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Problemy Oświaty i Wychowania

Nowy członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Podczas XXI Sesji Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, 13 lipca 2020, radni wo-
jewództwa – na wniosek Marszałka Marka 
Woźniaka – w tajnym głosowaniu wybrali 
Panią Paulinę Stochniałek na Członka Za-
rządu Województwa Wielkopolskiego.

Pani Paulinie Stochniałek powierzono 
opiekę nad edukacją i nauką, zdrowiem 
oraz polityką społeczną. Jak sama podaje 
w swoim biogramie, pragnie dołożyć sta-
rań, „by w obszarze zdrowia, edukacji i na-
uki oraz polityki społecznej budować przy-
szłość silnej i nowoczesnej Wielkopolski.”

Z wykształcenia jest ekonomistką, z za-
wodu przedsiębiorczynią z 25–letnim 
doświadczeniem zawodowym zarówno  
w sektorze publicznym, jak i prywatnym, 
a w swojej dotychczasowej karierze była 
dyrektorką finansową i HR, główną księ-
gową największego w Wielkopolsce szpi-
tala klinicznego, wykładowczynią wyższej 
uczelni, a w ostatnich latach prezeską spół-
ki branży IT. 

W centrum Jej zainteresowań jest czło-
wiek, a samorząd postrzega jako służbę 
mieszkańcom regionu. 

Życzymy Pani Paulinie Stochniałek wielu 
sukcesów.
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“Nie wiem, jak Wy, ale ja uwielbiam jesień. Za grzane wino, gorącą 
czekoladę, pachnący cynamonem dom. Za ciepłe koce i zaparowane 
okna. Za mgłę, która wita mnie rano. Za świeczki, rozpalane nocą”. 
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Szanowni Państwo, w lipcu tego roku opublikowane zosta-
ły przez MEN  kierunki realizacji polityki oświatowej. Jeden 
z nich to: 

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, 
kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 
Do tego właśnie  problemu nawiązuje artykuł Jacka Szcze-
paniaka, w którym autor przybliża wiedzę na ten temat, 
dzieląc się również swoimi spostrzeżeniami.  

Aktualnym zagadnieniem jest na pewno nauczanie w cza-
sach pandemii, również nauczanie na odległość. Za nami 
czas wielu zmagań. Swoje obserwacje i doświadczenia w 
tym zakresie przekazuje w naszym czasopiśmie Pani Doro-
ta Kinal, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki  Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Pani Maria Koroniak.
 
Zapraszamy do lektury pozostałych artykułów, wyrażając 
przy tym nadzieję, że okażą się dla Państwa pożyteczne. 

W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej 
życzymy wszystkim związanym z oświatą spełnienia ma-
rzeń w sferze prywatnej i zawodowej, zdrowia, życzliwości 
ze strony innych, jak również  zrozumienia. Nasza praca nie 
zawsze jest bowiem postrzegana pozytywnie.

W imieniu własnym i  redakcji
Iwona Gubańska
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Z okazji Dnia Nauczyciela
składam serdeczne życzenia

wielu sukcesów zawodowych,
osiągnięcia obranego celu

oraz tego, aby podejmowany trud
był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki
Dorota Kinal

Dorota kinal
Dyrektor
Departamentu Edukacji i Nauki

Życzenia 
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Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, 
który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie 
siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem 

radości.
(A. Einstein)

Przyjaciołom, Sympatykom Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli w Lesznie, wszystkim 
Pracownikom oświaty życzę takiej właśnie  

radości z wykonywanej pracy i szczęścia  
w życiu osobistym. 

Dyrektor CDN w Lesznie
Paweł Borowski

Paweł Borowski
Dyrektor

CDN w Lesznie

Życzenia
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Narodowe Czytanie 2020 „Balladyna”
Pracownicy centrum Doskonalenia nauczycieli w lesznie jak co roku aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję 
społeczną propagującą znajomość literatury narodowej. tegoroczną lekturą została „Balladyna” juliusza słowac-
kiego.

Bardzo zależało nam na tym, aby  Narodowe Czytanie w roku 

2020  było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z za-

chowaniem wszelkich środków ostrożności, dlatego wybrali-

śmy formę online. Dzięki udziałowi w projekcie Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@ 2020 mogliśmy nagrać fragmenty dramatu Sło-

wackiego w Green Studio. 

W Narodowym Czytaniu przygotowanym przez CDN Leszno 

wzięli udział:

• Dyrektor CDN Leszno Paweł Borowski jako Kirkor,

• Nauczyciel konsultant Iwona Gubańska jako Wdowa,

• Nauczyciel doradca Elżbieta Marciniak-Krenz jako Alina,

• auczyciel doradca Elżbieta Koronowska jako Balladyna. 

Ciekawym elementem przygotowań do Narodowego Czytania 

był materiał #MakingOf z realizacji filmu.

Zapisany materiał filmowy opublikowaliśmy na kanale YouTu-

be oraz w social-mediach CDNLeszno i jest dostępny pod adre-

sem: https://youtu.be/4FdaX6dITNE

Jarosław Łukaszewski - CDN Leszno
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Narodowe Czytanie w Bibliotece  
Pedagogicznej w Kościanie
narodowe czytanie to akcja propagująca znajomość literatury narodowej. Została zainicjowana w 2012 r. przez 
Bronisława i annę komorowskich wspólnym czytaniem epopei adama mickiewicza „Pan tadeusz”. 

Ewa Kapska - CDN PBP w Lesznie Filia w Kościanie

Biblioteka Pedagogiczna w Kościanie włączyła się w akcję po 

raz trzeci, aby czytać arcydzieła literatury polskiej. W tym roku 

Polacy wybrali „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Jest to dramat  

w 5. aktach napisany w Genewie  w 1834 r., a wydany 5 lat póź-

niej  w Paryżu. Z powodu panującej pandemii Biblioteka Pe-

dagogiczna w Kościanie postanowiła w tym roku nagrać film 

umożliwiający wysłuchanie fragmentów „Balladyny” autor-

stwa wielkiego polskiego romantyka,  a  który  jednocześnie 

ma zachęcić do sięgnięcia po cały utwór. Film dostępny jest na 

YouTube „Narodowe Czytanie 2020 – PBP  w Kościanie” oraz 

na Facebooku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kościanie.  

