych,

• prowadzenie ponadprogramowych działań edukacyjnych 

mających na celu kształcenie nowych umiejętności nie-

zbędnych na rynku pracy,

• propagowanie kształcenia w systemie uczenia się przez całe 

życie,

• stwarzanie warunków do rozwoju uczniów w zakresie sze-

roko rozumianej kultury fizycznej i zdrowego trybu życia,

• rozpoznawanie potrzeb pracodawców i zmieniających się 

wymogów rynku pracy; reagowanie na priorytety i potrze-

by społeczno-gospodarcze regionu leszczyńskiego, woje-

wództwa i Polski, 

• stwarzanie uczniom niepełnosprawnym warunków do 

pełnego udziału w rea-lizowanym procesie edukacyjnym 
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i wychowawczym na poziomie programo-wym i po-

nadprogramowym, 

• wspieranie samorządności uczniów i tworzenie płasz-

czyzny ich aktywnego udziału w funkcjonowaniu 

szkoły,

• budowanie wspólnoty uczniów, rodziców i nauczycieli  

w duchu wzajemnego poszanowania i upowszechnia-

nia wartości wzajemnej współpracy,

• dostosowywanie modelu funkcjonowania szkoły do 

dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-eko-

nomicznej i kulturowej na rynku lokalnym i krajo

-wym,

• nawiązywanie nowych i umacnianie już istniejących 

kontaktów lokalnych, regionalnych i zagranicznych 

w zakresie współpracy na płaszczyźnie eduka-cyjnej i 

wychowawczej. 

Szkoła oparta na tak sformułowanej misji i tak zdefinio-

wanych szczegółowych zadaniach tworzących istotę ryn-

kowego modelu szkoły zawodowej, może stać się nie tylko 

ważnym ośrodkiem dydaktyczno-wychowawczym miasta 

i regionu, w którym funkcjonuje, ale również znaczącym 

podmiotem wpływającym na proces kojarzenia nauki  

z praktyką na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej,  

w wymiarze lokalnym 

i regionalnym, krajowym i zagranicznym. 

Współczesna szkoła zawodowa działa na rynku usług edu-

kacyjnych oferując produkt edukacyjny w postaci efektów 

dydaktycznych definiowanych przez wiedzę i umiejętności 

ogólne i zawodowe oraz kompetencje społeczne przekazy-

wane uczniom w ramach kształcenia w poszczególnych 

zawodach. A zatem, z faktu bycia organizacją rynkową, 

przed społecznością szkoły stawiane jest fundamentalne 

zadanie – budowanie, rozwijanie i wzmacnianie struktur  

i mechanizmów prowadzących do podwyższania standin-

gu rynkowego szkoły.

Szkolny produkt edukacyjny składa się z produktów edu-

kacyjnych tworzonych przez nauczycieli w ramach na-

uczanych zawodów. A zatem od nauczycieli i rea-lizowa-

nych programów nauczania w największym stopniu zależą 

walory rynkowe i jakościowe szkolnego produktu eduka-

cyjnego. Będą one możliwe do osiągnięcia na pożądanym 

poziomie tylko wtedy, kiedy model funkcjonowania szkoły 

będzie miał orientację prorynkową.

Podstawową cechą produktu edukacyjnego jest wartość 

użytkowa, czyli zdolność do zaspokajania oczekiwań jego poten-

cjalnych nabywców, a są nimi absolwenci szkoły podstawowej. 

Ich oczekiwania zawarte są w przekonaniu, że dzięki ukończo-

nej szkole zawodowej uzyskają: solidne podstawy do dalszego 

wszechstron-nego rozwoju, znajdą zatrudnienie lub sami podej-

mą działalność gospodarczą, bez problemów będą mogli konty-

nuować studia wyższe. 

A zatem szkoła musi tworzyć taki produkt edukacyjny, który  

w maksymalnym stopniu będzie akceptowany przez absolwen-

tów szkoły podstawowej. Miarą stopnia akceptacji powinna być 

liczba uczniów szkoły.

Rynkowy model szkoły zawodowej determinuje cztery uniwer-

salne cele strategiczne: 

1. Szkoła konkurencyjna na rynku usług edukacyjnych.

2. Szkoła kreatywna w środowisku społecznym.

3. Szkoła otwarta na współpracę lokalną, krajową i zagranicz-

ną.

4. Szkoła zintegrowana i integrująca.

Pierwszy cel strategiczny określają dwa cele operacyjne:

1. budowanie przewagi konkurencyjnej produktu edukacyj-

nego szkoły zawodowej na rynku usług edukacyjnych,

2. wzmocnienie skuteczności promocji produktu edukacyjne-

go szkoły zawodowej. 

Chcąc osiągnąć tak zdefiniowany cel strategiczny i wymienione 

szczegółowe cele operacyjne, należy przede wszystkim zmienić 

model funkcjonowania szkoły zawodo-wej - z dotychczasowe-

go, w dużej mierze autarkicznego, na model prorynkowy, wraż-

liwy na bodźce egzogeniczne i jednocześnie zawierający mecha-

nizmy endoge-niczne, wyzwalające w zasobach ludzkich szkoły 

pożądane zachowania prorynkowe. 

Istotnym instytucjonalnym i merytorycznym wzmocnieniem 

współczesnego modelu szkoły zawodowej może być Rada Biz-

nesu, powołana przy dyrektorze szkoły spośród lokalnych śro-

dowisk biznesowych. 

Jej podstawowym zadaniem powinno być informowanie dy-

rektora szkoły o aktualnych wymaganiach, jakie lokalny rynek 

pracy stawia absolwentom szkoły zawodowej oraz opiniowanie 

i inspirowanie zmian szkolnego produktu edukacyjnego. 

Ponadto Rada Biznesu powinna wspierać dyrektora szkoły we 

wszelkich działaniach na rzecz kojarzenia edukacji z praktyką.

Wzmocnieniem współczesnego modelu szkoły zawodowej 

może też być powołana przy dyrektorze szkoły Rada Dyrekto-

rów Szkół Podstawowych.

Jej podstawowym zadaniem powinno być informowanie dy-
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rektora szkoły o aktualnych oczekiwaniach uczniów szkół 

podstawowych w kontekście ich przyszłego uczestnictwa  

w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym  

w szkole zawodowej.

Ponadto Rada powinna wspomagać i wspierać dyrektora szkoły 

w działaniach pro-mocyjnych na lokalnym rynku usług eduka-

cyjnych.

Dalszym instytucjonalnym i merytorycznym wzmocnieniem 

współczesnego modelu szkoły zawodowej może być Rada Ab-

solwentów - z podstawowym zadaniem - aktywnego udziału  

w każdej fazie procesu tworzenia szkolnego produktu edu-ka-

cyjnego, a także opiniowania i inspirowania działań i decyzji do-

tyczących wszelkich aspektów realizowanego procesu dydak-

tyczno-wychowawczego.

Ponadto Rada powinna prezentować opinie absolwentów na te-

mat szkolnego produktu edukacyjnego i kierunków jego zmiany.

W ramach działań prowadzących do osiągniecia tak zdefiniowa-

nego celu strategicznego szkoły zawodowej wskazane jest, aby 

został powołany spośród nauczycieli i pracowników szkoły Ze-

spół ds. Promocji.

Głównym zadaniem Zespołu powinno być stworzenie, realizacja 

i uaktualnianie Szkolnego Programu Promocji, zbudowanego na 

uznanych zasadach marketingowych. Działania w tym zakresie 

powinna wspomagać – nowoczesna z punktu widzenia skutecz-

ności osiągania celu informacyjno-promocyjnego – strona inter-

netowa szkoły.

Zespół powinien też promować na rynku usług edukacyjnych 

szkolny produkt edukacyjny w celu przekonania młodzieży 

szkół podstawowych i innych środowisk   lokalnych do korzyści 

płynących z edukacji realizowanej w szkole zawodowej.

