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Problemy Oświaty i Wychowania

#CoSięCzyta czyli #ZostańWdomu

«Kto czyta, żyje wielokrotnie.
Kto zaś z książkami obcować 
nie chce, na jeden żywot jest 
skazany.» (J. Czechowicz)

Lockdown dotknął wszystkich. 
W tym czasie zainicjowaliśmy, 
mamy nadzieję, że popularny 
w kręgach przyjaciół i sympa-
tyków Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Lesznie, cykl  
#CoSięCzytaWCDNnie.

Na nasze zaproszenie odpo-
wiedzieli nie tylko pracowni-
cy CDNLeszno, ale również 
przyjaciele i sympatycy, którzy 
przedstawili rekomendacje po-
zycji książkowych, do których 
czują sentyment, które lubią, do 
których bardzo często wracają.

Rekomendacje stały się nie tylko świetną promocją tych pozycji, ale również przypomnie-
niem o ich istnieniu, o przesłaniu jakie niosą.

Liczymy, „że ta swoista wymiana książek utrwaliła również więzi między nami, a być może 
je także zbudowała. A książka, zawsze, również w tym trudnym czasie, zapewnia naszą po-
trzebę dialogu.” (cyt. za Iwona Gubańska)
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“Lato - oszałamiające eksplozje zieleni, niebo rozświetlone 
cudownymi zachodami słońca, bogactwo kwiatów i wiatr, 

który pachnie jak miód...”
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Pozwolą Państwo, że rozpocznę wierszem Klaudii Czapli,  
absolwentki III LO w Lesznie. Ujmuje on chyba wszystkie 
nasze niedawne doznania i emocje.

I nagle zrobiło się cicho. 
Nie przychodzi już miły pan listonosz,
nie ma żadnych dzieci na placu zabaw. 
Nie widzę pary staruszków,
którzy dzień w dzień siedzieli na ławce
pod moim oknem.
Nie słyszę już szkolnego dzwonka,
który był cogodzinnym zbawieniem.
Cisza i pustka nastała wśród głośnego tłumu.
Tylko przyroda spokojnie i odważnie
do tego podchodzi.
I żyje swoim życiem, 
którego nie zauważamy na co dzień. 
Tylko w chwili,
kiedy zostajemy bez swojego, 
rutynowego, bogatego życia.

Za nami czas szczególny w edukacji, inny; dla niektórych 
wręcz rewolucyjny. Od początku pojawiają się różne na 
jego temat  opinie, niekiedy krzywdzące dla pedagogów, 
ale także takie, które doceniają ich  wysiłek, kreatywność, 
dyspozycyjność. Zachęcam do dzielenia się doświadczenia-
mi w zakresie kształcenia na odległość. Opublikujemy je na 
łamach naszego czasopisma. 

Wszystkim – uczniom, rodzicom, pedagogom  potrzebny 
jest teraz wypoczynek;  taki, który będzie nas jednoczył  
z naturą, da wytchnienie od świata wirtualnego. Niech ta-
kim wytchnieniem staną się dla Państwa również refleksje 
wywołane lekturą naszego pisma, w którym – jak zwykle – 
ciekawe inicjatywy, pomysły metodyczne, relacje. 
           
Iwona Gubańska 
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Pyszne lato, paw olbrzymi,
stojący za parku kratą,

roztoczywszy wachlarz ogona,
który się czernią i fioletem dymi,

spogląda wkoło oczyma płowymi,
wzruszając złotą i błękitną rzęsą.

I z błyszczącego łona
wydaje krzepkie krzyki,

aż drży łopuchów zieleniste mięso,
trzęsą się wielkie serca rumbarbaru

i jaskry, które wywracają płatki
z miłości skwaru,

i rozśpiewane, więdnące storczyki.
O, siądź na moim oknie, przecudowne lato,

niech wtulę mocno głowę w twoje ciepłe pióra
korzennej woni,

na wietrze drżące --
niech żółte słońce

gorącą ręką oczy mi przesłoni,
niech się z rozkoszy ma dusza wygina

jak poskręcany wąs dzikiego wina.

Znani poeci o lecie
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Pyszne lato

Pyszne lato
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Z okazji wakacji, życzę Wam wielu chwil 
wytchnienia, odpoczynku, realizacji marzeń 

i rozwijania własnych pasji.

Wykorzystajcie ten czas na spotkania  
z bliskimi.

Pamiętajcie o bezpieczeństwie.

Dorota Kinal

dorota kinal
Dyrektor

Departamentu Edukacji i Nauki

Życzenia wakacyjne
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Jak nauczać wychowania fizycznego zdalnie?
nastąpił czas, w którym bardzo zmieniła się rzeczywistość szkolna. Wybuch pandemii i powodowanej nią choroby 
Covid-19 spowodował, że wszyscy przenieśliśmy się w świat wirtualny. dotyczy to również szkoły - wychowania 
fizycznego i zdalnego nauczania. 

Znalezienie się w tych nowych okolicznościach wymusiło na na-

uczycielach zmiany i dostosowanie się do nowych okoliczności, 

wypracowywanie nowych systemów pracy, które będą działały 

i przynosiły określone rezultaty.

Wydaje się, że tworzony obecnie system zdalnego nauczania 

przynajmniej na jakiś czas stanie się jedyny, który będzie moż-

na stosować i realizować w szkole, również na lekcjach wycho-

wania fizycznego. Ale może jest on też szansą do uzupełniania 

nauczania w systemie klasowo – lekcyjnym w przyszłości. Bo 

szkoła po tak trudnym doświadczeniu szybkiego dostosowania 

się do z dnia na dzień zmienionej rzeczywistości już nigdy nie 

będzie taka sama. Być może jest to szansa dla uatrakcyjniania 

nauczania w zakresie wychowania fizycznego, wyjście naprze-

ciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz tworzenie zasobów 

nowoczesnych technik uczenia i nauczania.

Wychowanie fizyczne i jego specyfika również w tym zakresie 

może oczekiwać swojej szansy, ponieważ wypracowane zasoby 

mogą być wykorzystane dla realizacji zadań przez uczniów np. 

czasowo zwolnionych z wychowania fizycznego lub z różnych 

przyczyn niemogących brać w nim udziału.

Zatem jak nauczać wychowania fizycznego zdalnie?

Z przedmiotu wychowanie fizyczne można zastosować następu-

jące zadania do samodzielnej realizacji przez ucznia:

• przesyłanie materiałów, linków, plików, filmików instruk-

tażowych, zdjęć do przeanalizowania przez uczniów w za-

kresie wykonania określonego ćwiczenia ,

• wypełnianie testów np. wiedzy o sporcie i szeroko rozumia-

nej kulturze fizycznej, grach sportowych i ich przepisach, 

sportowcach, imprezach sportowych takich jak Igrzyska 

Olimpijskie, nazewnictwie ćwiczeń określonych dyscyplin 

sportowych,

• tworzenia zestawów ćwiczeń o różnej charakterystyce, 

tworzenia jadłospisów nawiązujących do płci, wieku i do-

mowej aktywności fizycznej, sprawdzanie własnej sylwetki 

Agata Sadowska, nauczyciel doradca metodyczny CDN Leszno

poprzez określanie BMI, 

• skorzystanie z aplikacji umożliwiających monitorowanie 

własnej aktywności ruchowej takich jak: Endomondo, Nike 

Training, Healt , Ćwicz w domu itp.

• korzystanie z planszowych gier o tematyce sportowej, po-

łączonych z wykonywaniem zadań ruchowych, tworzenie 

alfabetu sportowego,

• tworzenie własnych elementów ćwiczebnych w warun-

kach domowych np.” rzut do kosza piłką = rzut do kosza na 

pranie skarpetką”,

• konstruowanie indywidualnych planów domowej aktyw-

ności ruchowej.

O ile te wszystkie zadania możemy sprawdzać, korygować czy 

monitorować poprzez różne formy informacji zwrotnej od 

ucznia, o tyle realizacja przez niego typowej , rzeczywistej ak-

tywności ruchowej może być dla nas, nauczycieli wychowania 

fizycznego, utrudniona w egzekwowaniu.

Co możemy zatem zrobić  jako nauczyciele wychowania fizycz-

nego?

Przede wszystkim należy nawiązać i utrzymywać kontakt ze 

swoimi uczniami na grupach wirtualnych poprzez różnego ro-

dzaju komunikatory, jak: Librus ,WhatsApp, Mesenger....oraz 

platformy szkolnye, które właśnie powstają, np. Office 365. 

Wszelkiego rodzaju zlecane zajęcia ruchowe powinny być:

• dostosowane do wieku – etapu nauczania,

• możliwości, jakie uczeń ma w warunkach domowych do re-

alizacji wskazanych zadań w opanowaniu wiedzy, spraw-

ności czy umiejętności,

• wskazujące na codzienną aktywność wg zasady 3x30x130 

(3 razy w tygodniu przez 30 minut przy średnim tętnie 130/

min (zmęczenie jak przy truchcie)),

• łatwe do wykonania i zachęcające do  kreatywne zachowa-

nia ucznia,
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- wypełnić przygotowaną przez nas tabelę tygodniowej aktyw-

ności zawierającą najważniejsze dla nas informacje (nazwę ćwi-

czenia, ilość odbytych jednostek w tygodniu, ilość minut, ilość 

powtórzeń , czas itp.).

Jak zatem oceniać ich aktywność?

Wydaje się ,że w obecnej sytuacji najważniejsze będzie wza-

jemne zaufanie, systematyczność, kreatywność i pomysłowość 

ucznia oraz sposób udokumentowania swojej aktywności. Jako 

nauczyciele znający swoich uczniów możemy też z nimi kon-

sultować pewne zadania i działania, mając przekonanie , że są 

uczciwi w swoich działaniach. W tym stanie rzeczy należy przy-

jąć zasady nagród aniżeli kar, stałego i ciągłego motywowania 

do aktywności fizycznej, stosowania pozytywnych komentarzy 

nawet do najmniejszej aktywności, budowanie dobrych relacji  

z uczniem. Po tych doświadczeniach obecnej sytuacji jestem 

przekonana, że uczniowie bardzo chętnie wrócą na wychowa-

nie fizyczne do swoich szkół i do nas nauczycieli.

Zaproponowana tutaj forma realizacji zajęć wychowania fizycz-

nego stanowi pewne minimum i powstała nagle,  w krótkim cza-

sie. Dziś wszyscy uczymy się nauczania zdalnego i mamy jeszcze 

bardzo wiele do zrobienia w tym zakresie.

• w miarę atrakcyjne dla ucznia oraz niezbyt obciążające, dłu-

gie i wyczerpujące.