W rolę: Balladyny i Wdowy wcieliła się Dorota Kinal – dyrek-

tor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego; Aliny – Ewa Kapska – kierow-

nik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kościanie; Kirkora – 

Paweł Borowski – dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Lesznie; Pustelnika – wicedyrektor Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Lesznie.Wspólne czytanie pozwala dobrze spę-

dzić czas, pobudza wyobraźnię, buduje więzi. 

Obszerna fotorelacja na stronie 31.

Organizacja pracy w jednostkach oświatowych  
w czasie trwania pandemii

Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu

Od połowy marca bieżącego roku pracodawcy stanęli przed wyzwaniem dotyczącym  organizacji pracy. Pandemia 
wywołana wirusem sars-coV-2 spowodowała dużą niepewność pracowników związaną z utrzymaniem zatrudnie-
nia oraz dotychczasowego poziomu płacy.

Sytuacja zagrożenia wpłynęła także na sposób funkcjonowania 

przedsiębiorstw, urzędów i wszelkich instytucji, które w trosce 

o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników zastosowały 

szereg działań zapobiegawczych.

Większość firm i jednostek sektora budżetowego w Polsce zde-

cydowała się na wprowadzenie działań profilaktycznych: wy-

posażenie miejsca pracy w dodatkowe środki czystości i dezyn-

fekcji, ograniczenie bezpośredniej obsługi klienta, wyposażenie 

pracowników w indywidualne rzeczy ochronne, skrócenie go-

dzin pracy  czy zalecenie spotkań służbowych w formie wide-

okonferencji. 

W celu zminimalizowania zagrożenia zachorowaniem na CO-

VID-19 w zakładach, w których jest to możliwe, nadal zalecana 

jest praca zdalna. Taka forma świadczenia pracy nie jest przy-

musowym rozwiązaniem, tylko sugestią dla pracodawców. 

Niemniej jednak w większości przypadków stanowi ona jedy-

ne skuteczne rozwiązanie umożliwiające funkcjonowanie da-

nej jednostki. Po stronie pracodawcy zatem leży ocena ryzyka  

i podjęcie decyzji, czy w danej sytuacji skorzysta z tego zalecenia. 

Aby przeciwdziałać ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wi-

rusa SARS-CoV-2, Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

wydał od połowy marca 2020r. szereg zarządzeń dotyczących 
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organizacji pracy w Urzędzie. 

Dokumenty te wprowadziły ścisły reżim sanitarny na tere-

nie Urzędu Marszałkowskiego,  w szczególności bezwzględ-

ny obowiązek zakrywania twarzy i ust przez wszystkie 

osoby znajdujące się w częściach wspólnych budynku,  

w tym m.in. na korytarzach,  w pomieszczeniach socjal-

nych i z urządzeniami kopiującymi, w holach lub na kon-

dygnacji garażowej. Ponadto w wielu pomieszczeniach 

pojawiły się dodatkowe środki dezynfekcyjne, a wizyty in-

teresantów ograniczone zostały do niezbędnego minimum. 

Na początku pandemii odwołano także wszystkie wyjaz-

dy służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu, 

wszelkie szkolenia, kontrole zewnętrzne oraz organizowa-

nie rozmaitych imprez i wydarzeń stacjonarnych.

Z czasem zakazy te były stopniowo łagodzone. Dopuszczo-

no np. wyjazdy służbowe krajowe obejmujące konieczność 

przeprowadzenia niezbędnych kontroli, audytów i innych 

czynności wymaganych do wydania decyzji lub postano-

wienia, a także w zakresie obowiązkowego stawiennictwa 

przed organami ścigania, sądami i jednostkami administra-

cyjnymi.

Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

dopuściły również możliwość  świadczenia przez pracow-

ników Urzędu pracy w formie zdalnej, czyli poza miejscem 

jej stałego wykonywania. 

Pandemia, którą wywołał koronawirus, uderzyła na całym 

świecie w każdy obszar życia. Potężne zmiany nie ominęły 

również edukacji. 

Decyzja o zamknięciu w Polsce do 24 maja 2020r. szkół, 

przedszkoli i innych placówek oświatowych wymusiła ko-

nieczność przestawienia się na inny sposób funkcjonowa-

nia oraz organizację zdalnego nauczania. 

Zamknięcie szkół nie oznaczało, że uszczuplił się zakres 

obowiązków i czynności Departamentu Edukacji i Nauki. 

W celu zminimalizowania bezpośredniego zagrożenia dla 

zdrowia pracowników oraz interesantów musiałam na 

nowo zorganizować pracę Departamentu. Zmiana funk-

cjonowania została przeprowadzona w taki sposób, aby 

wszystkie ustawowe zadania były w pełni realizowane.

Poprzez wideokonferencje i rozmowy telefonicznie byli-

śmy w codziennym kontakcie ze wszystkimi dyrektorami 

naszych jednostek organizacyjnych. Wspólne działania 

koncentrowały się nie tylko na realizacji spraw bieżących, 

ale także na przygotowaniu do wznowienia nauki w nor-

malnym trybie, przygotowaniu do nowego roku szkolnego 

i przede wszystkim na naborze do prowadzonych przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego szkół medycz-

nych.

W ostatnich tygodniach roku szkolnego 2019/20 wielko-

polscy nauczyciele prowadzili e-lekcje, korzystając z no-

woczesnych zdobyczy techniki. Na platformach eduka-

cyjnych dostępne były materiały dydaktyczne do nauki 

niemal każdego przedmiotu, ułatwiające pracę zarówno 

nauczycielom jak i uczniom. Wielu uczących nagrywało 

lekcje tak, aby każdy uczeń mógł poczuć się jak w szkole. 

Materiały te można było później znaleźć w Internecie, bo 

nauczyciele chętnie się nimi dzielili i je udostępniali. 