Drugi cel strategiczny szkoły zawodowej – szkoła kreatywna  

w środowisku społecznym – określają trzy cele operacyjne:

1. przyjmowanie orientacji rynkowej w zachowaniach strate-

giczno-operacyjnych i wspomagających,

2. podejmowanie działań prowadzących do pozyskiwania 

środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

3. dostosowanie realizowanego procesu dydaktyczno-wycho-

wawczego do wyzwań społeczeństwa opartego na wiedzy.

W efekcie działań, jakie społeczność szkoły powinna podejmo-

wać dla osiągnięcia wymienionych celów, zacznie dominować 

model zachowań oparty na orientacji rynkowej w „myśleniu“, 

czyli na etapie tworzenia koncepcji i w ”działaniu”, czyli na etapie 

realizacji koncepcji.

Fundamentem nowego modelu zachowań (zachowań proryn-

kowych) powinien być następujący mechanizm marketingowy 

– rys. 1.

Rys. 1. Obieg marketingowy na rynku usług edukacyjnych 

(opracowanie własne).

Dodatkowo powinna go wzmacniać nowa struktura instytucjo-

nalna szkoły zawodowej, co prezentuje rys. 2.

Rys. 2. Instytucjonalna struktura „czytania” rynku usług eduka-

cyjnych (opracowanie własne). 

Ważnym elementem tej struktury powinien być Zespół ds. Ana-

lizy Rynku i Kontaktów z Pracodawcami – utworzony z nauczy-

cieli i innych pracowników szkoły, którego głównym zadaniem 

musi być pozyskiwanie informacji służących aktualizacji struk-

tury szkolnego produktu edukacyjnego poprzez analizę rynku 

usług edukacyjnych i lokalnego rynku pracy oraz prowadzenie 

stałej współpracy ze środowiskiem biznesu lokalnego, admini-

stracji samorządowej oraz innych instytucji mających wiedzę 

na temat oczekiwań i wymogów stawianych przed absolwen-

tami szkoły zawodowej.

Zadaniem Zespołu może być też tworzenie więzi z podmiotami 

gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego i inny-

mi lokalnymi środowiskami w celu poszerzania użytkowej jako-

ści kształcenia zawodowego.

Wspomagać mechanizm marketingowy na etapie zamiany in-

formacji płynących z rynku usług edukacyjnych w działanie 

twórcze, którego efektem jest produkt edukacyjny, powinna 

również instytucjonalna struktura w układzie podmiotowym, 

prezentowana na rys. 3.



Problemy Oświaty i Wychowania

STRONA

20

Istotnym elementem tej struktury jest Zespół ds. Technologii 

Kształcenia, którego głównym zadaniem powinno być przy-

gotowywanie nowych, skutecznych z punktu widzenia strate-

gii szkoły, metodycznych koncepcji kształcenia. Takich, które 

gwarantują zdobywanie przez uczniów wiedzy rynkowej oraz 

kształtowanie umiejętności i kompetencji w relacjach gwaran-

tujących profesjonalne i skuteczne poruszanie się w przestrzeni 

zawodowej i społecznej.

Zespół ds. Programowych powinien przygotowywać i opraco-

wywać zmiany  w realizowanym programie dydaktycznym 

prowadzącym do tworzenia szkolnego produktu edukacyjne-

go będącego efektami kształcenia zgodnymi z oczekiwaniami 

uczniów i rynku pracy. 

Podstawą tych zmian powinny być ustalenia przyjęte przez: 

Radę Biznesu, Radę Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych, 

Radę Absolwentów, Radę Rodziców oraz Zespół ds. Analizy 

Rynku i Kontaktów z Pracodawcami. 

Zespół ten powinien również opracowywać (we współpracy  

z innymi zespołami zadaniowymi) programy kształcenia dla in-

nych form edukacyjnych, na które zgłosi zapotrzebowanie ry-

nek pracy.

Zespół ds. Kadry Dydaktycznej powinien opracowywać kryteria 

i wdrażać mechaniz-my służące budowaniu zespołu kompetent-

nej kadry dydaktycznej, zdolnej do realizacji zadań szkoły oraz 

programów nauczania, oczekiwanych przez uczniów, rodziców 

i rynek pracy. Powinien też opracowywać narzędzia pomiaru ja-

kości pracy nauczycieli, przeprowadzać okresowe pomiary oraz 

formułować wnioski i zalecenia.

Wspomagać mechanizm marketingowy na etapie wprowadza-

nia produktu edukacyjnego na rynek edukacyjny powinna też 

struktura instytucjonalna prezentowana na rys. 4

Rys. 4. Instytucjonalna struktura wspomagająca wprowadza-

nie produktu edukacyjnego na rynek edukacyjny (opracowanie 

własne). 

oraz struktura instytucjonalna prezentowana na rys. 5.

Rys. 3. Instytucjonalna struktura budowy produktu edukacyj-

nego (opracowanie własne). 

Rys. 5. Instytucjonalna struktura rynkowej weryfikacji produk-

tu edukacyjnego (opracowanie własne).

Trzeci cel strategiczny szkoły zawodowej – szkoła otwarta na 

współpracę lokalną, krajową i zagraniczną – określa jeden cel 

operacyjny: 

1. budowa sieci powiązań szkoły ze sferą edukacji i praktyki  

w wymiarze krajowym i zagranicznym.

Aby osiągnąć ten cel, musi nastąpić zinstytucjonalizowanie 

współpracy szkoły poprzez powołanie Zespołu ds. Współpracy 

Krajowej i Zagranicznej, którego zadaniem będzie nawiązywa-

nie współpracy ze szkołami oraz innymi podmiotami w kraju  

i za granicą, prowadzącej do wymiany wiedzy i doświadczeń  

w zakresie skutecznej edukacji zawodowej i realizowanych mo-

deli współpracy edukacji z gospodarką.

Czwarty cel strategiczny szkoły zawodowej – szkoła zintegrowa-

na i integrująca – określą dwa cele operacyjne: 

1. rozwój wzajemnej współpracy nauczycieli szkoły oraz 

wzmocnienie pozycji szkoły jako podmiotu edukacyjnego 

integrującego środowisko zewnętrzne na płaszczyźnie dzia-

łań edukacyjnych we współpracy z podmiotami gospodar

-czymi i samorządowymi,

2. budowanie płaszczyzny konsolidacji potencjału dydaktycz-

nego szkoły.

W efekcie działań prowadzących do osiągnięcia wymienionych 

celów powinno nastąpić większe zintegrowanie nauczycieli 

szkoły poprzez między innymi instytu-cjonalne zabezpiecze-

nie możliwości wymiany myśli i doświadczeń nauczycieli oraz 

innych podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych w proce-

sie tworzenia nowych produktów edukacyjnych. Służyć temu 

może Szkolne Forum Dyskusyjne. 

Powinno też nastąpić utrwalanie więzi między absolwentami 

szkoły, a jej społecznoś-cią w wyniku zintensyfikowania dzia-
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łalności Stowarzyszenia Absolwentów. Jego ważnym zadaniem 

musi być ocenianie i popularyzacja w środowisku zawodowym 

i społecznym absolwentów szkolnego produktu edukacyjnego.

Należy zawsze pamiętać, że kluczem do sukcesu szkoły zawo-

dowej rynku usług edukacyjnych nie jest samo opracowanie 

strategii szkoły, ale przede wszystkim skuteczna implementacja 

jej zapisów. Musi jej towarzyszyć pełne poparcie społeczności 

szkoły z jednoczesnym przekonaniem, że podejmowane działa-

nia są słuszne, bowiem prowadzą do osiągnięcia wyznaczonych 

celów. Zatem od ludzi przede wszystkim zależy powodzenie 

opracowanej strategii lub skuteczność przejętego modelu funk-

cjonowania. Od ich zachowań, w których musi dominować 

orientacja rynkowa w „myśleniu“, czyli na etapie tworzenia  

i w „działaniu”, czyli na etapie realizacji. 

Realizatorzy wyznaczonych zadań muszą być przekonani, że 

miarą sukcesu nie jest własne przekonanie i odczucie, ale stopień 

akceptacji tych, którzy decydują o standingu szkoły na rynku 

usług edukacyjnych.