          

Kształtowanie świadomości uczniów i ich wiedzy na temat zna-

czenia ruchu dla zdrowia i utrzymania sprawności fizycznej 

wydaje się kluczowe, gdyż nie jesteśmy w stanie kontrolować 

w pełni wszystkich ich poczynań. Wiadomo, że nie wszyscy 

uczniowie uwielbiają ruch i nie wszyscy ochoczo przystąpią do 

zadań. Musimy jednak budować zaufanie do uczniów i polegać 

na przekazywanej przez nich relacji z wykonania. Jednocze-

śnie naszą rolą jako nauczycieli powinno być budowane wśród 

uczniów przekonania, że brak wykonywanych aktywności ru-

chowych działa na niekorzyść ich samych. 

Uczniowie mogą dokumentować swoją aktywność na co naj-

mniej kilka sposobów:

- nagrać i przesłać krótki filmik ze swojej aktywności,

- zrobić kilka zdjęć telefonem ze swojej aktywności,

- przesłać zrzut ekranu z aplikacji np. Endomondo bądź historii 

wykonanych treningów

- napisać kilka słów w notatce, w przygotowanej przez nas for-

mie ( w zależności od postawionych celów),
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Nasuwa się jednak pytanie: Jak wiarygodnie pokazać to, czego 

nauczyliśmy się poza systemem szkolnym? Certyfikat lub za-

świadczenie ukończenia kursu może wyglądać wiarygodnie. 

Skąd jednak pracodawca ma wiedzieć, co tak naprawdę wie  

i potrafi osoba pokazująca mu taki dokument, jak zachowa się 

w konkretnej sytuacji zawodowej? Odpowiedź na te pytania 

jest ważna także dla pracownika, który decyduje się ukończyć 

odpowiednie szkolenie. Ważne jest to, czy dokument ten będzie 

honorowany przez pracodawcę i jakie będzie jego znaczenie na 

rynku. W uzyskaniu odpowiedzi na te pytania pomaga Zinte-

growany System Kwalifikacji - narzędzie polityki państwa na 

rzecz rozwoju umiejętności.

 W styczniu 2016 roku weszła w życie ustawa o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji, która buduje ład dotyczący kwalifikacji  

w Polsce. Dzięki temu kwalifikacje opisywane są w jednym miej-

scu, w jeden standaryzowany sposób i zamieszczane są w Zinte-

growanym Rejestrze Kwalifikacji.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) - to publiczny rejestr, 

w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych 

na podstawie przepisów ustawy o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (ZSK). W ZRK można przeglądać kwalifikacje i iden-

tyfikować instytucje, które nadają daną kwalifikację,  wniosko-

wać o włączenie kwalifikacji rynkowej, wnioskować o nadanie 

uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, a także  wnioskować 

o wpis na listę podmiotów do pełnienia funkcji zewnętrznego 

zapewnienia jakości.

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji definiuje też po-

jęcie kwalifikacji. Kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się, na 

które składają się wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. 

Kwalifikacja opisywana jest więc językiem efektów uczenia się, 

a efekty te muszą być walidowane, czyli potwierdzane np. egza-

minem. Uzyskana kwalifikacja musi być certyfikowana poprzez 

odpowiednie, uprawnione do tego instytucje. 

Kwalifikacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji powinna 

więc być:

- zrozumiała - opisywana za pomocą efektów kształcenia,

- wiarygodna – nadawana wyłącznie po pozytywnym wyniku 

walidacji,

- budząca zaufanie – nadawana przez uprawniony podmiot cer-

tyfikujący,

- dostępna – opublikowana w Zintegrowanym Systemie Kwali-

fikacji,

- rozpoznawalna – zgodna z poziomem Polskiej Ramy Kwalifika-

cji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji składa się z kwalifikacji peł-

nych (nadawanych w szkołach i na uczelniach w formie świa-

dectw i dyplomów, po ukończeniu poszczególnych etapów edu-

kacji) i cząstkowych, na które składają się kwalifikacje rynkowe 

i uregulowane. Kwalifikacje rynkowe wprowadzane są do reje-

stru na wniosek podmiotów reprezentujących rynek pracy. Są 

to kompetencje, które zdobywamy na kursach czy szkoleniach. 

Kwalifikacje uregulowane funkcjonują na podstawie innych 

przepisów prawa (np. uprawnienia budowlane).

Do każdej kwalifikacji przypisany jest odpowiedni poziom Pol-

skiej Ramy Kwalifikacji (PRK), w której wyodrębniono 8 pozio-

mów. Numer poziomu kwalifikacji jest zapisywany na świadec-

twach i certyfikatach. 

Kwalifikacje zawarte w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji 

mają określoną i potwierdzoną jakość, a uzyskany dyplom lub 

certyfikat poświadczający daną kwalifikację jest dowodem tego, 

co rzeczywiście wie i umie osoba, która nim dysponuje.

W jaki sposób kwalifikacje rynkowe przenikają się ze szkolnic-

twem branżowym?

Jednym z celów zmian wdrażanych w „Strategii na rzecz odpo-

wiedzialnego rozwoju” było zwiększenie wpływu pracodawców 

na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego. Zmiany rozpo-

częły się od zmian programowych, w które włączyli się praco-

dawcy.

Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe
nikogo nie trzeba dziś przekonywać, że uczymy się przez całe życie. W szkołach i na studiach zdobywamy tylko część 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Coraz większe znaczenie ma to, czego uczymy się poza edukacją 
formalną, na kursach i szkoleniach, a także dzięki praktyce i doświadczeniu zdobywanemu w miejscach pracy. 

Maria Koroniak - nauczyciel konsultant CDN Leszno
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W Ustawie Prawo Oświatowe zapisany jest obowiązek współ-

pracy szkół branżowych z pracodawcami. Dopuszczane są róż-

ne warianty tej współpracy, zawieranej w ramach umów czy 

porozumień: może to być tworzenie klas patronackich, realiza-

cja praktycznej nauki zawodu, wyposażenie warsztatów i pra-

cowni, organizacja egzaminów zawodowych, współpraca przy 

opracowaniu programów nauczania dla zawodu, doskonalenie 

nauczycieli czy realizacja doradztwa zawodowego i promocja 

kształcenia zawodowego. 

Kształcenie zawodowe w branżowych szkołach I stopnia  

i w technikach odbywa się w oparciu o podstawy programo-

we kształcenia w zawodach, w których opisane są kwalifikacje 

zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji. Każda kwalifikacja opisa-

na jest oddzielnie i opisana jest w postaci Jednostek Efektów 

Kształcenia (JEK).  W podstawie programowej zawarta jest też 

minimalna liczba godzin niezbędna do realizacji podstawy pro-

gramowej. 

W oparciu o podstawę programową tworzony jest program na-

uczania dla zawodu. Opracowywany jest on przez nauczycie-

la lub zespół nauczycieli kształcenia zawodowego, przy czym 

wskazane jest, aby był tworzony we współpracy z pracodawca-

mi lub organizacjami pracodawców. 

Program nauczania może obejmować treści nauczania wy-

kraczające poza treści podstawy programowej. Liczba godzin 

przeznaczonych na kształcenie zawodowe określona w ramo-

wym planie nauczania jest większa od minimalnej liczby go-

dzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych  

w zawodzie, określonych w podstawie programowej. Tę różnicę 

godzin można przeznaczyć m.in. na realizację zajęć przygo-

towujących uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej 

funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

związanej z nauczanym zawodem. 

Wprowadzone w znowelizowanym prawie oświatowym 

przepisy umożliwiające uzyskiwanie kwalifikacji ryn-

kowych włączonych do ZSK otwierają nowe możliwości 

łączenia edukacji i rynku pracy. Dzięki temu absolwent 

kończący branżową szkołę I stopnia lub technikum może 

posiadać umiejętności określone dla kwalifikacji rynkowej, 

niezbędne do wykonywania pracy na lokalnym rynku 

pracy, zgodnie z potrzebami pracodawców.  

Zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętno-

ści oraz kompetencji społecznych, nabytych poprzez uzy-

skanie kwalifikacji rynkowych, zgodnych z oczekiwania-

mi rynku pracy sprawi, że absolwenci szkół branżowych 

i techników będą lepiej przygotowani do wykonywania 

wyuczonego zawodu, a tym samym lepiej postrzegani 

przez pracodawców.

Podsumowując, można stwierdzić, że Zintegrowany Sys-

tem Kwalifikacji można uznać za most łączący edukację  

i rynek pracy.
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Emilia Chrzanowska - doradca metodyczny, CDN Leszno

Poznawczy obszar rozwoju dziecka Podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa, że dziecko przy-
gotowane do podjęcia nauki w szkole wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, 
nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenia swoim doświadczeniom, ekspery-
mentuje rytmem, głosem, dźwiękiem i ruchem.

Czapla

Chodziła czapla - kroki palcami

Na wysokich nogach - po ręce dziecka

Chodziła po desce…

Chodziła po desce… - palcem pukamy

Opowiadać ci jeszcze?! - lekko w piersi dziecka  

Rak

Idzie rak - kroki dwoma

Nieborak - palcami na przemian

Czasem naprzód - po ręce dziecka

Czasem wspak

Jak ugryzie - lekkie uszczypnięcie

Będzie znak - ręki dziecka

Myszka

Idzie myszka - robimy dwoma palcami „kroki” po tułowiu 

dziecka

Do braciszka              

Tu wskoczyła - palec chowamy pod kołnierzyk

Tu się skryła... - palec chowamy pod paszkę dziecka

Rodzina

Ten pierwszy to nasz dziadziuś

A obok  - babusia

Największy to tatuś

A przy nim mamusia

A to jest dziecinka mała

Tralalala lalalala…

A to – moja rączka cała

Tralalala lalalala…

 

 

Dwa Michały

Tańcowały

Dwa Michały

Jeden duży

Drugi mały

Jak ten duży - palcem wskazującym

Zaczął krążyć - i kciukiem

To ten mały - wykonujemy odpowiednie

Nie mógł zdążyć - do tekstu ruchy  

Dużo radości przynoszą przedszkolakom także wyliczanki. 

Dzieci szybko je zapamiętują i stosują np. w zabawach swobod-

nych, zabawach ruchowych...

Kipi kasza

Kipi kasza, kipi groch

Lepsza kasza niźli groch

Bo od grochu boli brzuch,

a od kaszy człowiek zdrów.

Jedzie pociąg

Jedzie pociąg fu,fu,fu!

Trąbi trąbka tru, tu, tu!

A bębenek: bum,bum,bum!

Na to żabka: kum, kum, kum!

Konik człapie: człap, człap, człap!

Woda z kranu: kap, kap, kap!

Mucha brzęczy: bzy, bzy, bzy!

A wąż syczy: sy, sy, sy !

Baran beczy: be, be, be!

A owieczki me, me, me!