Wsparcia udzielili wielkopolscy nauczyciele konsultanci, 

którzy przygotowali wartościowe opracowania edukacyj-

ne dla innych nauczycieli, uczniów i rodziców uczestniczą-

cych w procesie kształcenia na odległość. 

Bibliotekarze publicznych bibliotek pedagogicznych ak-

tywnie działali w sieci i mediach społecznościowych, orga-

nizując panele dyskusyjne, wirtualne galerie czytelnicze, 

spotkania autorskie, konkursy i szkolenia online. Organi-

zowali również akcje czytania wierszy i bajek za pośred-

nictwem mediów społecznościach oraz podcastów, a przy-

gotowujący się do matury uczniowie mogli dzięki takiemu 

zaangażowaniu znaleźć przypomnienie najważniejszych 

lektur. 

Ogromnemu wyzwaniu spowodowanemu COVID-19  

w pełni sprostały wszystkie szkoły i placówki nadzorowa-

ne bezpośrednio przez Departament Edukacji i Nauki.

Nie mogę tu jednak nie wspomnieć o tych nauczycielach  

i wychowawcach, którzy bezpośrednio i w sposób ciągły zaj-

mowali się uczennicami w Wielkopolskim Samorządowym 

Zespole Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Ce-

rekwicy Nowej. Kluczową sprawą w tej jednostce było zor-

ganizowanie w bardzo krótkim czasie jej funkcjonowania 

zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, a w pierwszej kolej-

ności zapewnienie środków ochrony osobistej i dostarczenie  

w krótkim czasie dużych ilości płynów do dezynfekcji, rę-

kawic i maseczek ochronnych oraz gogli i przyłbic. 

Niewątpliwie dzięki ogromnemu zaangażowaniu i deter-

minacji ludzi pracujących na wszystkich szczeblach wiel-

kopolskiej edukacji, ale również rodziców i opiekunów 

uczniów, udało się w naszym województwie w trudnym 

czasie pandemii zorganizować kształcenie na odległość  
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Refleksje dyrektora szkoły po kształceniu  
na odległość

Maria Koroniak - nauczyciel konsultant CDN Leszno

Zarządzanie szkołą wymaga wielu umiejętności, ponieważ szkoła, podobnie jak każda inna organizacja, działa  
w zmieniającym się i złożonym otoczeniu.  szkołą jest szczególnie trudno kierować.

Zarządzanie szkołą wymaga wielu umiejętności, ponieważ szko-

ła, podobnie jak każda inna organizacja, działa w zmieniającym 

się i złożonym otoczeniu.  Szkołą jest szczególnie trudno kiero-

wać. Trzeba bowiem umieć pogodzić oczekiwania i interesy 

różnych grup: nauczycieli, rodziców i uczniów, a także władz sa-

morządowych i oświatowych. Dyrektor placówki  edukacyjnej 

musi mieć przygotowanie w wielu dziedzinach,  gdyż zakres jego 

kompetencji, a tym samym odpowiedzialności, jest ogromny!                                              

W związku z pandemią COVID – 19 i wprowadzeniem w marcu 

2020 r. kształcenia na odległość praca szkoły, organizacja proce-

sów edukacyjnych i praca dyrektora szkoły zostały przeniesio-

ne do środowiska wirtualnego. Z dnia na dzień szkoły musiały 

zmierzyć się z nową rzeczywistością. Zmiany dotknęły funkcjo-

nowania systemu szkolnego. Większość szkół była do tego zupeł-

nie nieprzygotowana. 

Drogowskazem w pracy dyrektora było Rozporządzenie Mi-

nistra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z za-

pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Na podstawie tego rozporządzenia na dyrektorze spoczął obo-

wiązek zorganizowania pracy szkoły w tych nietypowych wa-

runkach. Konieczne było stworzenie regulaminu pracy szkoły  

w tych nietypowych warunkach.

W początkowej fazie największym problemem był ograniczo-

ny dostęp do Internetu i brak sprzętu komputerowego głównie 

wśród uczniów, chociaż problemy mieli też nauczyciele. Najważ-

niejszym zadaniem dyrektora było przygotowanie platformy, na 

której mogliby pracować nauczyciele i uczniowie. Niewiele szkół 

posiadało już taką platformę. Oczywiście zdecydowana więk-

szość szkół pracowała od dawna z dziennikiem elektronicznym 

i to dało możliwość sprawnej komunikacji nauczycieli z ucznia-

mi w pierwszych dniach pracy zdalnej. Kolejnym krokiem było 

wdrażanie różnych, nowoczesnych, bardziej zaawansowanych, 

form komunikacji. Były to platformy Moodle, Microsoft Office 

wraz z aplikacją Teams, Classroom  czy Zoom. Z mojego punktu 

widzenia największe możliwości, zwłaszcza w szkołach ponad-

podstawowych, daje platforma Microsoft Teams.

Początkowo część nauczycieli  była źle nastawiona do naucza-

nia zdalnego, głównie dlatego, że nie była przygotowana do ta-

kiej formy pracy. Rolą dyrektora było wspierać i motywować 

wszystkich nauczycieli do poszerzania wiedzy i umiejętności  

w tym zakresie. W tym celu konieczne było organizowanie 

szkoleń w zakresie umiejętności korzystania z różnych komu-

nikatorów: np. platformy Microsoft Office, a szczególnie aplika-

cji Teams i wprowadzenie szkoły na wybraną platformę. Wraz  

z upływem czasu aktywność nauczycieli i uczniów w pracy 

zdalnej znacznie wzrosła, co umożliwiało właściwą realizację 

podstawy programowej. 

Wychowawcy kontrolowali udział uczniów w nauczaniu zdal-

nym tak, aby nikogo „nie zgubić”. W przypadku problemów 

podejmowane były: interwencja pedagogów i dyrekcji szkoły 

oraz  kontakt z rodzicami. Czasami problemy, z jakimi borykali 

się uczniowie, były łatwe do rozwiązania, ponieważ dotyczyły 

braku umiejętności technicznych lub braku sprzętu komputero-

wego. W razie potrzeby konieczne było zorganizowanie innego 

sposobu komunikowania, żeby nikt nie czuł się odrzucony bądź 

wręcz zwolniony z wykonywania obowiązków szkolnych. 

i sprawnie przestawić na wirtualny sposób funkcjonowania.