Jak rozmawiać o wartościach?
Edyta Zarembska-Marciniak – nauczyciel doradca CDN Leszno

Encyklopedyczna definicja uczy, że wartość oznacza wszystko to, co cenne i godne  pożądania, co stanowi cel ludz-
kich dążeń (Wielka encyklopedia PWn).

To bardzo pojemne stwierdzenie, co znaczy cenne, pożądane? 

W każdej czasoprzestrzeni będą przecież funkcjonować różne 

wzorce parenetyczne konotujące ludzkie zachowania, kształ-

tujące systemy aksjologiczne. Dotyczyć to będzie zarówno 

kompetencji osobistych (relacji z samym sobą) w zakresie sa-

moświadomości, samooceny, samokontroli, samoregulacji oraz 

kompetencji społecznych (relacji z innymi osobami), wśród któ-

rych wyróżnia się  empatię, asertywność, perswazję, współpra-

cę. Nauczyciel języka polskiego szczególnie często ma możliwość, 

by dyskutować z uczniami na temat wartości, ich zmienności, 

ale również pewnych elementów uniwersalnych dla różnorod-

nych systemów, chronologii, religii, wieku człowieka, płci, naro-

dowości. Ewelin Adamczyk, współzałożycielka śląskiej Wioski 

Rodziców wymienia 15 wartości niezbędnych, które podnoszą 

jakość nie tylko rodzinnego życia. Wśród nich znajdują się: ak-

ceptacja, miłość, branie pod uwagę, empatia, szacunek, wolność, 

styl komunikacji, czułość, humor, zabawa, odpoczynek, wkład 

w jakość życia, uznanie, wdzięczność, życzliwość – tę ostatnią 

porównuje do wonnego olejku życia.

Inspirowana  tymi refleksjami, zdecydowałam, iż zaproponuję 

uczniom zajęcia wprowadzające do epoki renesansu połączone 

z dyskusją na temat aksjologii. Pomyślałam, może tym razem 

rozpoczniemy nieco inaczej – poznamy nastroje epoki po czy-

nach jej twórców, a właściwie twórcy – Jana Kochanowskiego? 

Spodobało mi się stwierdzenie iż fraszki nazwane mogą 

być swoistym pamiętnikiem artysty (https://epodreczni-

ki.pl/a/z-pamietnika-polskiego-szlachcica-czyli-fraszki-ja-

na-kochanowskiego/Dxclic0Gf). 

Zaproponowałam w klasie 1 technikum po gimnazjum na-

stępujący temat lekcji.

Jakie wartości są ważne w życiu człowieka? Rozważania 

inspirowane kulturą średniowiecza oraz wybranymi 

fraszkami Jana Kochanowskiego.

Scenariusz z wykorzystaniem metafory, myślenia wizual-

nego – jego uzupełnieniem może być lekcja wychowawcza 

dotycząca wychowania do wartości.

Cele lekcji 

Umiejętności IQ

Uczeń: wypowiada się na temat wartości ważnych dla 

kultury średniowiecza, celowo interpretuje teksty po-

etyckie, tworzy notatkę wykorzystując techniki my-

ślenia wizualnego bądź np. krzyżówki, prezentuje wła-

sne refleksje dotyczące wartości ważnych dla niego  

w kontekście współczesnego świata, zestawia i dokonuje 

porównania wartości istotnych dla różnych czasoprze-

strzeni, wyłania uniwersalne, potrafi uzasadnić swoje 
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wybory, tworzy argumenty poparte cytatami, nazywa środki 

artystycznego wyrazu służące ukazaniu emocji osoby mówiącej  

w tekście.

Umiejętności EQ

Uczeń: rozpoznaje stan emocjonalny nadawcy tekstu poety-

ckiego, konstruuje hierarchię wartości ważnych dla człowieka  

w kontekście relacji kompetencji osobistych i społecznych, 

wyraża własne emocje, aktywnie słucha, potrafi rozwiązywać 

problemy w sposób twórczy,  przełamuje opory przed prezentac-

ją własnych pomysłów na forum klasy, potrafi odnieść wymowę 

wiersza do konkretnych sytuacji z życia, rozwija umiejętność 

pracy w różnych formacjach zespołowych, kształtuje współod-

powiedzialność za własny proces uczenia się, zachowuje kul-

turę zabierania głosu w dyskusji, udziela informacji zwrotnej, 

dokonuje samooceny oraz oceny koleżeńskiej.

Komentarz metodyczny

Cele lekcji zostały podzielone na kształcące IQ oraz EQ. Zdaję 

sobie sprawę z tego, że następuje jest to podczas lekcji w sposób 

naturalny skompilowane ze sobą. Chcę jednak w ten sposób 

zwrócić uwagę na fakt, iż podczas każdej lekcji doskonalimy 

zarówno tak zwane umiejętności twarde – wiedzę, ale również 

umiejętności miękkie – oparte na relacjach i wartościach.

wizualne, krzyżówka). 

Środki dydaktyczne

• teksty fraszek, karteczki sklerotki, arkusze A4, pisaki 

kolorowe, prezentacja multimedialna.

Metody nauczania

• metoda aktywizująca – autorefleksja inspirowana metaforą, 

dyskusja, praca w  parach, zespołach, elementy open space; 

praca z tekstem – przekład intersemiotyczny (myślenie  

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca – 10 min

1. Uczniowie losują kartę metaforyczną i indywidualnie przy-

pominają wartości ważne dla człowieka epoki średniowiec-

za. Zestawiają sens wybranej wartości z obrazem – myśle-

nie metaforyczne. Wypowiadają się inspirując znaczeniem 

karty, definiują wartość ważną dla wzorca osobowego śred-

niowiecza. Zastanawiają się nad semantyką wyrazu WAR-

TOŚĆ. Zapisują te rozważania w zeszycie. 

Faza realizacyjna – 20 - 25 min

1. Uczniowie zostają połączeni w zespoły  2 - 4 uczniów inter-

pretują wylosowaną fraszkę Jana Kochanowskiego. Pod-

czas lekcji omówione zostaną następujące utwory: Na lipę, 

Na zdrowie, Na dom w Czarnolesie.  Wykonują następujące 

polecenia:

• Kim jest nadawca wiersza? 

• Do kogo się zwraca?

• Co jest tematem utworu?

• Jakie wartości są szczególnie ważne dla osoby mówiącej? 

Wymień je i zakreśl cytat w tekście to potwierdzający.

• Uzupełnij  klasową mapę myśli dotyczącą ważnych wartoś-

ci  opisanych w utworze.
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• W centrum zapisz tytuł wiersza – kolejne konary to wartoś-

ci, następne od nich odchodzące to cytaty. 

• Pamiętaj o jednolitym kolorze. Możesz uzupełnić mapę 

myśli rysunkami, które symbolizują te wartości.

Komentarz metodyczny

Kiedy interpretacja fraszki Na lipę przypadnie późną wiosną, 

oczywista jest dla mnie potrzeba znalezienia w okolicy szkoły 

parku, skweru, alei właśnie z lipami. Wśród drzew uczniowie 

w pełni będą mogli zrozumieć i poczuć wszystkimi zmysłami, 

co poeta miał na myśli. Od wielu lat interesuję się sylwotera-

pią, jestem pewna, że natura ma pozytywny wpływ na nasze 

zdrowie, emocje, samopoczucie, relacje, reagowanie na stres.  

W Japonii od wielu lat realizuje się program shinrin-yoku 

(sztuka kąpieli leśnych),  to nie jest turystyka leśna, lecz raczej 

kontakt z naturą za pomocą wszystkich zmysłów. W Polsce 

również istnieje wiele form realizowania sylwoterapii zarów-

no w środowiskach osób zdrowych, wymagających wsparcia 

w walce z deficytami (kto ich nie ma ;) ), jak i podczas terapii 

skierowanej do osób niepełnosprawnych. Warto cytując  

dr Marzenę Żylińską odkrzesłowić uczniów, którzy niestety 

większą część dnia spędzają w świecie wirtualnym.