Zabawy paluszkowe i wyliczanki w przedszkolu
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Na wysokiej górze

Na wysokiej górze

rosło drzewo duże,

nazywało się

apli – papli – bite – blau.

A kto tego nie wypowie,

ten nie będzie grał!

Trąf, trąf

Trąf, trąf, misia bela,

misia, asia, kąfacela

misia a, misia be,

misia, asia,

ką – fa – ce.

Idzie stonoga

Idzie, idzie stonoga,

a tu … noga.

Idzie, idzie malec,

a tu … palec.

Idzie, idzie koń,

a tu … dłoń.

Idzie, idzie krowa,

a tu … głowa.

Leci, leci kos,

a tu … nos.

Idzie pani

Idzie pani: tup, tup, tup.

Dziadek z laską: stuk, stuk, stuk.

Skacze dziecko: hop, hop, hop.

Żaba robi długi skok!

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu.

Kropi deszczyk: puk, puk, puk.

Deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup.

A grad w szyby: łup, łup, łup!

Świeci słonko, wieje wietrzyk,

pada deszczyk…

Czujesz dreszczyk?

Wyliczankę „Idzie pani” można zastosować w pracy z przed-

szkolakami jako „masażyk”  podczas zabaw relaksujących.

Bibliografia:

1. A jak będzie słońce… A jak będzie deszcz… wiersze, opowiada-

nia, teatrzyki, przysłowia i zagadki dla przedszkoli, Dziurzyńska 

T., Ratyńska H., Stójowa E., WSiP Warszawa 1996 r.

2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształ-

cenia ogólnego 2017 r.

Praca z mikroskopem na lekcjach biologii  
w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
- część 2

Katarzyna Borowiak - nauczyciel konsultant CDN Leszno

Zarówno w podstawie programowej nauczania biologii w szkole podstawowej, jak i w szkole ponadpodstawowej  
w zakresie podstawowym i rozszerzonym, określono m.in. cele kształcenia związane z mikroskopowaniem.

Z kolei wymagania szczegółowe określają dokładnie, jakich ob-

serwacji mikroskopowych powinni dokonać uczniowie na lek-

cjach biologii. 

Poniżej przedstawiono trzy kolejne karty pracy związanych  

z mikroskopowaniem, które można wykorzystać na lekcjach 

biologii na każdym etapie kształcenia.

1. Obserwacja budowy komórek skórki z liścia pelargonii lub 

innej rośliny

Zapis w podstawie programowej dla szkół podstawowych: roz-
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2. Obserwacja budowy komórek miąższu pomidora lub jarzę-

biny.

Zapis w podstawie programowej dla szkół podstawowych: 

rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na 

podstawie opisu) tkanki roślinne; wskazuje cechy adaptacyjne 

tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji (tkanka 

twórcza, okrywająca, miękiszowa, wzmacniająca, przewodząca, 

Zapis w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawo-

wych (poziom rozszerzony): rozpoznaje tkanki roślinne na pre-

paracie mikroskopowym (w tym wykonanym samodzielnie), na 

schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje zwią-

zek ich budowy z pełnioną funkcją; dokonuje obserwacji mikro-

skopowych plastydów w materiale biologicznym;

Materiał:

• mikroskop,

• szkiełko podstawowe i nakrywkowe,

• igiełka preparacyjna,

• naczynie z wodą,

• pipeta,

• pomidor lub jarzębina.

Wykonanie:

• Na szkiełko podstawowe nanieś kroplę wody.

poznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na 

podstawie opisu) tkanki roślinne; wskazuje cechy adapta-

cyjne tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji 

(tkanka twórcza, okrywająca, miękiszowa, wzmacniająca, 

przewodząca).

Zapis w podstawie programowej dla szkół ponadpodsta-

wowych (poziom rozszerzony): rozpoznaje tkanki roślinne 

na preparacie mikroskopowym (w tym wykonanym samo-

dzielnie), na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu 

i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją.

Materiał:

• mikroskop,

• szkiełko podstawowe i nakrywkowe,

• igiełka preparacyjna,

• naczynie z wodą,

• pipeta,

• liść pelargonii lub innej rośliny.

Wykonanie:

• Na szkiełko podstawowe nanieś kroplę wody.

• Zdejmij skórkę dolną z liścia pelargonii lub innej rośli-

ny i umieść ją w kropli wody na szkiełku podstawo-

wym.

• Obiekt nakryj szkiełkiem nakrywkowym.

• Rozpocznij obserwację mikroskopową.

• Zwróć uwagę na:

• kształt komórek liścia i ich ułożenie względem siebie,

• budowę włosków gruczołowych,

• budowę aparatów szparkowych.

• Wykonaj rysunek aparatu szparkowego wraz z ko-

mórkami przyszparkowymi – podpisz na nim komórkę 

szparkową, komórkę przyszparkową, szparkę, chloro-

plast i zgrubienie ściany komórkowej.

Fot. 1. Komórki skórki dolnej liścia pelargonii z aparatami szparkowymi (fo-

tografia wykonana na lekcji biologii przez uczniów autorki artykułu)

Fot. 2. Komórki skórki dolnej liścia pelargonii z aparatami szparkowymi (fotografia 

wykonana na lekcji biologii przez uczniów autorki artykułu)
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• Weź odrobinę miąższu pomidora lub jarzębiny i umieść go 

w kropli wody na szkiełku podstawowym.

• Obiekt nakryj szkiełkiem nakrywkowym.

• Rozpocznij obserwację mikroskopową.

• Zwróć uwagę na:

1. kształt komórek miąższu pomidora lub jarzębiny,

2. chromoplasty – są to plastydy zawierające pomarańczo-

wy barwnik – karoten.

• Wykonaj rysunek jednej komórki miąższu pomidora lub ja-

rzębiny – podpisz na nim chromoplasty.
Fot. 3. Ziarna skrobi w komórkach miąższu ziemniaka (fotografia wykonana na 

lekcji biologii przez uczniów autorki artykułu)

Edukacja przez Szachy w Szkole
Wiesława Walkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, instruktor sportu szachy, ZSO we Włoszakowicach  

moda na szachy, którą obserwujemy w Polsce w ostatnich latach,  związana jest z korzyściami, jakie ta gra przynosi 
osobowości gracza.  korzyści dla rozwoju dzieci, funkcjonowania osób starszych, osób niepełnosprawnych i scho-
rowanych wynikające z gry w szachy są różnorodne.

Wśród wielu innych wyróżnić można:

• rozwój pamięci wzrokowej i logicznej, krótko i długotrwałej, 

a w jego  konsekwencji tworzenie się struktur umysłowych, 

które pozwalają lepiej zapamiętywać materiał szkolny czy 

inne przydatne w życiu informacje;

• rozwój wyobraźni przestrzennej, przenoszenie widzenia 

szachowego na układ współrzędnych;

• rozwój postaw społecznych i emocjonalnych związanych 

z przegrywaniem i wygrywaniem, nawiązywaniem relacji 

społecznych w czasie pojedynków  i w czasie przerw mię-

dzy nimi;

• rozwój cechy takich, jak: opanowanie, odwaga, koncentra-

cja,  determinacja, wytrwałość i cierpliwość, ale także syste-

matyczność, samodzielność, konsekwencja w działaniu;

• szachy uczą skutecznego działania pod presją i w stresie, 

pozwalają też na wykształcenie mechanizmów redukują-

cych stres, uczą odreagowania stresu po partii przez sporty 

ruchowe;

• szachy kształtują też wolę walki i zwycięstwa, co jest szcze-

gólnie ważne dla dzieci, które na przykład ze względów 

zdrowotnych nie mogą uprawiać innych dyscyplin spor-

tu, umożliwiają im czynne uczestniczenie w rozgrywkach 

sportowych, realizację się przez sport;

• szachy pozwalają odnieść sukces szkolny i sportowy dzie-

ciom z zaburzeniami zachowania czy koordynacji rucho-

wej, wykluczonym społecznie oraz odznaczającym się dys-

leksją rozwojową;

• szachy uczą odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji 

własnych decyzji, każda zbyt szybko podjęta decyzja skut-

kuje przegraną pozycją, przegraną partią;

• są również grą, rozrywką i świetną zabawą oraz mogą stać 

się pasją na całe życie, będąc alternatywą dla komputera czy 

telefonu komórkowego;

• dodatkowo pozwalają poznać kraj i rówieśników z różnych 

zakątków Polski, a nawet świata w czasie rozgrywek na tur-

niejach szachowych;

• często są jedyną możliwością dla dzieci niepełnosprawnych 

(osoby niewidome i niesłyszące) uzyskania wyniku sporto-

wego, a dzięki niemu odniesienia sukcesu;

• osobom chorym w szpitalu pozwalają zapomnieć o cierpie-

niu. 

Szachy od dawna postrzegane były jako gra strategiczna, rozwi-
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jająca logiczne myślenie. Ze względu na wartość systematycz-

nej nauki gry na planszy szachowej w dniu 13 marca 2012 roku 

Parlament Europejski wydał (z inicjatywy wybitnego rosyjskie-

go szachisty Garriego Kasparowa), dyrektywę rekomendującą 

wprowadzenie nauczania szachów do szkół.  (Dziennik Urzędo-

wy Unii Europejskiej C 251 E tom 56 z dnia 31 sierpnia 2013 r.)

W oparciu o to w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-

wej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej,  

w punkcie omawiającym osiągnięcia w zakresie stosowania 

matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach 

edukacji, ( D.U.2017 poz. 356)  określono, że uczeń w trakcie edu-

kacji matematycznej wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry 

planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia 

strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; przekształca 

gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne. Na pod-

stawie tego zapisu,  w klasach 1-3 szkoły podstawowej, organi-

zowana jest nauka gry w szachy w ramach projektu Polskiego 

Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Zajęcia 

w klasach I-III w szkołach realizujących założenia projektu sza-

chy jako przedmiot prowadzą przeszkoleni na 72-godzinnym 

kursie nauczyciele.

Organizacja szkolenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących we 

Włoszakowicach

We Włoszakowicach dzieci z klas 1-3 mają jedną godzinę  zajęć 

szachowych wpisaną do planu lekcji. W zajęciach tych uczest-

niczą wszyscy uczniowie, poznając podstawy gry na 64 polach 

bez wstępnej selekcji. Lekcje prowadzą instruktorzy szkolni i 

sportowi, których kwalifikacje (po ukończeniu przez nich pod-

stawowego kursu z zakresu metodyki nauczania szachów) po-

twierdził Polski Związek Szachowy. Na świadectwie ukończenia 

kolejnego roku nauki dzieci otrzymują wpis o poziomie swoich 

umiejętności szachowych.