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, pandemia nadal trwa, a przed 

nami kolejne, nowe zadania. Wierzę jednak, że wspólną pracą  

i zaangażowaniem sprostamy każdemu wyzwaniu. 
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W kwestii klasyfikacji uczniów wielu dyrektorów charak-

teryzowało się podejściem zdroworozsądkowym. Oczywi-

ście w ramach istniejącego prawa należało kontrolować 

terminy, ale nie dać się ponieść ambicjom. Moim zdaniem 

ważne było, aby nauczyciele realizowali podstawę progra-

mową, ale mieli na uwadze możliwości i warunki domowe 

uczniów. Należało też  indywidualizować swoją pracę, sku-

piać się nie tylko na nauczaniu, ale też wspieraniu uczniów 

w nauczaniu online,  ponieważ niektórzy z nich nie potra-

fili funkcjonować w takim systemie. Wielu uczniów, nawet 

tych osiągających bardzo dobre wyniki w nauczaniu, po-

trzebuje jednak nauczyciela w klasie. 

Istotnym elementem pracy dyrektora jest nadzór pedagogicz-

ny. W czasie nauczania zdalnego przybrał on inną formę. Inne 

musiały być arkusze obserwacji lekcji. Z jednej strony była to 

kontrola zapisów w dzienniku elektronicznym. Aplikacja Te-

ams dawała możliwość dołączenia dyrektora do wybranej lekcji. 

Mógł on wejść na całą lekcję lub jej fragment, aby obserwować, 

jak funkcjonują uczniowie, jak radzą sobie nauczyciele. Było to 

też korzystne z punktu widzenia nauczyciela, ponieważ uzyski-

wał informację zwrotną o przebiegu prowadzonej lekcji.  Wraz  

z upływem czasu wszyscy radzili sobie coraz lepiej.

Wychowanie do wartości 
Jacek Szczepaniak - III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie

minister edukacji narodowej, realizując zapisy art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświa-
towe (Dz. u. z 2020 r. poz. 910), ogłosił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny 
2020/2021.

Jednym z tegorocznych priorytetów ministerstwa jest 

„Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do warto-

ści, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecz-

nych”. 

Nie było to jakieś wielkie zaskoczenie, że ten zapis znalazł 

się w wytycznych MEN. Jeśli prześledzimy kierunki wy-

znaczanych priorytetów będziemy mogli zobaczyć pewien 

logiczny ciąg. W poprzednim roku szkolnym postawiono 

na „Wychowanie do wartości przez kształtowanie po-

staw obywatelskich i patriotycznych”. W roku szkolnym 

2018/2019 najważniejszym kierunkiem było „100 roczni-

ca odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości  

i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”. Wcze-

śniej MEN stawiał na „Wzmacnianie wychowawczej roli 

szkoły” oraz „Kształtowanie postaw. Wychowanie do war-

tości”. 

Czym w ogóle jest wychowanie do wartości? Zdaniem prof. 

S. Rucińskiego jest  po prostu „wprowadzaniem drugiej 

osoby w wartościowy sposób życia”. Niezwykle ważne jest 

przy tym, podkreśla S. Ruciński, aby „wprowadzający” li-

czył się z osobą wprowadzaną jako wartością, aby poprzez stwo-

rzenie odpowiednich warunków umożliwił jej pełną samoreali-

zację oraz odwoływał się do wszystkich społecznie i biologicznie 

uformowanych w niej sił, by mogła ona wyrażać się w świecie,  

a może nawet spełniać w nim swoje powołanie1.

Zadaniem nauczyciela wg. B. Śliwierskiej jest bezustanne skła-

nianie uczniów do samodzielnego poszukiwania wartości, do 

tego, aby czynili to „możliwie najlepiej, to znaczy z użyciem 

wszystkich sił swojego intelektu i wykorzystaniem wszystkich 

dostępnych wyników podobnych wysiłków, jakich dokonują 

inni ludzie”2. Gdzie ustalić granicę ingerencji w autonomiczny 

świat drugiego człowieka i jego osobowy rozwój? Na ile nauczy-

ciel jest w stanie rozpoznać i przewidzieć, co jest dla ucznia np. 

„dobre”, a co „złe”?

„Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, 

kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.” Poja-

wia się pytanie, co dokładnie kryje się pod tymi poszczególnymi 

hasłami. Które wartości są najważniejsze? Co chcielibyśmy prze-

kazać dzieciom, młodzieży. by wyrośli na szczęśliwych, „dobrych 

i porządnych” ludzi? System wartości człowieka budowany jest 
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przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko?

Dziś, w dobie stabilizacji po burzliwym okresie przemian spo-

łeczno-gospodarczych , należy zadać pytanie dla pedagogiki 

kluczowe: jakie wartości powinno się preferować w życiu i dla-

czego? Jest to tym istotniejsze, gdy uświadomimy sobie, że to 

właśnie wartości są źródłem motywacji, przekonań i działań, są 

siłą sprawczą3. Wychowanie musi prowadzić wychowanka do 

odkrycia i respektowania tych wartości, które prowadzą do jego 

rozwoju. Konieczne jest więc, by współczesny wychowawca ro-

zumiał świat ludzkich wartości i kierował się nim w kształtowa-

niu osobowości wychowanka.

Zadaniem wychowawcy jest nie tylko ukazać wychowankom 

świat wartości, ale i pomóc w podejmowaniu wysiłków na rzecz 

realizacji wartości. Obserwuje się bowiem głęboki rozłam – 

młodzi ludzie w deklaracjach wysoko cenią takie wartości, jak: 

miłość, przyjaźń, wolność, szczerość, ale jednocześnie nie widać 

efektów realizacji tych wartości w postaci troski o drugiego czło-

wieka, pomocy słabszemu koledze, trwałych wiernych związ-

ków. Pogłębia się rozdźwięk pomiędzy deklaracją a realizacją 

wartości4. Deklarując ważność pewnych wartości wielu żyje 

niejako obok nich lub wbrew nim. 