2. Uczniowie interpretują głosowo wyznaczoną fraszkę, od-

powiadają na polecenia. Prezentują przygotowaną mapę 

myśli. Zapisują ją na tablicy, następnie podchodzą członko-

wie innych zespołów i ją uzupełniają. Ponieważ w trakcie 

pracy fraszka zostaje wyświetlona na ekranie, członkowie 

pozostałych zespołów mogą uzupełnić mapy myśli innym 

kolorem zapisując własne przemyślenia dotyczące wartości 

– elementy open space.  Na tablicy pojawiają się również ry-

sunki – zaczynamy więc przechodzić w formę sketchnotki. 

Uczniowie współtworzą mapę myśli wokół tematu RENE-

SANS. Co wynika ze zgromadzonych argumentów? Jakie 

wartości cenił człowiek epoki odrodzenia?

3. Asystent nauczyciela prowadzącego lekcję fotografu-

je mapy myśli i poprzez librus przesyła je uczniom. Na tej 

podstawie uczniowie w domu przetwarzają = personalizują 

notatki zgodnie z zaleceniami M. Spitzera i przygotowują 

własną, dowolną techniką - ułatwiającą opanowanie treści 

realizowanych podczas  lekcji.

Komentarz metodyczny.

Na początku obecnego roku szkolnego wprowadziłam funkcję 

asystenta prowadzącego zajęcia. Do tej pory na lekcjach trady-

cyjnie funkcjonowali dyżurni. Stwierdziłam krótko, od dzisiaj 

na naszych lekcjach nie będzie dyżurnych, potrzebujemy pro-

fesjonalnego asystenta. Każdy z Was może Nim być. Młodzi 

ludzie byli zaskoczeni, zaciekawieni i zaintrygowani. Zapyta-

li: U pani będzie asystent, a na innych lekcjach? Tak u mnie 

będzie asystent, co na pozostałych lekcjach porozmawiajcie  

z nauczycielami. Tak chcemy być profesjonalnym asystentem, 

a nie zwykłym dyżurnym – niemalże jednogłośnie stwierdzili. 

Wyjaśniłam w dalszym ciągu zajęć, czym będzie się zajmował 

człowiek pełniący tę funkcję. Podczas lekcji asystent nauczy-

ciela w tabeli zaznacza osoby szczególnie aktywne w trakcie 

zajęć.  Zwróciłam uwagę na to, iż konieczne jest wypowiadanie 

się pełnymi zdaniami. To element lekcji, który scedowałam na 

uważność uczniowską oraz doskonalenie sztuki dokonywana 

oceny koleżeńskiej. Przygotowuję listę  uczniów na każdy se-

mestr szkolny. Asystent realizuje swoje zadania w trakcie wy-

miaru godzin całego tygodnia. Za każdy  dyżur otrzymuje plus 

– liczba plusów równa się ocenie szkolnej. Na jego obowiązki 

składają się: zebranie telefonów komórkowych, jeśli nie są 

potrzebne do pracy na lekcji, monitorowanie aktywności, wy-

konanie zdjęć materiałów wytworzonych w trakcie ćwiczeń, 

przesłanie materiałów z lekcji poprzez dziennik elektroniczny, 

wyjaśnienie treści lekcji nieobecnym uczniom, przesłanie im 
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notatek (konsultuje się w tym celu z nauczycielem).

4. Ocena pracy uczniów podczas zajęć uwzględnia 3 elementy 

– uczeń, członkowie zespołu, nauczyciel.

Faza podsumowująca – 10 min

Scalenie wiedzy nabytej podczas lekcji z wiedzą dotyczącą war-

tości ważnych dla człowieka epoki średniowiecza spaja jej część 

inicjalną z sytezującą. Uczniowie wracają do karty metaforycz-

nej, ich zadaniem będzie zinterpretowanie jej teraz w kontekście 

wartości dla mnie ważnej, wybranej z prezentowanych na tabli-

cy. Uczestnicy zajęć próbują odpowiedzieć na pytanie jaki sys-

tem aksjologiczny funkcjonuje we współczesnym świecie. 

Dla ułatwienia na ekranie wyświetlam przykładowe wartości.

Warto, aby nauczyciel zaczął prezentację od siebie, losuje kartę 

metaforyczną i ją interpretuje w kontekście wartości dla niego 

szczególnie ważnej/ważnych, uzasadnia swoje wybory. To daje 

czas  na refleksję, powinno zachęcić uczniów do szczerych wy-

powiedzi inspirowanych obrazem.

Praca domowa:

• Przygotuj 5-7 minutową wypowiedź wybierając jeden  

z tematów.

• Czego mogą nauczyć współczesnego człowieka fraszki 

Jana Kochanowskiego?

• Jakimi wartościami kieruje się w życiu człowiek, który 

jest dla mnie wzorem do naśladowania?

• Stwórz ponadczasowy dekalog wartości według Ciebie 

ważnych w życiu człowieka.

• Jaką inną formę zaproponujesz asystentowi nauczycie-

la???

Komentarz metodyczny

Praca domowa odgrywa istotną rolę w procesie edukacyjnym. 

Może ćwiczyć posiadane umiejętności, rozwijać je, przygoto-

wywać uczniów do następnej jednostki lekcyjnej lub systema-

tyzować i poszerzać wiedzę. Zaproponowane ćwiczenia przede 

wszystkim pełnią tę ostatnią funkcję. Mają też różny stopień 

trudności. 

Kolejnym istotnym elementem jest fakt, iż uczniowie przygo-

towują się do wygłoszenia wypowiedzi na forum klasy. Dla 

wielu z nich łączy się to ze sporym stresem, dlatego dyskutuje-

my podczas zajęć na temat tego, jak ów stres oswoić, jakie tech-

niki temu pomagają, na czym polega mowa ciała, kiedy dodaje 

pewności siebie, jak mówić, by nas słuchano, w czym mogą 

pomóc neurony lustrzane, jakie figury retoryczne są efektyw-

ne dla perswazji. To tematy oczywiście ważne z perspektywy 

realizacji treści podstawy programowej, ale dla mnie istotne 

jest to, że w ten sposób młody człowiek przygotowuje się do 

aktywnego funkcjonowania w dorosłym świecie wśród różno-

rodnych systemów aksjologicznych.

Informacja zwrotna dla nauczyciela.

Na sklerotkach uczniowie kończą zdania:

• Nauczyłam/łem się …

• Jeszcze popracuję nad…

Asystent nauczyciela zbiera sklerotki, posłużą one ewaluacji 

procesu doskonalenia IQ i EQ oraz autorefleksji nauczyciela.

Zapraszam do komentowania tej propozycji pomysłu na lekcję, 

kontaktu, wymiany pomysłów na temat wartości w życiu czło-

wieka i nie tylko. 

PS. Kart metaforycznych nie trzeba kupować. Można w zaso-

bach OZE (http://pl.freeimages.com/; foter.com; http://www.

freepik.com/; https://unsplash.com/; https://pixabay.com/) zna-

leźć wiele inspirujących fotografii, grafik i wykorzystać, tworzyć 

własne kręgi tematyczne lub udostępnić liki uczniom, zaprosić 

do edytowania kart odzwierciedlających ich indywidualne re-

fleksje. Dziękuję za tę inspirację koleżance Iwonie Gubańskiej 

– nauczycielowi konsultantowi Centrum Doskonalenia Na-

uczycieli w Lesznie. Z kartami pobranymi przez Nią pracowali 

uczniowie podczas lekcji otwartej, są bardzo ciekawe, rozwijają 

wyobraźnię, pomagają mówić. 
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O kolorach emocji i inteligencji, część 1

Ewa Cepel - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

jako pedagodzy z coraz większym zaangażowaniem staramy się doskonalić  w naszych podopiecznych umiejętności 
typowo szkolne, ale i te związane z ich funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym. Zdajemy sobie sprawę, że to 
właśnie harmonijne współistnienie „serca” i „rozumu” przynosi uczniom najwięcej korzyści. Z zagadnieniem tym 
wiąże się coraz popularniejszy termin inteligencji emocjonalnej, który na dobre zagościł w polskich szkołach i in-
nych obszarach życia społecznego. 