Raz do roku każda klasa bierze udział w turnieju szachowym, a 

trójka uczniów z najwyższym wynikiem na listach końcowych 

ma prawo gry w finale szkolnym o Puchar Dyrektora Szkoły. 

Dzieci utalentowane, w szczególny sposób zainteresowane roz-

wojem swoich umiejętności szachowych, mają również możli-

wość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych organizowa-

nych przez Uczniowski Klub Sportowy przy ZSO Włoszakowice. 

Zajęcia organizowane są w sobotnie przedpołudnia. Klub orga-

nizuje zawody na miejscu, a także umożliwia wyjazdy na turnie-

je towarzyskie i rozgrywki związane ze współzawodnictwem 

sportowym w ramach sportu kwalifikowanego. W klubie pracu-

ją instruktorzy i trenerzy sportu szachy, ucząc dzieci w grupach 

15-osobowych podstaw królewskiej gry.

W szkole organizowany był już dwukrotnie turniej szachowy 

dla graczy z Wielkopolski  - Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół 

Projektu Edukacja przez Szachy w Szkole.  Na tym turnieju spo-

tykały się dziesięcioosobowe drużyny szkół realizujących zało-

żenia projektu EpSwS. Dodatkowo we Włoszakowicach  odbyły 

się Mistrzostwa Wielkopolski do lat 7.

Zainteresowanie szachami jest na tyle duże, że zostały już trzy 

razy zorganizowane szkolenia dla dorosłych zakończone turnie-

jem „Mama, tata daje mata”.

W domach rodzinnych dzieci są szachownice. Grają już nie tylko 

dzieci, ale całe rodziny. 

Kończąc rozważania na temat znaczenia szachów w życiu czło-

wieka, można przytoczyć słowa nieoficjalnego szachowego mi-

strza świata w latach 1858–1884 Paula Morphyego,  który powie-

dział: „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie 

być spokojni”.  

Bibliografia:

1.Deklaracja Parlamentu Europejskiego w sprawie Programu 

Szachy w Szkole (online), Szachy w Szkole Dolny Śląsk, http://

szachywszkole.com.pl/article-6/, 2012.02.13.

2. Podstawa Programowa. Szkoła podstawowa klasy I-III, Pod-

stawa Programowa.pl, https://podstawaprogramowa.pl/Szkola

-podstawowa-I-III.pl, 2028.01.31.
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Z ogrodem za pan brat
Aniela Serwicka. nauczyciel ogrodnictwa, SOS-W im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie

Innowacja pedagogiczna; metodyczno-organizacyjna

Data wprowadzenia: październik 2019 r.

Data zakończenia: czerwiec 2021 r.

Wstęp

Innowacja „Z ogrodem za pan brat” jest wyjściem naprzeciw wy-

mogom edukacyjnym zawartym         w podstawie programowej 

kształcenia branżowego w zawodzie ogrodnik oraz Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno

-Wychowawczego w Rydzynie.

Inspiracją do opracowania innowacji było powołanie Szkoły 

Branżowej I Stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej 

oraz próba integracji młodzieży o różnych niepełnosprawno-

ściach, wspólnie odbywającej praktyki. 

W ciągu roku pracy doświadczyłam trudności w przekazywa-

niu niejasnych – dla uczniów niesłyszących – zawodowych tre-

ści kształcenia ze względu na brak znaków migowych dotyczą-

cych specjalistycznego słownictwa, a także ograniczony zasób 

słownictwa uczniów niesłyszących i trudnoś-ci w rozumieniu 

przez nich przekazywanych treści. Stąd pomysł, by opracować 

innowację metodyczno-organizacyjną.

Utrudniony przekaz informacji słownych kierowany do 

uczniów niesłyszących poprzez innowację umożliwi im lepsze 

zrozumienie poruszanych zagadnień, a jednocześnie pozwoli 

doświadczyć uczenia się niektórych treści w warunkach natu-

ralnych. 

Ponadto niektórzy uczniowie pochodzą ze środowisk miejskich, 

nigdy nie pracowali w ogrodzie, nie znają natury roślin, podsta-

wowych narzędzi ogrodniczych, stąd też nie potrafią się nimi 

posługiwać oraz wykonywać podstawowych czynności ogrod-

niczych. Odbywanie praktyk zawodowych jest ich jedyną moż-

liwością do głębszego poznania istoty prowadzenia produkcji 

ogrodniczej. Dlatego też realizacja niektórych treści nauczania w 

zakresie stosowania nowych metod i form pracy z uczniami, pre-

zentacji materiału i czynności na nim wykonywanych, umożli-

wi im głębszy kontakt i lepsze zrozumienie bytu roślin. 

Poza tym program kierowany do uczniów o różnych niepełno-

sprawnościach: zarówno niesłyszących, jak i z niepełnospraw-

nością intelektualną, pozwoli im kształtować umiejętności lep-

szego zrozumienia siebie, rozpoznawania własnych potrzeb oraz 

podniesie poziom umiejętności pracy zespołowej.

I. Założenia ogólne

Adresatami innowacji są uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia 

Specjalnej oraz uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia dla Mło-

dzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej.

Czas realizacji innowacji obejmuje 2 lata z możliwością jej konty-

nuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć lekcyj-

nych oraz dodatkowych: jednogodzinne zajęcia z wykorzysta-

niem tablicy interaktywnej, komputerów, a także w cyklach 

kilkugodzinnych, np. wyjazd do Firmy Rośliny Ozdobne Karol 

Drewniak, Międzynarodowe Targi Poznańskie lub innych przed-

siębiorstw, średnio 30 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

Innowacja metodyczno-organizacyjna ma na celu szerzenie idei 

nauki przez działanie, łączenie teorii    z praktyką oraz stosowa-

niu aktywizujących metod zmieniających nauczanie na korzyść 

uczenia się. Czas realizacji poszczególnych zajęć edukacyjnych 

będzie dostosowany do cyklu wegetacyjnego roślin oraz zabie-

gów pielęgnacyjnych w ogrodnictwie. Niniejsza innowacja ma 

wzbogacać uczniów w wiedzę zawodową, wspierać ich wszech-

stronny rozwój oraz zachęcać i motywować do zgodnego współ-

działania.

II. Cele innowacji

Cel główny:

• kształtowanie umiejętności dających możliwość wyko-

nywania określonych zadań zawodowych na stanowisku 

pracy oraz zwiększenie efektywności kształcenia poprzez 

łączenie teorii              z praktyką,

• kształtowanie umiejętności współpracy, pracy w grupie.

Cele szczegółowe:

• kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych,

• przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu poprzez 

realizację zadań zbliżonych do tych, które wykonywane są 

na stanowisku pracy,
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• podniesienie jakości kształcenia zawodowego,

• poznanie polskiej produkcji ogrodniczej na rynku kra-

jowym,

• kształtowanie kulturalnego zachowania się w miej-

scach publicznych,

• uświadomienie roli roślin w życiu człowieka,

• ukazanie uczniom ich mocnych i słabych stron,

• kształtowanie efektywności współdziałania w zespo-

le,

• wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za efekty 

podejmowanych działań,

• doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źró-

deł informacji oraz przeglądarek internetowych.

III. Metody i formy pracy

Metody pracy:

• podające: wykład, prelekcja, opis, 

• eksponujące: film, ekspozycja, 

• programowane: z użyciem komputera, tablicy interak-

tywnej,

• aktywizujące tj. burza mózgów, dyskusja kierowana, 

ćwiczenia praktyczne,

• oglądowe: wyjścia i wyjazdy do przedsiębiorstw bran-

ży ogrodniczej.

Formy pracy:

• indywidualna,

• w parach,

• zespołowa.

IV. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia inno-

wacji) 

Uczniowie:

• uczą się przez działanie,

• na bieżąco kontrolują postępy w wykonywaniu zadań 

zawodowych,

• zwiększają aktywność poznawczą,

• przygotowują się do wykonywania zadań zawodo-

wych, 

• wzmacniają pożądane zachowania w sytuacjach zada-

niowych, 

• wzmacniają prawidłowe relacje interpersonalne,

• poznają produkty ogrodnicze występujące w skali 

krajowej (nasion, materiału szkółkarskiego, kwiatów 

rabatowych i balkonowych, podłoży do roślin, małej archi-

tektury ogrodowej, mebli ogrodowych, elementów dekora-

cyjnych, profesjonalnego sprzętu i urządzeń do pielęgnacji 

ogrodów i terenów zieleni),

• zwiększają świadomość ważności roli roślin w życiu czło-

wieka,

• podnoszą poziom kompetencji komunikacyjnych, poszerza-

ją zakres pojęć,

• wzmacniają poczucie własnej wartości oraz wiary w swoje 

możliwości,

• usprawniają percepcję słuchową, pamięć, koncentrację 

uwagi,

• wyrabiają umiejętności korzystania z różnych źródeł infor-

macji, z przeglądarek internetowych.

Nauczyciel:

• systematycznie doskonali się zawodowo,

• na bieżąco kontroluje postępy uczniów w trakcie wykony-

wania zadań,

• rozwija umiejętności w zakresie aktywizowania zespołu 

uczniów,

• współpracuje w zespole, uczy się przez wzajemną wymia-

nę doświadczeń w ramach realizowanych treści programo-

wych,

• rozwija kompetencje nauczyciela zawodu,

• wzbogaca warsztat pracy,

• zapewnia realizację treści programowych z uwzględnie-

niem korelacji międzyprzedmiotowej.

Ośrodek/Szkoła:

• podniesienie jakości kształcenia,

• współpraca z pracodawcami,

• promocja Ośrodka w środowisku lokalnym i ogólnopol-

skim.

V. Tematyka zajęć

• Dziedziny produkcji ogrodniczej. Jaka dziedzina jest mi bli-

ska?

• Walory dekoracyjne roślin. Krzewy i drzewa ozdobne wo-

kół nas.

• Tereny zieleni – co to?

• Rola roślin w życiu człowieka.

• Jak zachować się w sytuacjach zadaniowych – kultura ję-

zyka.
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• Wzajemnie współpracujemy, pomagamy sobie.

• Rysunki koncepcyjne nasadzeń roślin ogrodniczych.

• Terminy sadzenia roślin – wady i zalety. 

• Zabezpieczanie roślin na zimę.

• Rozmnażanie roślin.

• Narzędzia, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji 

ogrodniczej.

• Urządzenia do nawadniania roślin i podlewania ogrodów.

• Znaczenie pracy ludzkiej w produkcji ogrodniczej.

• Międzynarodowe Targi Poznańskie.

• Źródła informacji.