Taka dwoistość postaw powoduje, że starsze pokolenie coraz czę-

ściej w mediach zadaje głośno pytanie, czy uczciwość, odwaga, 

odpowiedzialność, umiłowanie ojczyzny, pomoc słabszym, do-

bro drugiego człowieka są jeszcze wartościami dla współczesne-

go młodego człowieka? Coraz częściej doświadczana i obserwo-

wana agresja, obojętność, egocentryzm zdają się temu przeczyć.

Oczywiście podstawowym miejscem przekazywania wartości 

jest rodzina, jednakże szkoła bez wątpienia, poza swoją podsta-

wową funkcją dydaktyczną, pełni też funkcje opiekuńcze oraz 

wychowawcze i z tych względów ma duży wpływ na kształto-

wanie się systemu wartości dzieci i młodzieży.

Najpierw należy zastanowić się, które wartości są najważniejsze 

i które chcielibyśmy przekazać dzieciom. Czy bardziej liczą się 

te materialne czy moralne? Co jest ważniejsze „mieć” czy „być”5?  

Z pomocą przychodzi nam Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

wyznaczając w podstawie programowej wartości na które po-

winni zwrócić uwagę nauczyciele podczas realizowania zajęć 

lekcyjnych. W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje 

u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indy-

widualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, sza-

cunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, 

przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa  

w kulturze, podejmowanie inicjatyw, praca zespołowa. W roz-

woju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy 

obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury wła-

snego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur 

i tradycji. Ponadto możemy doczytać, że kształcenie i wycho-

wanie w liceum ogólnokształcącym i technikum sprzyja roz-

wijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych 

uczniów. Szkoła dba o wychowanie młodzieży w duchu akcep-

tacji i szacunku dla drugiego człowieka, co stanowi bardzo waż-

ną wartość.

W jaki sposób powinny układać się relacje interpersonalne  

w szkole? Nauczyciel wciąż ma pełnić kierowniczą funkcję, ale 

nie „z zasady”, lecz przez wzgląd na nieporównywalnie większe 

doświadczenie oraz wiedzę. Mimo tej przewagi zdrowy stosunek 

mistrza do ucznia powinien wykluczać lekceważenie i protek-

cjonalność, a zastąpić go raczej pomocną dłonią i gotowością do 

wysłuchania racji drugiej strony i podzielenia się swoimi do-

świadczeniami. 

W dalszej kolejności powinniśmy skupić się nad sposobami re-

alizowania wartości w praktyce edukacyjnej. Można zastanowić 

się czy etap kształcenia (szkoły podstawowe lub ponadpodsta-

wowe) ma wpływ na efektywność przyswajania wymienionych 

wartości. Dodatkowo można zadać pytanie czy wartości wskaza-

ne przez ministerstwo bardziej preferują nauczycieli przedmio-

tów humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, artystycznych. 

Dużą rolę ogrywa tu podejście nauczyciela, jego zaangażowanie, 

autentyczność, komunikatywność … 

Żądając szczerości, odpowiedzialności, kreatywności, kultury 

osobistej od uczniów, najpierw sami musimy od siebie to wy-

egzekwować. Nie tylko dorośli nie lubią hipokryzji. Można by 

rzec „jeden obraz wart jest tysiąca słów”. Wykorzystajmy tutaj 

doświadczenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Re-

alizując dane zagadnienia, wykorzystując metody dyskusji lub 

debat oksfordzkich, dajmy uczniom swobodę wypowiedzi. Kon-

trolujmy tylko reguły dyskusji, a nie argumentację.

Mimo, że w tym roku nie zostały wprost wymienione wartości 

patriotyczne jako kluczowe to nie znaczy, że nie należy ich pielę-

gnować wśród naszych uczniów tak samo aktywnie jakby były 

sformułowane. Znów pewną przewagę pod tym względem mają 

humaniści, którzy do tej idei odnoszą się na prawie wszystkich 

zajęciach. Możemy ją jeszcze bardziej ukazać, podkreślając od-

powiednie postawy, wykorzystując osoby z naszego środowiska 

lokalnego. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby taka postać 

była spokrewniona z naszym uczniem. Udział w lokalnych czy 
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państwowych uroczystościach patriotycznych jeszcze bardziej 

buduje włściwe postawy społeczne.  

Kształtowanie systemu wartości jest niezwykle istotną kwestią 

w procesie wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzania im 

warunków do rozwoju. Wypracowanie i ukształtowanie właści-

wej i trwałej hierarchii wartości jest czynnikiem niezbędnym do 

świadomego życia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, 

dokonywania pewnych wyborów oraz przejawiania określo-

nych zachowań6.

Przypisy:
1S. Ruciński, Wychowanie jako wprowadzanie w życie warto-

ściowe, Warszawa 1981, s. 53, 82 -83.
2B. Śliwerski, Wprowadzanie w życie wartościowe, „Edukacja i 

Dialog” 2000, nr 3 (116).)
3https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4315

4Tenże
5https://www.sp3.chojnice24.pl/cms_data/downloads/wycho-

waniedowartociartyku.pdf 

Bibliografia:

Ruciński S., Wychowanie jako wprowadzanie w życie warto-

ściowe, Warszawa 1981

Śliwerski B., Wprowadzanie w życie wartościowe, „Edukacja i 

Dialog” 2000, nr 3

https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4315

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Profesjolo-

gii/Problemy_Profesjologii-r2014-t-n2/Problemy_Profesjo-

logii-r2014-t-n2-s111-122/Problemy_Profesjologii-r2014-t-n-

2-s111-122.pdf

https://www.sp3.chojnice24.pl/cms_data/downloads/wycho-

waniedowartociartyku.pdf

Rola procesu nauczania w kształtowaniu 
młodego pokolenia

Iwona Gaertig - nauczyciel doradca metodyczny CDN Leszno

jak większość zjawisk społecznych edukacja ma korzenie ekonomiczne. Postęp technologiczny i globalizacja go-
spodarki stwarzają potrzebę kształcenia rosnącej liczby wyspecjalizowanych pracowników zdolnych do zaawanso-
wanych , samodzielnych działań, a nie tylko do rutynowych czynności, coraz częściej powierzanych inteligentnym 
automatom. 