Czym tak naprawdę jest inteligencja emocjonalna?

Inteligencję emocjonalną rozumieć możemy jako „umiejętność 

postrzegania emocji, dostępu do nich i wywoływania ich tak, by 

mogły towarzyszyć myśleniu; jest zdolnością rozumienia emocji 

i znaczeń emocjonalnych oraz świadomego regulowania emocji, 

aby wspomagały rozwój emocjonalny i umysłowy”.1 W każdej  

z wyżej wymienionych zdolności kryją się inne bardziej szczegó-

łowe komponenty, takie jak: 

• Zdolność dostrzegania własnych emocji i doceniania ich 

znaczenia

• Zdolność do spostrzegania emocji innych ludzi

• Zdolność do ekspresji emocji

• Zdolność do rozumienia emocji

• Zdolność do wykorzystania emocji w myśleniu i działaniu

• Zdolność do regulowania emocji

• Zdolność do wpływania na stan emocjonalny innych ludzi2.  

Inteligencja emocjonalna jako ważny choć nie jedyny wy-

znacznik zachowania

Dziś już wiemy, że o szeroko pojętym sukcesie naszych uczniów 

nie decydują jedynie wyniki szkolne. Obok cech osobowości 

i zdolności poznawczych to właśnie inteligencja emocjonalna 

pozwala przewidywać osiągnięcia i zachowanie człowieka3. Nie-

które wyniki badań wiążą jej wysoki poziom z wynikami szkol-

nymi i zawodowymi, wyższym poziomem satysfakcji życiowej, 

niższym ryzykiem depresji, bliższymi oraz bardziej satysfak-

cjonującymi relacjami z otoczeniem. Stwierdzono także, że im 

wyższy poziom inteligencji emocjonalnej tym niższe natężenie 

zachowań dewiacyjnych w szkole, rzadsze nadużywanie alko-

holu i środków psychoaktywnych oraz rzadsze podejmowanie 

czynów karalnych4.

Doskonalenie  inteligencji emocjonalnej w szkole podstawowej

Dzieci będące na początku drogi zwanej edukacją szkolną,  

w okresie młodszego wieku szkolnego (od 7. do 10-12. r.ż.) 

podejmują się wielu ważnych zadań rozwojowych, takich 

jak:

• Wzbogacenie i uporządkowanie posiadanej wiedzy  

o sobie i świecie

• Opanowanie umiejętności potrzebnych do nabywa-

nia i organizowania wiedzy

• Opanowanie czynności czytania i pisania

• Wejście w grupę rówieśniczą5. 

Aby móc wypełnić te zadania, dziecko musi charakteryzo-

wać się pewnym poziomem dojrzałości ogólnej, w której 

dojrzałość emocjonalna odgrywa znamienną rolę. W okre-

sie tym w porównaniu do etapu przedszkolnego możemy 

zaobserwować, że dziecko jest już zdolne do coraz efek-

tywniejszego wyrażania swoich emocji, coraz lepiej radzi 

sobie z samokontrolą. 

Z drugiej strony badania, a także własne obserwacje pe-

dagogów i doniesienia medialne, przynoszą zatrważające 

informacje o stanie emocjonalnym współczesnych dzieci. 

Zauważyć można trudności z precyzyjnym wyrażaniem 

swoich uczuć, panowaniem nad impulsami, nieadekwat-

nymi reakcjami na niepowodzenia czy inne frustracje. 

Wielu uczniów charakteryzuje się wysokim stopniem 

nerwowości, izoluje się od otoczenia; jest smutnych  

i przygnębionych. Współczesne dzieci żyją, podobnie jak 

ich rodzice, w pośpiechu i pewnego rodzaju zagubieniu. 

Często czują się bardzo samotne. Nierzadko zdarza się, że 

rozwiedzeni rodzice (szacunkowo co trzecie małżeństwo 

w Polsce kończy się rozwodem6), zapracowani, sami z nie-

uporządkowanym bagażem doświadczeń nie spełniają roli 

dobrego modela w tym obszarze. Niestety deficyty zdol-
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ności emocjonalnych mają głęboki wpływ na funkcjonowanie 

dziecka w roli ucznia, kolegi/koleżanki, syna/córki.

Tym wyraźniej dostrzegamy konieczność szerokiej edukacji 

emocjonalnej naszych dzieci od najmłodszych lat w przedszko-

lu i w szkole. Nauczyciel podczas bieżącej pracy z uczniem ma 

ogromny wpływ na doskonalenie inteligencji emocjonalnej wy-

chowanków. Należy pamiętać, że to on w dużej mierze odpowie-

dzialny jest za atmosferę w klasie. Wzbudzając pozytywne emo-

cje, unikając sytuacji wywołujących strach i lęk, rozmawiając  

z uczniami  o ich przeżyciach i szanując je rozwija ich kompeten-

cje emocjonalne i poznawcze. Uczeń radosny potrafi skoncentro-

wać się na zadaniu, lepiej zapamiętuje i przyswaja materiał. 

Dodatkowo wychowawca, pedagog, psycholog w szkole mogą 

podjąć pracę bardziej usystematyzowaną i cykliczną z wybraną 

grupą uczniów. W osiągnięciu zamierzonych celów niezmiernie 

ważna staje się postawa osoby prowadzącej tego typu zajęcia.  

To ona ma swoją autentycznością w szczerym i życzliwym kon-

takcie okazywać akceptację dla dziecięcych uczuć. To ona budu-

je atmosferę otwartości na propozycje uczestników; zaznacza, 

że wszyscy uczestnicy nawzajem się od siebie uczą, także i ona.  

W trakcie zajęć włącza treści związana z ogólną wiedzą z zakre-

su emocji, ale nie narzuca swoich rozwiązań. Pożądanym jest 

dyskusja nt. różnych sposobów radzenia sobie z emocjami. Nie 

jest priorytetem przedstawienie „najlepszych” i „jedynych” roz-

wiązań, ale raczej rozbudzenie  w uczestnikach postawy aktyw-

nego poszukiwania i wypracowywania takich sposobów, które 

najlepiej sprawdzą się  u danej osoby.

Propozycja zajęć

Zajęcia „Kolory emocji” to propozycja zajęć doskonalących kom-

petencje społeczno-emocjonalne. Zajęcia z powodzeniem prze-

prowadzić można z uczniami w klasach 1-3. Mają one charakter 

psychoedukacyjny i ich głównym celem jest doskonalenie umie-

jętności rozpoznawania, wyrażania i radzenia sobie z emocjami 

w taki sposób, aby nie krzywdzić siebie i innych. Program zajęć 

powstał w oparciu o dwa kluczowe założenia:

• Współcześni uczniowie wymagają wsparcia w zakresie roz-

wijania inteligencji emocjonalnej;

• Współcześni uczniowie są bardzo twórczy i kreatywni. Lu-

bią wyrażać się w formie artystycznej.

W związku z powyższym podczas zajęć uczniowie zaproszeni 

są do działań twórczych, plastycznych, muzycznych, rucho-

wych. Działania te przynoszą dużo radości i frajdy, jednocześnie 

przekazują uczestnikom ważne treści, z których najistotniejsze  

to te, że emocji nie musimy ukrywać, że o emocjach można swo-

bodnie porozmawiać, że emocje nie są złe czy niewłaściwe jest 

ich odczuwanie. Uczniowie uczą się, że każda emocja jest ważna                          

i potrzebna. Poznają proste sposoby radzenia sobie z napięciem 

emocjonalnym. Zdobywają przekonanie, że w każdej sytuacji 

trudnej można znaleźć rozwiązanie, że można poradzić sobie  

z lękiem, smutkiem czy złością. 