VI. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

• test sprawdzający po ćwiczeniach praktycznych w cyklach 

kilkugodzinnych w Firmie Rośliny Ozdobne,

• ankietę wśród uczniów,

• rozmowy z rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników ankiet, przeprowadzonych 

rozmów oraz wyników testów, a także obserwacja zachowań 

uczniów w sytuacjach zadaniowych, pozwoli ocenić stopień 

realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć 

wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować meto-

dy pracy. Podjęta zostanie także decyzja o kontynuacji innowa-

cji.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozda-

niu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły. 
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O kolorach emocji i inteligencji, część 2
Ewa Cepel - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

Program zajęć „Kolory emocji” realizuje się w trzech blokach te-

matycznych.

• I- „Rozpoznaję”

• II- „Wyrażam”

• III- Radzę sobie”

Zajęcia właściwe poprzedzają spotkania mające na celu wzajem-

ne poznanie i integrację grupy.

Blok I - „Rozpoznaję”

W tej części uczestnicy uczą się rozpoznawać i nazywać poszcze-

gólne stany emocjonalne. Zdobywają większą swobodę mówie-

nia o swoich przeżyciach, doświadczeniach. W tym celu propo-

nuje się im:

• Wspólne wykonanie „Termometru samopoczucia” (bądź 

innego miernika np. linijki), który towarzyszy grupie na 

każdych zajęciach. Spotkania rozpoczynają się rundką z py-

taniem „Jak się dziś masz?” Każdy uczestnik określa swoje 

miejsce na termometrze. Może opowiedzieć o przeżyciach, 

ważnych wydarzeniach dnia. 

• Zakolorowanie plamki na papierze zgodnie z odczuwanym 

nastrojem.

• Rozpoznawanie emocji na fotografiach bądź zabawa w Ka-

lambury- dzieci rozpoznaję emocje prezentowane przez ko-

legów.
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• Przydzielanie fotografii do odpowiednich kategorii stanów 

emocjonalnych - w różnych miejscach sali rozkładamy foto-

grafie z postacią radosną, smutną, rozłoszczoną czy przestra-

szoną. Uczniowie otrzymują mniejsze fotografie z różnymi 

wyrazami twarzy i mową ciała. W określonym czasie doko-

nują odpowiedniej kategoryzacji.

• Wykonanie przez każdego uczestnika kostki do gry, na któ-

rej ściankach dzieci rysują bądź naklejają różne „Emotki”. 

Kostka służyć może do różnych aktywności np. 

1. pokaż wylosowaną emocję na twarzy

2. wyraź emocję ruchem opowiedz, 

3. kiedy ty odczuwasz tę emocję

4. rzuć kostką w sposób pełen radości, smutku, złości..

• Wspólne analizowanie reakcji organizmu na przeżywane 

emocje - „Gdzie mieszkają emocje?” Chętna osoba zostaje 

„odrysowana” na dużym arkuszy szarego papieru. Następ-

nie uczestnicy zaznaczają na modelu miejsca odczuwania 

radości, smutku i innych emocji.

Blok II - „Wyrażam”

W tej części dzieci uczą się wyrażać emocje kolorem, dźwię-

kiem. Rozumieją, że emocje poruszają, pobudzają do aktywności  

i ubarwiają ludzkie życie. W tym celu proponuje się im:

• Malowanie emocji odczuwanych w trakcie słuchania mu-

zyki. Ważne, aby dobrać utwor z różnym rytmem, wyso-

kością i barwą dźwięków. Uczniowie w wspaniały sposób 

łączą muzykę z emocjami i własnym nastrojem.

• Wykonanie własnej szarfy ze wstążek, które towarzyszą 

uczniom przy tańcu - „ Emocje w ruchu”.  

• „Dźwięki” .Uczestnicy wykonują taniec radości, smutku, 

złości, strachu itp.

• Tworzenie dźwięków za pomocą instrumentów muzycz-

nych, stosownie do przeżywanej (omawianej) emocji - „Na-

strojowe”.

Blok III - „Radzę sobie”

W tej części skupiamy się na radzeniu sobie ze smutkiem, złością 

i strachem. Wyniki badań sugerują, że generalnie dysponujemy 

niewielką ilością sposobów radzenia sobie, zwłaszcza z lękiem  . 

Istnieje ogromna potrzeba, aby uczyć sposobów rozładowywa-

nia napięcia w sposób akceptowalny społecznie w ramach edu-

kacji szkolnej  .W tym celu proponuje się podczas zajęć:

• Wykonanie „Maskotek na smutki”. Uczniowie ze skarpetek 

wykonują swoje maskotki. W trudnych momentach mogą 

przytulić się do nich i podzielić swoimi zmartwieniami. 

• Pokaz „Wulkan złości”. Do przeprowadzenia eksperymentu 

potrzebujemy wodę, ocet, sodę oczyszczoną, ewentualnie 

barwnik spożywczy. Omawiamy proces wybuchu wulka-

nu i porównujemy go do wybuchu złości. Zaznaczamy, że 

im wcześniej zareagujemy, tym wybuch będzie mniejszy  

Uczniowie podają sygnały ostrzegawcze złości i własne spo-

soby na jej „uśpienie”. 

• Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice zaty-

tułowanej „Strach nie taki straszny”. Uczniowie rysują to, 

czego się boją. Następnie podają swoją pracę osobie obok  

w taki sposób, aby każdy miał pracę innego dziecka. W ko-

lejnym etapie ćwiczenia uczestnicy mają za zadanie spra-

wić, aby strachy nie były już takie straszne. Mogą w odpo-

wiedni sposób zmodyfikować obrazek.

• Wykonanie grupowej makiety „Przytulisko”. Do wykonania 

makiety potrzebujemy kartony, rolki po papierze toaleto-

wym, kartonowe pudełka. Uczestnicy budują przytulną, 

bezpieczną przestrzeń.

Korzyści

Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie dostrzegają, że o emo-

cjach można mówić swobodnie i dobrze się przy tym bawić. 

Choć przykre emocje bywają naprawdę trudne, nie powinny 

stanowić bariery, źródła wstydu czy poczucia winy. Ważnym 

elementem programu jest brak oceniających komentarzy. Jak 

piszą Faber, Mazlish, punktem wyjścia do pomocy dzieciom  

w radzeniu sobie z własnymi uczuciami jest ich akceptacja. Tylko 

w ten sposób nauczyć je możemy, że emocje są piękne i niezbęd-

ne w życiu. To, nad czym możemy pracować, to ich wyrażanie 

w bezpieczny, sprzyjający nam sposób. W przypadku programu 

„Kolory emocji” sposobem tym są twórcze działania, obniżające 

odczuwane napięcie, lubiane przez dzieci i sprawiające im ra-

dość.  

Korzyści z udziału w zajęciach:

• Uczeń zna podstawowe emocje.

• Potrafi je rozpoznać i nadać prawidłową nazwę.

• Daje wyraz swoim emocjom w sposób kontrolowany  

w działaniach artystycznych.

• Potrafi wymienić powody przeżywanych emocji oraz ich 

przejawy w ciele i zachowaniu.

• Zna wybrane sposoby radzenia sobie z emocjami przykry-

mi. 

Po odbytych zajęciach zauważyć można wyraźnie, że dzieci 
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mają potrzebę mówienia o sobie i swoich przeżyciach. Chcą być 

wysłuchane i chcą, aby okazać im zrozumienie. Utwierdzają się 

w przekonaniu, że tak jak i one - także inni borykają się z róż-

nymi trudnościami, uświadamiają sobie, że nie są w tym sami.  

W dalszej pespektywie można liczyć na wzrost wiary  w siebie 

oraz wzmocnienie poczucia własnej skuteczności. 

Heraklit z Efezu  powiedział,  że jedyną stałą rzeczą w życiu jest 

zmiana. Każda  z nich, choćby najwspanialsza, wiąże się z odczu-

waniem silnych emocji. Wiele sytuacji trudnych może jeszcze 

stać się udziałem naszych dzieci i wychowanków i z pewnością 

nie jesteśmy w stanie ich przed nimi uchronić. Pomóżmy im za-

tem odpowiednio się do nich przygotować. Inwestycja w sferę 

emocji dziecka z pewnością wszystkim wyjdzie na dobre. 

W bieżącym roku szkolnym relacje z zajęć śledzić można na 

blogu –koloryemocji.blogspot.com
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Zabawa - dla dzieci  - była zawsze nadzieją na 
przetrwanie trudnych czasów

Violetta Lewandowicz - CDN Leszno, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Filia w Gostyniu

teraz, kiedy siedzimy w domach, wielu z nas z dobrej woli lub z przymusu bawi się z dziećmi. nie wiem, czy do końca 
wiemy, czym  jest zabawa i jak zmieniała się podczas wieków. kilka więc słów ku przypomnieniu.

Zabawa jest stara jak dzieje ludzkości. Dowodów na jej istnienie 

mogą dostarczyć muzea archeologiczne oraz etnologiczne. Wie-

lu próbowało i nadal próbuje ustalić prawdziwą jej naturę. Być 

może rozwiązaniem okaże się wskazanie pojęcia wielowyma-

rowego, ukazującego wiele aktywności o większym lub mniej-

szym natężeniu “czynnika zabawowego”.

Taką oto tezę można by było wysnuć, analizując historię zaba-

wy. Różne były opinie i na wiele sposobów kształtowały się na 

jej temat zdania. Niektórzy, jak np. Lacedemończycy, uważali, że 

dzieci nie powinny uczyć się muzyki ani literatury. Natomiast 

już Jonowie czuli się zgorszeni, jeśli dziecko nie poznawało pod-

czas zabawy powyższych twórczości. Zabawa w ujęciu Greków 

była rzeczą pospolitą, nie traktowano jej poważnie. Daleko było 

im do podniosłości, z jaką Froebel lub pani Montessori wydoby-

wali z niej walory wychowawcze. Traktowali ją bowiem jako 

przyuczenie do życia w społeczeństwie. Uczono natomiast zasad 

dobrego wychowania, uprzejmości, tzw. kindersztuby. Im dziec-

ko było lepiej urodzone, tym większą uwagę zwracano na jak 

najszybsze wdrażanie w kulturę, naukę i dobre wychowanie. Im 

z pospolitszej rodziny pochodził potomek, tym gorsze miał per-

spektywy na cokolwiek dostępnego bogatszemu rówieśni-

kowi.

Platon sugerował natomiast, aby zabawy były dydaktycz-

ne, aczkolwiek powinny być ściśle nadzorowane przez 

państwo. W ten sposób można by uniknąć rozwoju samo-

dzielności, która mogłaby doprowadzić do działań reforma-

torskich. Uważał jednakże, że wczesne lata dziecka należy 

wypełniać zabawą, najlepiej zespołową, służącą prawidło-

wemu rozwojowi fizycznemu. Zakładał bowiem, i słusznie, 

że zabawa przygotowuje do dorosłego życia.