Równolegle z ekonomią, choć znacznie mniej płynnie, postępuje 

demokratyzacja społeczeństw. Te zmiany wpływają na teorie 

psychologiczne wyjaśniające prawidłowości uczenia się. Należy 

odpowiedzieć na pytanie, czego oczekują uczniowie od nauczy-

ciela? Wśród ankietowanej młodzieży (badanie przeprowadzo-

no na grupie młodzieży szkoły ponadpodstawowej z klas I i II) 

42% odpowiedziało, że nauka pozwoli osiągnąć cele życiowe, 

27%, że nauka pozwoli osiągnąć zamierzony sukces. Rodzi się za-

tem pytanie, jak uczyć, aby spełnić oczekiwania uczniów.

Nauczanie wymaga powtórzeń, o czym wiedzieli już starożytni 

Rzymianie, tworząc maksymę repetitio est mater sudiorum. Jej 

trafność jest niewątpliwa w oświacie powszechnej, gdy wpro-

wadza się algorytmy  czytania i liczenia, a także w kształceniu 

zawodowym zaczynanym od umiejętności prostych. W umie-

jętnościach złożonych większą rolę odgrywa wgląd wykonaw-

cy w strukturę czynności  (Tomaszewski 1963). Systematyczne 

ćwiczenia i rytuał lekcyjny sprzyjają udanemu startowi szkol-

nemu, ale nie zapewniają sukcesów uczniom bardziej zaawan-

sowanym.

Behawioryzm zaowocował nauczaniem programowym, kształ-

cenia uczniów małymi dawkami informacji połączonej zadania-

mi sprawdzającymi jej przyswojenie. (Niemierko) Wyodrębnia-

nie wiadomości, umiejętności i nawyków do opanowania przez 

uczniów pozostało zasadą konstrukcji programów kształcenia  

i testów sprawdzających (Tyler, 1949; Niemierko, 1990).

W modelu powtarzania zachowań związek treści nauczania  

i treści sprawdzania powinien być „bezszwowy”, co oznacza ich 

pełną tożsamość. Ta jedność wydaje się naturalna: sprawdzamy 



Problemy Oświaty i Wychowania

STRONA

15

to, czego uczniowie powinni się w szkole nauczyć. Im dokład-

niej egzaminy odtwarzają obowiązujące programy, tym  kon-

sekwentniejsza jest edukacja. Model ten charakteryzuje silny 

efekt zwrotny oceniania jako bodźca do nauczania i uczenia 

się. Zjawisko uczenia się dla stopni oraz pytanie: Czy to będzie 

na maturze? są utrapieniem nauczycieli i chlebem codziennym 

młodzieży. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 17% uczy się 

wyłącznie dla ocen, aby uzyskać jak najwyższą średnią. Z po-

mocnika ocenianie staje się celem nauczania, skupia na sobie 

motywacje i uzależnia młodzież od miar osiągnięć – obiektyw-

nych, ale będących we władaniu innych osób. To uzależnienie 

zwiększa dyscyplinę szkolną, lecz ogranicza rozwój uczniów 

zwłaszcza najpilniejszych (Turska, 2006).

Doświadczenie wskazuje, że wszystkie dzieci początkowo pre-

zentują zachowanie i takie podejście do życia, którego podstawą 

są raczej wewnętrzne niż zewnętrzne motywatory. Zachowanie 

to napędza naszą wewnętrzną potrzebę kierowania własnym 

życiem, uczenia się i tworzenia czegoś nowego oraz lepszego po-

stepowania wobec samego siebie i naszego świata.

Zmiana w rozumieniu mechanizmów działania motywacji nie-

odłącznie wiąże się ze zmianą postrzegania człowieka. Nie bez 

znaczenia są tu konieczne działania wychowawcze i metody,  

z którymi stykają się szkoły. Bardzo często dominują rutyna, 

nacisk na poprawne odpowiedzi, nauczanie poprzez rozwiązy-

wanie testów, koncentracja na uzyskanych stopniach, stosowa-

ne przez rodziców nagrody pieniężne  lub rzeczowe za wyniki  

w nauce. Wewnętrzna motywacja, choć przygaszona, tli się  

w ich wnętrzu. Żeby nabrała siły, młodzi ludzie potrzebują, by 

w nich uwierzyć, by wycofać kontrolę i rozszerzyć autonomię, 

pozwolić na obranie własnych celów.

Szkoła powinna być dobrze zorganizowana – czyli stać się taką 

instytucją ”edukacyjno-wychowawczą, w której zrobiono 

wszystko, co możliwe, dla stworzenia optymalnych warunków 

i szans rozwoju i sukcesu każdego ucznia oraz wykorzystano je 

w maksymalnym stopniu. To taki układ społeczności ludzkich, 

w których szanowane są uprawnienia, ale także egzekwowane 

obowiązki i odpowiedzialność każdego z ich członków.

Przecież uczeń nie musi być najlepszy w klasie, ale projektuje  

i wykonuje najlepsze dekoracje. Nie stać go na czwórkę z ma-

tematyki, ale potrafi najlepiej zorganizować grupę kolegów dla 

przeprowadzenia ważnej dla klasy sprawy.

Zawsze należy starać się ukazywać uczniowi jak najczęściej to, 

co w nim dobre, a za wysiłek należy chwalić jeszcze bardziej, niż 

za osiągnięty rezultat.
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Niemierko B. – „Jak pomagać a (nie szkodzić) uczniom ocenia-

niem szkolnym”.

Niemierko B. (2010) Między prawdą a skutecznością – perspek-

tywy oceniania szkolnego (w:) 

Niemierko B. (1990) Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria  

i zastosowania. Warszawa: PWN.

Niemierko B. (2007) Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej 

dydaktyki. Warszawa: WAiP.

Niemierko, B. E. Kowalik (red.), Perspektywy diagnostyki eduka-

cyjnej -  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Tomaszewski T. – „Wstęp do psychologii”.