W kolejnym numerze przykładowe treści do realizacji podczas 

zajęć.
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nalna, red. Poznań 1999, s.56.
2 A. Matczak , A. K.. Knopp , Znaczenie inteligencji emocjonalnej 

w funkcjonowaniu człowieka [online] [dostęp 1 lutego 2020], 

dostępny w Internecie: file:///C:/Users/Hp/Downloads/Mat-

czak2013%20(1).pdf,  s. 20-25.
3 M. Sadowska M. Brachowicz, Struktura inteligencji emocjonal-
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Zabawy i ćwiczenia o charakterze korekcyjnym  
do wykonywania w domu 

Julita Barteczka - nauczycielka Przedszkola w Pakosławiu

jestem nauczycielem przedszkola z 15 letnim stażem pracy, a od roku 2010r. prowadzę z dziećmi 5-6 letnimi zajęcia 
z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

Zdrowie dziecka to bardzo ważny priorytet w naszej placówce 

między innymi chociażby z tego powodu, że jesteśmy przed-

szkolem, które przystąpiło do akcji promujące zdrowie i ruch 

,,Zdrowo i sportowo”. Kładziemy duży nacisk na kreatywne zaję-

cia ruchowe  w formie zabaw  a także ćwiczeń.

Celem gimnastyki korekcyjnej jest skorygowanie wad posta-

wy poprzez stosowanie określonych ćwiczeń rozciągających  

i wzmacniających poszczególne partie mięśniowe. Każde dziec-

ko wykonuje ćwiczenia odpowiednie dla jego wady. Wśród 

najczęściej powtarzających się wad u dzieci w tymże wieku są 

wady kończyn dolnych , jak płaskostopie, koślawość stóp czy 

kolan.

Różnorodność środków stosowanych w ramach zajęć korekcji 

wad postawy ciała powinna być możliwie bogata, wpływać na 

psychikę dziecka i podnosić zainteresowanie działalnością ru-

chową w zakresie poprawy postawy ciała.

Z doświadczenia wiem, że trening korekcyjny przynosi efekty 

jeśli wykonywany  jest minimum 3 razy w tygodniu a najlepiej 

codziennie. Bardzo ważne jest uświadomienie dziecku pracy 

nad własnym ciałem. Po wizycie u specjalisty i wskazówkach 

nauczyciela gimnastyki konieczne jest regularne wykonywanie 

ćwiczeń w domu pod nadzorem osoby dorosłej. Ważne jest na-

uczenie rodziców, jak te ćwiczenia mają wyglądać i jak je wyko-

nywać prawidłowo.

ZABAWY I ĆWICZENIA KOREKCYJNE DLA DZIECI Z PŁASKO-

STOPIEM

1. Pozycja wyjściowa:  Siad prosty. Ręce oparte na podłodze  

z tyłu.

Ruch:  Maksymalne zgięcie grzbietowe stóp.

2. Pozycja wyjściowa: Siad ugięty. Dłonie trzymają palce stóp.

Ruch: Wyprost nóg

1. Pozycja wyjściowa : Siad na krześle. Place stóp oparte na drew-

nianym klocku o wysokości 5-10 cm.

Ruch: Opuszczenie pięt do zetknięcia ich z podłogą.

2. Pozycja wyjściowa: Stanie .Ręce w pozycji ,,skrzydełek”

Ruch: Przysiad na całych stopach, bez odrywania pięt od pod-

łogi.

3. ,,Gra na bębenku – gra na pianinie”

Pozycja wyjściowa: Siad skulny, podparty.

Ruch: Uniesienie nogi nad podłogą, palce stóp skierowane do 

siebie, lekko uderzamy piętami o podłogę naśladując grę na bęb-

nach. 

Następnie  Uderzamy palcami stóp o podłogę naśladując grę na 

pianinie w rytm śpiewanej piosenki ,,Panie Janie”.

4. ,,Rowerek z łańcuchem”

Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach, ręce w ,,skrzydełka”, sto-

py trzymają szarfę

Ruch: Zataczamy obszerne koła nogami naśladując jazdę na ro-

werze: z górki bardzo szybko, pod górkę powoli, po płaskim tere-

nie bardzo umiarkowanie.
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5. ,,Rysuję”

Pozycja wyjściowa: Siad na krześle.

Ruch: Rysujemy na kartce, trzymając pisak w palcach stóp.

Ćwiczenia wykonujemy prawą  i lewą stopą.

6. ,,Lusterko”

Dziecko siedzi na podłodze. Nogi ma ugięte w kolanach. Na hasło 

,,przejrzyj się w lusterku” – unosi rękoma jedną nogę i skręcając 

podeszwą w stronę twarzy , jakby podeszwa była lusterkiem,  

w którym chce się przejrzeć. Na hasło  ,,wytrzyj lusterko” – zwi-

niętą w pięść dłonią trze podeszwę stopy, jakby czyściło lusterko. 

Następnie ponownie próbuje  ,,zobaczyć się w lusterku”. Na hasło 

,,lusterko znika” dziecko wraca do pozycji wyjściowej. To samo 

robimy z drugą stopą.

9.,, Pranie bielizny”

Dziecko siedzi na podłodze. Nogi ugięte, kolana skręcone na ze-

wnątrz, a podeszwy stóp skierowane do siebie. Dziecko trzyma 

końce szarfy palcami obu stóp. Na sygnał dziecko unosi szarfę 

do góry i wykonuje stopami ruchy naśladujące pranie bielizny. 

Po czasie ok. 10-30 sekund dziecko wraca do pozycji wyjściowej.

10.,,Toczenie piłki stopami”

Dziecko siedzi na podłodze. Nogi ma ugięte w kolanach,  

w rozkroku i uniesione nad podłogę. Na sygnał dziecko odpycha 

piłkę stopami i toczy ją w stronę od prawej do lewej stopy. Piłki 

nie wolno dotykać rękami. Jeżeli piłka ucieknie, to należy ją po-

nownie ułożyć między nogami i kontynuować zabawę. Zabawa 

trwa 1,5 minuty.

Nowe III LO w Lesznie
Konrad Kokociński – Dyrektor III LO im. Juliusza słowackiego w Lesznie

iii liceum ogólnokształcące im. juliusza Słowackiego w lesznie ma dość krótką historię, jeżeli uwzględnimy 
tylko kontekst lokalowy, ponieważ w tym budynku, w którym się mieści, funkcjonuje 25 lat. 

Gmach przy placu Kościuszki 5 w Lesznie historię edukacyjną 

ma znacznie dłuższą. Wzniesiono go w latach 1879-1881. 

Był początkowo siedzibą pruskiego gimnazjum. Funkcję placów-

ki oświatowej budynek pełni do dnia dzisiejszego. Przez minione 

lata stanowił lokum różnych szkół. 

III LO zostało utworzone 1 września 1995 r., a  4 września 2009 

r. przyjęło imię Juliusza Słowackiego. 5 marca 2018 r. nierucho-

mość przy placu Kościuszki 5  staje się własnością Leszna oddaną 

w trwały zarząd III LO. Można powiedzieć, że od tej chwili szkoła 

rzeczywiście jest „u siebie”, co odegrało niebagatelną rolę w kon-

tekście reformy edukacji i przyjęciu podwójnego rocznika do 

klas pierwszych. Po raz pierwszy w historii szkoły edukację roz-

poczęło ponad 700 uczniów, których uczy ponad 60 nauczycieli. 

Można chyba nie bez kozery  stwierdzić, że szkoła ma w opinii 

społecznej  bardzo dobre notowania, o czym świadczą liczby 

kandydatów aplikujących do III LO. Szkoła zyskała miano no-

woczesnej, innowacyjnej, przyjaznej dla ucznia, bo rozumiejącej 

jego potrzeby, przygotowującej do dorosłego życia, a co najważ-

niejsze – do egzaminu maturalnego  i dalszej edukacji. 

Nie bez znaczenia jest permanentny rozwój placówki, tak-

że  w zakresie bazy. Szkoła położona w centrum miasta,  

w zabytkowej strefie, posiada nowoczesny kompleks sportowy, 

wielofunkcyjne boiska, piłkarską halę sportową i nowoczesna 

strzelnicę sportową. 