Dla Kwintyliana zabawa była urabianiem duszy, dla Owi-

diusza natomiast świętym natchnieniem. Znajdowali  

w niej bowiem wolność, swobodę i afekt. Arystoteles oraz 

Platon porównywali ją do poezji, nadając jej cechy ta-

jemniczości, emocji, piękna, harmonii i rytmu. J. Dewey  

w zabawie dostrzegał oprócz aspektu biologicznego, czy też 

fizycznego, stan umysłu. J. Huizinga widział w niej jeszcze 

źródła wywodzące się z kultury.

Encyklopedia pedagogiczna, wskazując również historycz-

ny charakter zabawy, ukazuje zmieniające się warunki eko-
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nomiczne i społeczne jako te, które pośrednio lub bezpośrednio 

wpływały na jej treść.  Pochylili się nad jej definicją socjologowie, 

etnografowie, lingwiści i filolodzy, próbując odpowiedzieć na py-

tanie: “czymże więc jest, że towarzyszy nam od zarania dziejów”. 

Wskazując na pewne wyznaczniki, które ją określały, wyszcze-

gólnili: spontaniczność, dobrowolność, radość, śmiech, igraszkę, 

żart, droczenie się, beztroskę, zagłębianie się, przyjemność, ta-

niec, uroczystość, wyścigi, abstrakcję, mistykę, odprężenie, od-

poczynek, grę, fikcję, nie-powagę.

Przytaczając dalsze definicje można by dodać jeszcze, że zabawa 

to dobrowolna forma aktywności człowieka. Pozwala bowiem 

odczuwać emocje i różne doznania. Zmierza do poznawania ota-

czającego świata. Ma szczególny wpływ na rozwój psychofizycz-

ny. Wincenty Okoń określił ją jako działalność wykonywaną 

dla przyjemności. Arystoteles uważał, a po nim powtórzył John 

Dewey, że jest ona przejawem biologicznych potrzeb dziecka. 

Nadmiar energii fizycznej wykorzystywanej w zabawie opi-

sał Herbert Spencer oraz Rabelais w swoim dziele (“Gargantua  

i Pantagruel”), a Bruegel Starszy przedstawił na swoich obra-

zach. Moritz Lazarus mówił w swej teorii o zabawie jako o chwi-

li wytchnienia po działalności niezabawowej. Kolejny autor 

definicji, K. Groos, traktował ją jako ćwiczenie przygotowujące 

do walki o przetrwanie. S. Rubinsztejn traktował ją bardzo po-

spolicie, mianowicie jako przygotowanie do wykonywanego za-

wodu. Sam W. Okoń natomiast twierdził, że jest ona działaniem  

w rzeczywistości fikcyjnej. Zdaniem D. Elkonina potrzebna jest 

do wchodzenia w życie społeczne.

Kwintylian, Owidiusz, Arystoteles, Platon, jak również John De-

wey, wskazywali, iż zabawa jest również stanem duszy i umy-

słu. Najbliższy nam J. Huizinga dostrzegał w niej źródła kultury, 

rozwoju  i odtwarzania. J. Dewey, P. Błoński i K. Uszyński zauwa-

żyli wartości osobotwórcze, a nawet pracotwórcze. A. Kamiński 

traktował zabawę jako przeciwność pasywnego wypoczynku, 

jako pozbycie się napięcia, odrzucenie bierności i jednostajno-

ści. Brzezińska i M. Burtowy, opierając się na dziele J. Huizingi 

„Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury”, również przywo-

łują definicję zabawy. Powołuje się również na nią M. Tyszko-

wa, ukazując ją jako przeżycie pewnych ważnych dla dziecka 

stanów rzeczywistości. Maurice Debesse definiuje zabawę jako 

naturalną ekspresję w aktywności złożonej i dobrze skonstru-

owanej.

U podstaw wszelkich zabaw leżą egzystencjalne potrzeby ludz-

kości. Cytując A. Kamińskiego, można stwierdzić, że zabawa jest 

zadośćuczynieniem braków zaspokajanych w sferze wyobraźni.

Bożena Muchacka w pozycji „Zabawy badawcze w edukacji 

przedszkolnej” podaje definicje zabawy stworzone przez J. Hu-

izinga, Ch. Bühlera, E. Hurlocka, S. Szumana, W. Okonia oraz                    

J. Grada, którzy to określają zabawę jako swobodne działani-

wykonywane w celu sprawienia przyjemności, J. Piaget oraz H. 

Wallon twierdzą, że jest ona celem samym w sobie. O jej bezinte-

resowności wspominał już J. Huizinga oraz M. Tyszkowa.

Zabawa pomaga dziecku na koloryzowanie świata bez konse-

kwencji. Pozwala uzewnętrznić swój wewnętrzny świat. Piaget 

sugeruje, że zabawa wypełnia przestrzeń między tym, czego 

doświadczyło, a myśleniem abstrakcyjnym, symbolizując bez-

troskę i swobodną aktywność fizyczną. Pochodząca z łaciny od 

słowa ludus, w języku polskim pojęcie to zaczęło funkcjonować 

w zwrocie „zabawiać się”. Początkowo kojarzone z przeszkoda-

mi, z czasem zaczęto mówić, jak o czymś przyjemnym i miłym. 

Obecnie jest czynnością wykonywaną tylko dla przyjemności. 

Aleksander 

Brückner wyjaśnia, że słowo „zabawa” ewoluowało od znacze-

nia “zajęcie” do “wesołego spędzania czasu”.

Na przestrzeni XIX i XX zaczęto formułować tezy wyjaśniające 

zjawisko zabawy. Stuart Hall przyrównywał rozkwit zabawy 

u dzieci do dawnego rozwoju ludzkości. Była ona ćwiczeniem 

przygotowawczym do przyszłego życia. Odrębne spojrzenie 

przedstawiał Edouard Claparede, wyróżniający dwa ujęcia za-

bawy i dopatrujący się w niej przygotowania do późniejszych 

aktywności jak i funkcji zamiennej – uczenia realizowania czyn-

ności „na niby”.

Pomimo wszystkich czynników, którymi można zdefiniować 

zabawę, w rzeczywistości to jej uczestnik ustala, czym jest dla 

niego w istocie. Albowiem wpływa na to wiele czynników ze-

wnętrznych, mianowicie: motywacja, relacje z innymi, symbole, 

które są tylko elementem całości.

Najlepszym podsumowaniem powyższych myśli jest definicja 

zabawy Johana Huizingi z “Homo ludens”, mianowicie: “Zaba-

wa jest dobrowolną czynnością lub zajęciem dokonywanym  

w pewnych ustalonych granicach czasu i przestrzeni, Według 

dobrowolnie przyjętych, lecz bezwarunkowo obowiązujących 

reguł; jest celem sama w sobie, towarzyszy jej zaś uczucia napię-

cia i radości, i świadomość odmienności od  “zwyczajnego życia”.

Bawiąc się więc z naszymi pociechami, nie zabierajmy im rado-

ści z tworzenia, wymyślania, ustalania własnych reguł, nieraz 

tak różnych od zwyczajnego życia, zwłaszcza w tych trudnych 

dla nas wszystkich czasach.
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Przedwojenne konferencje rejonowe formą doskonale-
nia nauczycieli w Obwodzie Szkolnym Leszczyńskim

Krystyna Chorostecka - nauczyciel bibliotekarz CDN-PBP Leszno

Ich uczestnikami byli przede wszystkim niewykwalifikowani 

nauczyciele szkół powszechnych. Liczba konferencji nie była 

wyraźnie określona - średnio w skali roku było ich około sze-

ściu. W 1926 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe-

cenia Publicznego wydało okólnik, który określał cel i charakter 

konferencji. Działaniem przewodnim miało być podniesienie 

i doskonalenie  poziomu pracy nauczycieli oraz  zaznajomienie 

ich z nowatorstwem pedagogicznym oraz twórcze doskonalenie 

osobowości. Początkowo organizacją konferencji zajmował się 

z urzędu inspektor szkolny, w połowie lat dwudziestych dołą-

czył Związek Nauczycielstwa Polskiego. W latach trzydziestych 

konferencje rejonowe były najczęściej wybieraną formą dosko-

nalenia nauczycieli szkół powszechnych. Przewodniczący kon-

ferencji był wybierany przez obecnych nauczycieli. Podobnie 

jak tematyka wygłaszanych referatów i lekcji, czas i  miejsce 

następnej. Wyzwalało to swoistą współpracę, ale i rywalizację, 

aby przygotować się jak najlepiej na przyjęcie w danej szkole ko-

leżeństwa.

Te ogólne zasady prowadzenia konferencji rejonowych były  

w latach trzydziestych również stosowane na terenie Obwodu 

Szkolnego Leszczyńskiego, który się składał z powiatu leszczyń-

skiego, kościańskiego, gostyńskiego i rawickiego. Ich przebieg 

został szczegółowo opracowany i wydany przez Bibliotekę Pe-

dagogiczną  Nauczycielską Obwodu Szkolnego Leszczyńskiego 

w Lesznie za lata 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937. Te trzy spra-

wozdania, zawierające odpowiednio 43, 73 i 99 stron, zostały 

wydrukowane w Drukarni Leszczyńskiej, znajdującej się przy 

ul. Wolności 21. Obecnie pozostają w zbiorach Biblioteki Naro-

dowej w Warszawie, skąd uzyskano ich skany oraz Biblioteki 

Raczyńskich (1936/1937). Autorce nie są znane inne miejsca ich 

przechowywania. Poniżej omówiona zostanie zawartość treścio-

wa poszczególnych części.

Konferencje Rejonowe w Obwodzie Szkolnym Leszczyńskimw 

roku szkolnym 1934/1935. Leszno, 1935

Marian Iwanowski leszczyński inspektor szkolny w przedmo-

wie do publikacji podkreślił znaczenie idei konferencji rejono-

wych w obwodzie szkolnym leszczyńskim. Referaty nauczycieli 

pisane z pozycji praktyki opierały się na solidnych podstawach 

teoretycznych i często pracy badawczej. Zwrócił szczególną 

uwagę na rolę Obwodowej Biblioteki Pedagogicznej i jej miejsce 

w strukturze konferencji rejonowych. Wyraził nadzieję wyko-

rzystania doświadczeń w samodzielnej pracy na terenie szkoły 

i środowiska.