Wlazło  S. „Mierzenie jakości pracy szkoły”,

Za progiem. Jak rozwija się dziecko i co z tego wynika, pod re-

dakcją Małgorzaty Skury, Michała Lisickiego.

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas I i II szko-

ły ponadpodstawowej.
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Dlaczego potrzebna jest nam edukacja  
globalna?
edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania. jej założenia to uczenie szacunku do drugiego 
człowieka i odmiennych kultur, kształtowanie empatii. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie wartości te mają ogromne 
znaczenie, dlatego tak ważne jest jak najczęstsze mówienie o edukacji globalnej.

Agata Karolczyk-Kozyra - Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Zana we Wschowie

Warto się więc nieco bardziej szczegółowo zastanowić nad 

tym, jakie tematy porusza omawiany rodzaj edukacji. Obej-

muje ona zatem:

- edukację obywatelską

- edukację rozwojową

- edukację wielokulturową i międzykulturową

- edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju

- edukację o prawach człowieka.

Szczególny nacisk kładzie się tu na tłumaczenie przyczyn 

i skutków opisywanych zjawisk, przedstawianie perspek-

tywy Globalnego Południa (kraje Afryki, Azji, Ameryki 

Południowej, które do niedawna określane były mianem 

„Trzeciego Świata”), kształtowanie krytycznego myślenia, 

ukazywanie relacji między jednostką a procesami glo-

balnymi oraz przełamywanie istniejących stereotypów i 

uprzedzeń.

U jej podstaw leżą następujące wartości: wolność, solidar-

ność, równość, pokój, sprawiedliwość i godność. Dzięki ich 

przekazywaniu kształtowane są postawy otwartości, em-

patii, uczciwości, szacunku, odpowiedzialności, osobistego 

zaangażowania oraz gotowości do ustawicznego uczenia 

się. Edukacja globalna pomaga także w rozwijaniu umiejęt-

ności współpracy w wymiarze lokalnym, krajowym i mię-

dzynarodowym.

W Polsce inicjatywy z zakresu tej edukacji wspierane są 

miedzy innymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Jedną z takich inicjatyw jest odbywające się od czterech lat 

coroczne wakacyjne szkolenie dla edukatorek i edukato-

rów globalnych - Summer PAH Academy, czyli Edukacyj-

ne SPA. Co roku aplikuje na nie kilkadziesiąt osób z całej 

Polski, jednak zakwalifikowanych zostaje tylko szesnastu 

nauczycieli.

O szkoleniu tym dowiedziałam się przypadkiem ze strony 

Polskiej Akcji Humanitarnej. Było to jednak na tyle wcze-

śnie, że udało mi się wysłać wniosek. Za sobą miałam doświad-

czenia związane z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju 

w związku z realizowanym w latach 2015-2017 przez moją szko-

łę – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

we Wschowie – projektem ERASMUS+ „Zdobywanie świado-

mości obywatelskiej i ekologicznej poprzez edukację formalną 

i nieformalną” oraz mini projektem „Równać Szanse” „Ekologia 

łączy pokolenia”. To właśnie te działania przyczyniły się głównie 

do tego, że zostałam zakwalifikowana na pięciodniowe szkolenie 

organizowane przez Polską Akcję Humanitarną. Było ono opar-

te na autorefleksji i obejmowało między innymi następujące za-

gadnienia:

- Ja jako edukatorka globalna – krytyczne refleksje nad własną 

rolą oraz motywacjami w obszarze nauczania.

- Kontekst powstania edukacji globalnej i jej pozycjonowanie w 

stosunku do innych rodzajów edukacji.

- Rola języka i komunikacji w edukacji globalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem kwestii antydyskryminacyjnych.

- Wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 

podczas pracy edukatorskiej.

- Inspiracje w zakresie nowych metod facylitacji oraz obszarów 

włączenia krytycznej edukacji globalnej w codzienną pracę edu-
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kacyjną.

Edukacyjne SPA było to pięć dni pełnych aktywności, warsz-

tatów oraz rozmów o edukacji i relacjach. Dzięki udziałowi  

w Summer PAH Academy nie tylko spotkałam pasjonatów kre-

atywnego i nowoczesnego nauczania z całego kraju, ale przede 

wszystkim poznałam ludzi, dla których edukacja globalna ma 

sens i pozwala zmieniać świat. Poszerzyłam także wiedzę na ten 

temat oraz nauczyłam się, w jaki sposób rozmawiać z uczniami 

na ważne tematy z zakresu edukacji obywatelskiej, praw czło-

wieka, wielokulturowości i zrównoważonego rozwoju. Uświa-

domiłam sobie, że te istotne tematy mogą być realizowane na 

wielu przedmiotach, m.in. na języku polskim, geografii, biologii, 

historii, wiedzy o społeczeństwie, a zwłaszcza na godzinie wy-

chowawczej.

Należy zwrócić uwagę, że od 1 września tego roku na lekcjach 

wychowawczych w szkołach podstawowych i ponadpodsta-

wowych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Naro-

dowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, 

muszą być realizowane treści i zagadnienia o istotnych proble-

mach społecznych, zatem wpisujące się w edukację globalną.  

W rozporządzeniu wskazane zostało, że ze względu na wyzwa-

nia cywilizacyjne dzisiejszego świata i zagrożenia z tym zwią-

zane, zasadne jest zwrócenie przez wychowawców szczególnej 

uwagi m.in. na zagadnienia, które kształtują postawy prozdro-

wotne uczniów oraz ugruntowują wiedzę na temat ochrony kli-

matu i ochrony środowiska. 

Doskonałą okazją do realizacji założeń wspomnianego rozporzą-

dzenia jest także szósta edycja Europejskiego Tygodnia Zrów-

noważonego Rozwoju (ESDW), który będzie trwał  od 20 do 26 

września 2020 r. Jego rolą jest promowanie Celów Zrównoważo-

nego Rozwoju Agendy 2030 przyjętych przez Organizację Naro-

dów Zjednoczonych. Już teraz istnieje możliwość rejestrowania 

swoich inicjatyw na europejskiej platformie www.esdw.eu.  Pro-

jekty mogą być realizowane w dniach 18 września – 8 paździer-

nika br. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Kultury mogą być to 

lekcje, warsztaty, webinary, wystawy, projekty filmowe, a także 

wszelkie inicjatywy wirtualne. Ich zadaniem jest poruszenie za-

gadnień z listy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają 

zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Dotyczą osiągnięć  

w 5 obszarach – tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. pla-

net), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo 

(ang. partnership). Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich 

jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany kli-

matu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna. 