III LO proponuje uczniom rozwój w ramach sześć  profi-

li, wśród których oprócz tradycyjnych są także realizują-

ce innowacyjne rozwiązania pedagogiczne i odpowiadają-

ce  na zapotrzebowanie społeczne. Kandydaci mogą uczyć się  

w klasach: ogólnej z językiem angielskim i językiem niemieckim, 

matematyczno-geograficznej, biologiczno-chemicznej, humani-

styczno-prawnej, ogólnej – policyjnej, ogólnej – sportowej (piłka 

nożna). Uczniowie mogą uczestniczyć w międzynarodowych 

projektach edukacyjnych, np.  „Erasmus+”, „Landeskunde”. Mają 

też możliwość rozwoju w różnych innych obszarach.

Nowoczesna baza sportowa, powstała w wyniku partnerstwa 

publiczno-prywatnego w oparciu o zewnętrzne fundusze Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki, daje możliwość uprawiania różnych 

dyscyplin.

III LO po licznych przemianach jest szkołą dużą, ma własne lo-

kum, nowoczesną bazę, jest dobrze postrzegana w środowisku. 
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Jest szkołą dla każdego. 

Zaledwie 25 lat, ale też aż 25 lat, zbudowało wizerunek szkoły,  

a wszelkie działania nierozerwalnie wiązały się i wiążą z oczeki-

waniami uczniów. W tym roku obchodzić będziemy zaszczytny 

jubileusz dwudziestopięciolecia. 

Nie spoczywamy na laurach. 

Towarzyszą nam słowa patrona szkoły – Juliusza Słowackiego:

„Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba”.

Poszukiwanie nowych dróg połączone z ideą permanentnego 

rozwoju  stało się dewizą naszej placówki i owocuje cały czas. 
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W 2019 roku przypadała wyjątkowa - 30 rocznica uchwalenia konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szcze-
gólna data, która powinna zwracać uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku organizacja narodów Zjednoczonych 
przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa bez względu na wiek, płeć 
czy kolor skóry. 

Iwona Bakalarska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ZSGKPiSP w Starym Luboszu

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka  
z UNICEF „Dla Każdego Dziecka Dzieciństwo”

Chronią one dzieci, ale i wspierają w prawidłowym rozwoju. 

Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed róż-

nymi niebezpieczeństwami. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie 

o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie 

wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, 

które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. UNICEF jest wio-

dącą organizacją humanitarną i rozwojową działającą na rzecz 

dzieci, obecną w ponad 190 krajach. Prowadzi działania zarów-

no w małych wioskach, jak i współpracuje z rządami państw na 

całym świecie. Każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, 

koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego 

dzieciństwa, dlatego UNICEF 24 godziny na dobę monitoruje sy-

tuację na świecie i spieszy z pomocą ofiarom klęsk żywiołowych 

czy konfliktów zbrojnych i robi wszystko, żeby poprawić życie 

dzieci. Warto dodać, że UNICEF został powołany do życia przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych z inicjatywy Polaka – dok-

tora Ludwika Rajchmana.

W środę 20 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Gminy Kościan 

Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Starym Luboszu odbyły 

się obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF 

– 30 lat Konwencji o prawach dziecka. Hasłem obchodów było 

„Dla każdego dziecka – dzieciństwo”.  Celem akcji było: uświado-

mienie uczniom, że wszystkim dzieciom na świecie przysługują 

takie same prawa; zapoznanie uczniów z zapisami Konwencji  

o prawach dziecka; zwrócenie uwagi na dzieciństwo jako jeden  

z najważniejszych etapów rozwoju człowieka; uczczenie 30 

rocznicy uchwalenia Konwencji.

Naszą uroczystość zaszczycili goście: wójt Gminy Kościan pan 

Andrzej Przybyła, pani doktor Agnieszka Cieszyńska z Uniwer-

sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Biblioteki 

Publicznej Gminy Kościan pani Katarzyna Wopińska, radni pan 

Mirosław Mądry, pan Henryk Michalski, sołtysi pani Magda-

lena Czeszak, pani Elżbieta Piotrowska, pan Jakub Bartkowiak, 

pan Szymon Szal, panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Luboszan-

ki”, dyrektor Zespołu Szkól w Starym Luboszu pan Piotr Kacz-

marek, Rada Rodziców, nauczyciele, rodzice, dziadkowie oraz 

przedstawiciele prasy. 

W tym dniu cała społeczność przybrała kolor niebieski. W szko-

le na ścianach, oknach, drzwiach pojawiły się niebieskie motyle 

i balony. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia o prawach dziecka, 

a dzieci oraz młodzież z przedszkola i szkoły wykonała plakaty 

dotyczące ich praw. Odbyły się również warsztaty oraz wykład 
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przeprowadzony przez panią dr Agnieszkę Cieszyńską z Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas wielkiej 

gali wszyscy dorośli zostali udekorowani niebieskimi medalami 

wręczanymi przez dzieci, które wprowadzały każdego dorosłego 

na salę przy piosence „We Are The World”. Następnie widzowie 

obejrzeli film „Dzieci mają głos”. Galę poprowadziła przewodni-

cząca Samorządu Szkolnego, która krótko przypomniała historię 

powstania Konwencji o prawach dziecka oraz przedstawiła or-

ganizację UNICEF. Wszyscy skupili swoją uwagę na prezenta-

cji, której treść (ze względu na najmłodszą widownię) odczytała 

uczennica klasy I. Po wystąpieniu otrzymała ogromne brawa. 

Występ przygotowali uczniowie z klasy I z udziałem klas IV  

i VII. Jego zwieńczeniem było hasło „Dla każdego dziecka dzieciń-

stwo UNICEF” oraz wspólne odśpiewanie piosenki „Bo co może 

mały człowiek”. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Luboszanki” 

obdarowały dzieci własnoręcznie upieczonymi niebieskimi cia-

steczkami. Podczas przemówień dorośli potwierdzili, że dzieci to 

największy skarb i obiecali, że nadal będą strzec i przestrzegać 

praw dziecka. Na koniec cała społeczność z niebieskimi balona-

mi i chorągiewkami w rękach wyszła na boisko, gdzie wykona-

no wspólne zdjęcie. W ramach pomocy Dzieci – Dzieciom nasza 

szkoła nawiązała współpracę z Domem Dziecka w Sławie. Na-

uczyciele odbyli też szkolenie na temat „Cyfrowe dzieci”, które 

poprowadziła psycholog pani Dorota Zawadzka.

Zdrowo jem, więcej jem 
Agnieszka Włodarczak

W roku szkolnym 2019/2020 klasy i – iii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym z Zespołu Szkół Specjalnych w lesznie  realizują projekt edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem”, 
którego honorowy patronat objęła Małżonka Prezydenta rzeczpospolitej Polskiej pani agata kornhauser – duda. 

Za nami etap jesienny, który był bogaty w wiele działań o te-

matyce prozdrowotnej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach 

integracyjnych, podczas których dowiedzieli się wielu przydat-

nych informacji na temat zdrowego odżywiania. Brali udział 

w zajęciach sportowych, które przyczyniły się do zwiększenia 

świadomości, jak ważna jest aktywność fizyczna. Ciekawym do-

świadczeniem było tworzenie wspólnej Wielkiej Księgi  Zaga-

dek Owocowo–Warzywnych. 

Obecnie trwa etap zimowy. Uczniowie dowiedzieli się wielu cie-

kawostek o wodzie , a także wzięli udział w eksperymentach. 

Wspólnymi siłami zrobili zdrowe soki. Przed nami wiele cie-

kawostek , konkursów oraz pomysłów, jak wykorzystać naszą 

wiedzę w praktyczny sposób.
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Tradycyjny system edukacji nie znalazł jeszcze przepisu na to jak właściwie uczyć nowych technologii. W rzeczywistości to, co 

szkoły oferują uczniom, znacznie różni się od tego, czego szuka branża, szczególnie w szybko rozwijających się dziedzinach, 

takich jak np. FrontEnd developer.