Na stronie 2 i 3 zawarte są cele konferencji rejonowych:

a) należyte przepracowanie przez nauczycielstwo zagadnień, 

wypływających z programów nauk i statutu,

b) wzbudzanie i podtrzymywanie wśród nauczycielstwa zainte-

resowania zagadnieniami organizacyjnemi, metodyczno-peda-

gogicznemi oraz społeczno-oświatowemi,

c) wzajemne porozumiewanie się w zakresie osiągniętych wyni-

ków pracy w poszczególnych szkołach i krytyczne a równocze-

śnie rzeczowe ocenianie ich wyników,

d) koordynowanie wysiłku pracy zawodowej nauczycielstwa w 

możliwie wszystkich kategorjach szkół dla ułatwienia wzajem-

nego poznania się i współpracy w zrealizowaniu nowej ustawy 

ustrojowej,

e) omawianie zagadnień dotyczących współpracy i współdziała-

nia domu ze szkołą,

f) pogłębianie i podnoszenie życia koleżeńskiego i społeczno

-obywatelskiego na gruncie wspólnej pracy.’’ (zachowano orygi-

nalną pisownię).

Sprawozdanie z działalności konferencji rejonowych  w roku 

szkolnym 1934/1935  przedstawił Maksymilian Łodziński. Za-

wiera ono szczegółowy skład Komisji Obwodowej, rejony kon-

ferencyjne i skład komisji Rejonowych  oraz  dane statystyczne 

konferencji i ich omówienie.

Ważne miejsce w doskonaleniu nauczycieli w przedwojennej Polsce spełniały organizowane przez władze oświa-
towe tzw. konferencje rejonowe. W pierwszych latach organizacji polskiego szkolnictwa miały one charakter do-
kształcający. 
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Tadeusz Kowalski  oraz Józef  Przewoźny przedstawili natomiast 

‚’Konferencje rejonowe w świetle ankiet’’. Ankieta była opraco-

wana przez Wydział Wykonawczy Komisji Obwodowej w Lesz-

nie i składała się z 7 pytań, które miały dać obraz pracy konfe-

rencji. Rozesłano 600 ankiet, z których wróciło po wypełnieniu 

253 (42,2%). Ogólne przesłanie odpowiedzi jest bardzo pozytyw-

ne. Nauczyciele doceniają te spotkania i widzą dla siebie wiele 

korzyści, które mogą zastosować w  swojej pracy. Równocześnie 

wyrażają  swoje postulaty związane z ich organizacją (np. dni 

konferencji, czas rozpoczęcia).

Problematykę nauczyciela wychowawcy porusza Stanisław No-

wotny. Wiąże się to z jedną z zasadniczych ról pełnionych przez 

nauczycieli. Zwrócono uwagę na konieczność wewnętrznego 

powołania, odpowiedzialności, odpowiedniego wykształcenia 

i moralności. Wychowawca powinien ‚’[...] posiadać  niezłom-

ną wiarę w możliwość wychowania dziecka [...]. S.30. Ważna 

jest również wiara wychowawcy w samego siebie, zaufanie do 

swojej pracy oraz pogoda ducha. Cechować go powinna tez cier-

pliwość, sprawiedliwość i konsekwencja. Zwrócono uwagę na 

różnice między kobiecym a męskim charakterem wychowania 

młodzieży.

Czesław Ziętek omawiając sprawę współpracy domu ze szkołą 

zwrócił uwagę na kulturowe konteksty, kiedy w byłym zaborze 

pruskim uważano szkołę powszechną za instytucję zamknię-

tą na wszelkie wpływy. Pójście rodzica do szkoły wiązało się 

przeważnie z koniecznością obrony dziecka przed opresją nie-

mieckich nauczycieli. Czasy niepodległe przyniosły inne ‚’za-

proszenia’’ do szkoły i dlatego najczęściej trudno je zrealizować.  

Rodzice i nauczyciele muszą się wzajemnie poznać i nabrać do 

siebie zaufania. Trudno o nie w sytuacji kryzysu i ubóstwa mate-

rialnego. Typową formą kontaktów były wywiadówki, odbywa-

jące się kilka razy w roku. Podkreślono konieczność stworzenia 

warunków rozmowy z rodzicem na osobności.

Badanie wyników nauczania w opracowaniu Jana Masztalerza 

podsumowuje pracę konferencji rejonowych. Ok.70 %  konfe-

rencji rejonowych miało je w swoim programie. Wiązało się to 

ze zmianą programów nauczania, które w klasach trzecich i szó-

stych mogło mieć swoje odbicie w w rezultatach pracy dydak-

tycznej. Najczęściej badano wyniki nauczania z języka polskiego, 

arytmetyki, historii, geografii i przyrody.

Konferencje Rejonowe w Obwodzie Szkolnym Leszczyńskim 

w roku szkolnym 1935/1936. Leszno, 1936

W okresie sprawozdawczym odbyło się 165 konferencji, z czego 

najwięcej dotyczyło przyrody i geografii oraz języka polskiego. 

Konferencja zazwyczaj składała się z jednej lekcji i jednego refe-

ratu, a ogólny czas jej trwania wynosił 5-7 godzin.

Józef Przewoźny w swoim referacie upominał się o podniesienie 

poziomu pracy na konferencjach rejonowych. Zwracał uwagę 

na tę formę zbiorowego dokształcania się nauczycieli. Wielu na-

uczycieli napotyka w swojej pracy szereg problemów, które ma 

okazję przedstawić na konferencji, wysłuchać porad i przedys-

kutować je w kompetentnym gronie. Potrzeba tylko wówczas, 

aby uczestnicy byli zgranym zespołem, nastawionym na osią-

gnięcie maksymalnych korzyści. Poziom pracy jest zależny od 

w dużej mierze od umiejętności przewodniczenia oraz szerokich 

horyzontów w dziedzinie naukowej pozostałych uczestników. 

Sprawdzą się one i w części teoretycznej podczas referatu, jak  

i podczas lekcji.                              

Jan Masztalerz omawiał organizację pracy domowej ucznia 

szkoły powszechnej. Podkreślił znaczenie zadań pracy domowej 

ucznia, wymiar czasu i rozkład pracy domowej, kontrolę tych 

prac, ich wartości wychowawcze oraz tematy programowe, na-

dające się do zadawania w domu.

Szczegółową organizację pracy domowej w nauczaniu języ-

ka polskiego i historii przedstawił Wincenty Kohutyński. Za-

gadnienie zostało wyczerpująco opracowane na stronach 35-

58 według podziału na oba przedmioty i szczeble nauczania.  

W nauczaniu języka polskiego ujęto mówienie,  pisanie, czyta-

nie. Historię opracowano wg poszczególnych zagadnień.

Prowadzenie ogródków szkolnych omawia Zofia Danielecka, 

podkreślając ich rolę w wychowaniu i nauczaniu. Rejony kon-

ferencyjne ogródek uważają za niezbędny w realizacji treści 

przyrodniczych, jak i też wychowawczych ze względu na rolni-

cze tradycje w Polsce, jak i kształcenie prasktyczne. Zauważane 

są głosy krytyczne w stosunku do szkół wiejskich, gdzie dzieci 

dodatkowo są obciążane pracą fizyczną, której nie brakuje im  

w domach.

Czesław Ziętek pisze natomiast o Bibliotece Pedagogicznej Na-

uczycielstwa Obwodu Szkolnego Leszczyńskiego w Lesznie. Bi-

blioteka ta funkcjonowała od 1934 r. w Lesznie. 

Zakupionych i otrzymanych w depozyt od Inspektoratu Szkol-

nego oraz byłych bibliotek powiatowych.  Była otwarta od po-

niedziałku do piątku. Dziennie wypożyczano przeciętnie 27 

książek, spełniając bardzo ważną funkcję w samokształceniu 
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nauczycieli.

Konferencje Rejonowe w Obwodzie Szkolnym Leszczyńskimw 

roku szkolnym 1936/1937. Leszno, 1937

Sprawozdanie z działalności konferencji rejonowych w roku 

szkolnym 1936/37  przedstawione przez sekretarza Komisji Ob-

wodowej Maksymiliana Łodzińskiego jest bardziej od poprzed-

nich skrócone. M.in. nie zawiera składu osobowego poszczegól-

nych rejonów. Każdy z rejonów odbył 5 konferencji, co w grupie 

praktycznej dało razem 176 jednostek lekcyjnych (najwięcej  

z języka polskiego, arytmetyki przyrody i geografii), natomiast 

w grupie teoretycznej 175  (najwięcej z dydaktyki, pedagogiki, 

badań środowiska). Prace konferencji rejonowych relacjonował 

również Józef Przewoźny, podkreślając wzrost ich pozytyw-

nych ocen. Zauważalne było uaktywnienie pracy samokształce-

niowej, ożywienie dyskusji, zwiększenie odpowiedzialności.

Biblioteki szkolne i ich organizację przedstawił Wincenty Ko-

hutyński. Wskazał na jej znaczenie w życiu szkoły, podkreślając 

konieczność dobrego wyposażenia i zorganizowania oraz przy-

gotowania młodzieży do korzystania z niej. Biblioteka szkolna 

powinna zawierać książki przeznaczone do lektury uzupełnia-

jącej oraz indywidualnej. Urządzanie biblioteki szkolnej należy 

prowadzić zgodnie z wytycznymi Kuratorium Okręgu Szkolne-

go Poznańskiego  i programami nauczania. Omawia organizację 

bibliotek szkół leszczyńskim, podsumowując równocześnie stan 

czytelnictwa. Czytelnictwo ma niestety w Polsce niski poziom, 

szczególnie na wsi.

Grupa nauczycieli opisała zaopatrywanie szkoły w pomoce na-

ukowe systemem gospodarczym. Zrobili to z podziałem na na-

uczane przedmioty. Szczególnie dużo propozycji przedstawili   

z matematyki, wychowania fizycznego i rysunków.

Szkolnictwo powszechne w obwodzie szkolnym leszczyńskim 

w roku szkolnym 1936/1937 przedstawił inspektor szkolny Sta-

nisław Nowotny. Omówił realizację obowiązku szkolnego, która 

w obwodzie szkolnym leszczyńskim jest prawie 100% i obejmu-

je na 37716 dzieci 34288 dzieci uczących sie w danej publicz-

nej szkole powszechnej, 1750 dzieci w innej publicznej szkole 

powszechnej, 801 w prywatnych szkołach powszechnych, 692  

w szkołach innego typu, 59 w domu.   

Te trzy publikacje stanowią doskonałe źródło do badań nad 

szkolnictwem rejonu Leszna w omawianym okresie. Oprócz 

artykułów o poszczególnych zagadnieniach konferencji podają 

bardzo dużo danych o nauczycielach i szkołach. Taka ich ilość  

nie występuje w żadnej ze znanych mi publikacji o histo-

rii szkolnictwa leszczyńskiego. Może to być inspiracją do 

dalszego zgłębiania tematu o zawodowej kondycji nauczy-

cieli najbliższej okolicy Leszna w okresie przedwojennym.  

Wskazują również na niebagatelną rolę Biblioteki Pedago-

gicznej Nauczycielskiej Obwodu Leszczyńskiego działającej 

w latach 1936-1939.

Publikacje są dostępne w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej 

w Lesznie., gdzie dokonano wydruku z płyty otrzymanej  

z Biblioteki Narodowej. Dostępne są również przedwojenne 

czasopisma, które zawierają artykuły związane z tym za-

gadnieniem.

Bibliografia:

1. Boguszewska Anna, Konferencje rejonowe jako forma 

doskonalenia nauczycieli szkół powszechnych uczących 

rysunku w okresie międzywojennym. Przegląd Historycz-

no-Naukowy 2002, nr 3-4, s.209-212

2. Bubniak M., Co mówi nauczycielstwo o konferencjach re-

jonowych. O właściwą atmosferę na konferencjach rejono-

wych. Przyjaciel Szkoły 1935 nr 14 s.661-663

3. Hukowa-Handermanówna Anna, O właściwą atmosferę 

na konferencjach rejonowych. Przyjaciel Szkoły 1935 nr 11 

s.501-505

4. Kamiński Stefan, O konferencjach rejonowych. Przyjaciel 

Szkoły 1935 nr 11 s.505-512

5. Przewoźny Józef, Co mówi nauczycielstwo o konferen-

cjach rejonowych. Przyjaciel Szkoły 1935 nr 13 s.620-625 
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6.  Rodziewicz Witold, [Nasze echa. Odpowiedź na pytanie 
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żywo nauczycieli obchodzących]. Przyjaciel Szkoły 1935, nr 

14., s.688-691

7. Urbański Aleksander, O właściwą atmosferę na konfe-

rencjach rejonowych. Przyjaciel Szkoły 1935 nr 11 s.497-500

8. Związek nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905-

1985.Pod red. Bolesława Grzesia. Oprac. Franciszek Filipo-

wicz [i in.]. Warszawa, Instytut Wydawniczy Związków 

Zawodowych, 1986
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KALENDARIUM ZMIAN W PRAWIE – NIE TYLKO OŚWIATOWYM
opublikowanych pomiędzy 1 grudnia 2019 r. a 31 marca 2020 r.

Leszek Jan Zaleśny - Wicedyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

od 2012 r. ustawy i rozporządzenia publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej – na stronie rządowego 
Centrum Legislacji. dzienniki ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a monitory Polskie na 
stronie http://monitorpolski.gov.pl/. 

UWAGA:

Czytając rozporządzenie sprawdzaj na jakiej podstawie zostało 

wydane (ustawa – Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświ-

aty czy ustawa – Prawo oświatowe, ustawa o finansowaniu 

zadań oświatowych itd.) i czy dotyczy szkół „przekształconych” 

czy też „nieprzekształconych” (od 1.09.2019 r. tylko klas w sz-

kołach nowego typu). 

Nowe przepisy  - 13:

1. 3 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2345 roz-

porządzenie MEN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Sek-

torowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe - weszło 

w życie 18 grudnia 2019 r.,

2. 19 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2446 roz-

porządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego w roku 2020 - weszło w życie 1 sty-

cznia 2020 r., 

3. 20 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2470 roz-

porządzenie MKiDN z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wy-

magań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 

dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole 

artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej - weszło  

w życie 5 stycznia 2020 r.,

4. 30 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2524 roz-

porządzenie MON z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określe-

nia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania 

wojskowego w roku 2020 - weszło w życie 1 stycznia 2020 r., 

5. 15 stycznia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 66 rozporządze-

nie MS z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dokonywania 

oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla 

nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierown-

icze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oce-

ny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego 

oraz trybu postępowania odwoławczego - weszło w życie 16 sty-

cznia 2020 r.,

6. 30 stycznia 2020 r. opublikowano w M. P. – poz. 106 obwieszc-

zenie MEN z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapo-

trzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżo-

wego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy,

7. 20 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 278 ustawę  

z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 - weszła w życie z 21 

lutego 2020 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

- oświaty dotyczą artykuły 1-5 ustawy, częściowo art. 10,

- w art. 54 zapisano zmianę art. 110 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 17),

8. 7 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 374 ustawę  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryz-

ysowych - weszła w życie z 8 marca 2020 r.

- zmienia ustawę – Prawo oświatowe – poprzez art. 28 dodaje się 

w u-PO art. 30b i art. 30c,

9. 10 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 385 rozporządze-

nie MEN z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie konkursu na stano-

wisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli 

prowadzonej przez ministra  - weszło w życie 26 marca 2020 r.,

10. 11 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 410 roz-

porządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowe-

go ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 - weszło w życie z 11 marca 2020 r.,

11. 16 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 453 roz-

porządzenie MKiDN z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dotacji 

celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych real-

izujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorzą-
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du terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2020 r. - 

weszło w życie z 1 kwietnia 2020 r., 

12. 19 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 479 roz-

porządzenie MEN z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania 

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.  - weszło w życie 

z 1 kwietnia 2020 r., 

13. 31 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 564 roz-

porządzenie MEN z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeci-

wdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 31 mar-

ca 2020 r. z mocą od dnia 1 marca 2020 r.

Przepisy zmieniane - 11:

1. 10 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2378 roz-

porządzenie MKiDN z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru - 

weszło w życie 11 grudnia 2019 r.

2. 11 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2387 roz-

porządzenie MEN z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszcze-

gólnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowad-

zonych przez jednostki samorządu terytorialnego - weszło  

w życie 26 grudnia 2019 r. 

3. 19 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2441 roz-

porządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wyn-

agrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - weszło  

w życie 1 stycznia 2020 r. 

4. 20 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2468 roz-

porządzenie MEN z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mis-

trzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych 

przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych - weszło  

w życie 1 stycznia 2020 r. z wyjątkami,

5. 17 stycznia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 82 roz-

porządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia  

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji za-

wodów szkolnictwa branżowego - wchodzi w życie 1 września 

2020 r., 

6. 10 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 207 rozporządze-

nie MZ z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi ur-

lopu dla poratowania zdrowia - weszło w życie 25 lutego 2020 r., 

7. 19 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 269 rozporządze-

nie MEN z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie  organizacji kształcenia oraz warunków i form re-

alizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych  

w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych  

w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej  

- wchodzi w życie 5 marca 2020 r. – dotyczy szkół nieprzeksz-

tałconych,

8. 2 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 337 rozporządze-

nie MEN z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub 

niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która 

ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, 

która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać 

obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs za-

wodowy - weszło w życie 17 marca  2020 r.

9. 20 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 493 rozporządze-

nie MEN z dnia 5 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednos-

tek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwd-

ziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 20 marca 

2020 r. 

10. 25 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 530 roz-

porządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czaso-

wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 – weszło w życie 25 marca 2020 r.,

11. 27 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 538 roz-

porządzenie MKiDN z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia  

w zawodach szkolnictwa artystycznego - weszło w życie z 28 

marca 2020 r. 

Teksty jednolite aktów prawnych (2) – ogłaszane na podstawie 

art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor-

matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1461) - teksty jednolite aktów prawnych ogłasza się nie 

rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli były one nowelizowane:
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1. 7 stycznia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 17 obwieszc-

zenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oś-

wiatowych,

2. 12 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 226  obwieszc-

zenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Syste-

mie Kwalifikacji.

Event #CoSięCzytaWCDNnie
Z życia Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu

Wspominaliśmy, że do eventu #CoSięCzytaWCDNnie zaprosiliśmy nie tylko pracowników Centrum Doskonalenia Na-

uczycieli w Lesznie ale też przyjaciół i sympatyków. Na nasze zaproszenie odpowiedziała również Pani Dorota Kinal, 

Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która niewąt-

pliwie do tego grona należy.

Wybór Pani Dyrektor Doroty Kinal nie był przypadkowy. Niedawno obchodziliśmy 100 lat istnienia wolnej i niepodle-

głej Polski, która 11 listopada 1918 roku podniosła się z kolan i po 123 latach wróciła na mapę Europy, rocznicę Powsta-

nia Wielkopolskiego, a w tym roku 100 lecie powrotu Leszna do macierzy.

Swoją wolność zawdzięczamy osobom, które gotowe były oddać życie, za rodaków i kraj.

Zaiste, ile ciekawych propozycji książkowych ukrytych jest pod korcem. Współczesny rynek księgarski jest niezmier-

nie bogaty i w tej powodzi książek czasami trudno wybrać tę rzeczywiście wartą uwagi.

Redaktor naczelna Iwona Gubańska tak  podsumowała cykl: „Niech wszystkim miłośnikom literatury towarzyszy 

optymistyczna myśl Jarosława Iwaszkiewicza: «Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że 

odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem.» 
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             " Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. 

              (…) Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić... 

              (…) tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 

              że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić" 

 

                        Ks. J. Twardowski 

 
 
 
 
 

Dnia 28 marca 2020 roku zmarła nasza koleżanka 
 

DOROTA RUTKIEWICZ ( Wachowiak) 
 

                 przeżyła  52 lata 
 

Ceremonia pogrzebowa została odprawiona 
w dniu 1 kwietnia 2020 roku na Cmentarzu Parafialnym w Poniecu. 

 
Żadne słowa nie wyrażą tego, co  teraz czujemy. Jesteśmy wstrząśnięci. 

Tak trudno uwierzyć w to, że Ciebie już nie ma... 
 
Dorotka (tak na nią mówiliśmy - zdrobniale) rozpoczęła pracę w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej 
w Lesznie w 1990 r., przez 23 lata pełniła funkcję  nauczyciela bibliotekarza. Niestety nagła choroba 
zmusiła ją do rezygnacji z  uwielbianej  przez nią pracy  z książkami. Była skromną, pełną ciepła i 
życzliwości osobą,  z  niesamowitym poczuciem humoru. 
Swoim promiennym uśmiechem zarażała czytelników odwiedzających bibliotekę oraz nas – 
koleżanki z biblioteki. Nie mogliśmy uczestniczyć w ostatniej drodze, na którą wkroczyłaś zbyt 
wcześnie, zbyt szybko, nagle i niespodziewanie, ale na zawsze zostaniesz w naszej pamięci… 
 

Żegnając – dziękujemy za Twoją obecność wśród nas, Twoją pracę, 
za wszelkie dobro i przyjaźń. 

 
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

 
Dyrekcja, koleżanki, pracownicy 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej CDN  
w Lesznie, ODN w Lesznie, pracownicy 

administracji Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Lesznie 



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 
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przebywających za granicą;
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• posiadamy bogaty system stypendialny.
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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



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

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 
Książnica Pedagogiczna  im. A. Parczewskiego w Kaliszu 
https://www.kp.kalisz.pl/  

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu  
https://www.pbp.poznan.pl/  