Kamil Prozorowski - CDN Leszno

Rynek edukacji technologicznej

Podczas gdy tradycyjny system powoli wdraża nowe technolo-

gie do podstawy programowej, rynek edukacji technologicznej 

rozkwita. Setki samouczków i zasobów publikowane są na edX, 

Coursera, Codecademy, Treehouse, Udemy, Lynda itp. Udacity 

współpracuje z dużymi firmami, takimi jak Google i Facebook, 

aby tworzyć wspólne „nano-umiejętności”. Portale te gromadzą 

miliony użytkowników i stają się globalnymi graczami edukacji 

technicznej. 

Wbrew powszechnemu przekonaniu, uczenie się przedmiotów 

technicznych jest jak uczenie się czegokolwiek innego: „dobrzy 

edukatorzy robią różnicę”. Czy jest w tym coś zaskakującego? 

Weźmy za przykład kurs uczenia maszynowego Andrew Yan

-Tak Ng, który uruchomił Coursera w 2012 roku. Do dziś anali-

tycy danych zalecają jego kurs jako najlepsze wprowadzenie do 

uczenia maszynowego. Jestem pewien, że za kulisami poświę-

cono dużo czasu i wysiłku na zaprojektowanie i wykonanie 

tego kursu. Mimo to jest to praca jednego nauczyciela. Edukacja 

jest bardzo skalowalna, ponieważ jeden nauczyciel może mieć 

wpływ na setki uczniów, a ta skalowalność niekoniecznie wy-

maga ogromnych nakładów finansowych i technologicznych, 

wymaga natomiast czasu i przede wszystkim pasji.

Może któregoś dnia neuronauka będzie tak zaawansowana, 

że przez kilka minut będzie można nauczyć się czegoś nowego.  

W tej chwili jest to tylko science fiction. Dzisiejszy proces edu-

kacyjny składa się z doświadczeń, które są szeroko zdefiniowane 

w podstawie programowej. Oznacza to nic innego, jak podróż, 

którą odbywa uczeń, aby poznać nowe koncepcje i umiejętności. 

Ta podróż dotyczy przykładów, struktury, wyzwań, rytmu,  nie 

tylko treści.

Jak ułatwić uczniowi tą podróż:

• Wypracuj metody, które wspierją wymianę opinii, interakcji  

w celu ciągłego doskonalenia prowadzonych zajęć.

• Pobudzaj doświadczenie.

• Nie zaniedbuj inspiracji, które powinny być częścią eduka-

cji. Wykorzystaj w tym celu wykłady np. na TED, znajduje 

się tam ponad 500 rozmów z pierwszorzędnymi przedsię-

biorcami i CTO (Microsoft, Google, Facebook, Github, Uda-

city, Tesla itp.).

• Zapytaj sumiennego nauczyciela o opinię na temat mate-

riałów, który przegotował pięć lat temu. Zawsze powie, że 

potrzebują poważnego odświeżenia. Aktualizuj materiały  

i w miarę możliwości staraj się uwzględniać najnowsze 

trendy w danej dziedzinie. 
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Bądź z serca pozdrowiona,

Ojczysta święta mowo !

Niby łańcuchem złotym

Wiąże nas twoje słowo.

(l. Staff)

Iwona Gubańska - nauczyciel konsultant CDN Leszno

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Wiele słów napisano już o znaczeniu języka w życiu narodu. 

Niewątpliwie jest on szczególnym wyróżnikiem  tożsamości 

narodowej, a w  związku z tym zadaniem każdego  z obywate-

li jest szczególna dbałość o język. Są tacy, którzy nieustannie,   

i w rozmaity sposób, o to zabiegają, ale są też inni – im słowo „pa-

triotyzm” niekoniecznie kojarzy się  z językiem.   

Karol Libelt stwierdził: Naród żyje, dopóki język jego żyje, bez ję-

zyka narodowego  nie ma narodu.

Słowa niezwykle ważkie, podkreślające  nierozerwalny związek 

języka z narodem, z narodowością. 

Uczczeniu języka narodowego służy 21 lutego -  Międzynarodo-

wy Dzień Języka Ojczystego. Został ustanowiony przez UNESCO 

dla upamiętnienia wydarzeń w miejscowości Dhaka, obecnej 

stolicy Bangladeszu, w 1952 roku. Zginęło wówczas 5 studentów, 

którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu 

urzędowego.

Dbajmy więc o język ojczysty. Popełniamy wiele błędów języko-

wych, ale najważniejsze jest, aby uruchomić w sobie potrzebę 

nieustannego sprawdzania pisowni, wymowy. W tym kontek-

ście jedynie kształcenie ustawiczne pozwoli nam na doskonale-

nie języka. 

Polecam strony:

https://epodreczniki.pl/a/co-kazdy-powinien-wiedziec-o-po-

prawnosci-jezykowej/DtnOdSsGF

https://polszczyzna.pl/

https://www.jezykowedylematy.pl/

https://sjp.pwn.pl/poradnia

https://sjp.pwn.pl/poradnia/lista/wszystkie;18.html



ZAPRASZAMY NA STUDIA NA KIERUNKACH: 

• PEDAGOGIKA SPECJALNA 
studia magisterskie jednolite 5 letnie 

• PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA 
I WCZESNOSZKOLNA 
studia magisterskie jednolite 5 letnie 

• PEDAGOGIKA 
studia licencjackie (I stopnia) 

• PEDAGOGIKA 
studia magisterskie (II stopnia) 

MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPECJALNOŚCI:

• Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy
• Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
• Doradztwo zawodowe i personalne
• Pedagogika kryminologiczno – sądowa
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• Resocjalizacja z socjoterapią
• Spektrum autyzmu
• Oligofrenopedagogika
• Surdopedagogika
• Tyflopedagogika

CZESNE:

• Pedagogika I stopnia – 1680 zł za semestr
• Pedagogika II stopnia – 1890zł za semestr
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 1890 zł  

za semestr
• Pedagogika specjalna – 1890 zł za semestr

Możliwość płatności ratalnej 
przez 10 miesięcy w roku akademickim

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PEDAGOGIKĘ NA WSNP?

• studiowanie pedagogiki umożliwia nie tylko zdobycie 
odpowiednich uprawnień, ale również całego szeregu 
tzw. umiejętności miękkich, niezwykle cenionych 
przez obecnych pracodawców. Co ważne, z racji 
charakterystyki zawodu pedagoga, studenci uczą 
się również kreatywności, szybkiego rozwiązywania 
problemów i podejmowania decyzji, co umożliwia im pracę 
nawet w biznesie, policji, służbie więziennej czy wojsku;

• prowadzimy także zajęcia z wykorzystaniem technik 
kształcenia na odległość  (e-learningu) dzięki czemu 
studia są dostosowane do potrzeb osób pracujących, 
niepełnosprawnych, realizujących swoje hobby lub 
przebywających za granicą;

• nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności 
i kwalifikacji;

• możliwość uczenia się od czynnych zawodowo 
nauczycieli i pedagogów;

• posiadamy bogaty system stypendialny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

• kserokopia świadectwa dojrzałości
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego 

stopnia dla kandydatów na II stopień
• 1 fotografia o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z 

wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu 
osobistego) plus fotografia w formacie JPG na nośniku 
elektronicznym;

• podanie o przyjęcie na studia, umowa i ślubowanie  
(dostępne na stronie www.wsnp.edu.pl)

WARSZAWSKA UCZELNIA BLIŻEJ CIEBIE

TRWA REKRUTACJA

ZAPISZ SIĘ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ U NASZEGO PARTNERA!
Szczegółowe informacje dostępne tez na stronie www.wsnp.edu.pl 

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie została założona w 2002 roku. Jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru MNiSW pod nr 236 (polon.nauka.gov.pl). 

Wyższa Szkoła
Nauk Pedagogicznych
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Wyższa Szkoła
Nauk Pedagogicznych

Aleje Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

tel. 790 790 316, 22 100 90 21 lub 22 100 90 10
e-mail: podyplomowe@podyplomowe.info

FB: facebook.com/podyplomowe.info
www.podyplomowe.info · www.wnsp.edu.pl

Najbliższa filia lub oddział partnera:

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH
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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 środowi- 
skowa, 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- 
chnik 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