Poniżej cała lista. 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

1. Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym 

świecie;

2. Eliminacja głodu, osiąganie bezpieczeństwa żywnościowe-

go i lepsze odżywianie oraz promowanie zrównoważonego 

rolnictwa;

3. Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe-

go życia oraz promowanie dobrostanu;

4. Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz pro-

mowanie uczenia się przez całe życie;

5. Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet  

i dziewcząt;

6. Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i wa-

runków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę 

zasobami wodnymi;

7. Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrów-

noważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie;

8. Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego 

wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrud-

nienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi;

9. Budowa stabilnej infrastruktury, promowanie zrównowa-

żonego uprzemysłowienia oraz wsparcie innowacyjne;

10. Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;
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11. Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilny-

mi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu spo-

łecznemu;

12. Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i pro-

dukcji;

13. Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom 

klimatu i ich skutkom;

14. Ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzy-

stywanie ich w sposób zrównoważony;

15. Ochrona, przywracanie oraz promowanie zrównoważo-

nego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównowa-

żone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, 

powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby 

oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej;

16. Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, 

zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru spra-

wiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach sku-

teczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu 

społecznemu;

17. Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne 

partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ostatnią formą związaną z realizacją założeń edukacji global-

nej, o której chciałabym wspomnieć jest ogólnopolski projekt 

„Eko-Szkoła”. Jego pomysłodawczynią jest Joanna Gadomska, 

nauczycielka biologii w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo-

wych w Żychlinie oraz autorka bloga edukacyjnego „Biologia  

z Blondynką”. Projekt ma na celu stworzenie sieci placówek, któ-

re poprzez współpracę dzielą się pomysłami na to, jak kształto-

wać ekologiczną świadomość młodego pokolenia. We wrześniu 

rozpocznie się jego druga edycja. Szkoły, które spełnią wszystkie 

wymagania formalne mają szanse uzyskać  ogólnopolski tytuł 

„Eko-Szkoła”, a szkolny koordynator wszystkich działań otrzyma 

tytuł „Promotor Ekologii”. Warto dodać, że projekt skierowany 

jest także do przedszkoli.

Jak widać edukacja globalna może być realizowana na wiele 

sposobów. Najważniejszy jest tu bowiem cel. Szukając pomy-

słów na realizację działań, warto zaglądać na wartościowe stro-

ny internetowe takie, jak: 

• http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/, 

• https://www.globalna.edu.pl/, 

• https://www.pah.org.pl/, 

• https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami, 

• https://kulczykfoundation.org.pl/. 

To każdorazowo doskonała kopalnia pomysłów. Niewątpliwie 

warto też wziąć udział w Summer PAH Academy, ponieważ 

uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwala poszerzyć wiedzę na 

temat edukacji globalnej i jej roli, zmienić światopogląd,  a tak-

że poznać ludzi, z którymi można podjąć współpracę. Dla mnie 

udział w tym wyjątkowo refleksyjnym wydarzeniu to także 

okazja do wymiany doświadczeń, dotarcia w głąb siebie oraz 

poznania własnej wrażliwości. Żałuję, że można w nim uczestni-

czyć tylko raz. Kolejne Edukacyjne SPA już za rok. Polecam!

Agata Karolczyk-Kozyra

Ogólnopolski projekt „EKO-SZKOŁA”
Joanna Gadomska - Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

„ekO – sZkOła” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. 
Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować 
ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym 

naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody (…)

Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środo-

wisku. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć 

od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego 

trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowiska, potrzebne 

są głębokie zmiany w świadomości każdego człowieka. Ważne jest, 

aby od najmłodszych lat edukować społeczeństwo, aby każdemu 

uświadomić, że jego odpowiedzialne działania mogą przyczynić 

się do zmniejszenia degradacji naszego środowiska. Myśląc o przy-



Problemy Oświaty i Wychowania

STRONA

19

szłych pokoleniach, aby miały szanse żyć w czystym środowisku, 

ważne jest zaszczepienie w każdym człowieku zachowań proeko-

logicznych. 

Zróbmy coś razem dla naszej planety. Każda mała rzecz, każdy 

mały gest, każda mała akcja liczy się, by ratować naszą planetę.  

A jeżeli małe rzeczy zrobią setki, tysiące czy miliony ludzi… to bę-

dzie to już duża rzecz, duży gest i duża akcja. Jest wtedy nadzieja 

na zmianę, poprawę i lepsze jutro. Razem zawsze możemy więcej!

Joanna Gadomska

autorka projektu

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „EKO-SZKOŁA”

Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to:

1. Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej ran-

gi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na te-

mat jej skutków dla przyszłych pokoleń; 

2. Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działa-

nia w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska 

przyrodniczego;

3. Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy 

z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym 

uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla 

życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;

4. Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz śro-

dowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych 

działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiada-

nia osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska; 

5. Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, 

Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany wła-

snych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska  

w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie; 

6. Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc obję-

tych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, 

rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody  

w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się 

pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję  

o konieczności jej ochrony;

7. Nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z całej 

Polski, w celu promowaniu postaw proekologicznych;

8. Zaprezentowanie efektów ogłoszonych ogólnopolskich 

konkursów ekologicznych oraz wręczenie dyplomów i na-

gród laureatom konkursów;

9. Przedstawienie wyników ogólnopolskiej ekologicznej 

ankiety skierowanej dla uczniów szkół partnerskich, 

na temat posiadanej wiedzy z zakresu ekologii i ochro-

ny środowiska;

10. Zaprezentowanie ekologicznych filmów i prezentacji 

multimedialnych,  przygotowanych przez uczniów 

szkół partnerskich;

11. Poszerzenie zagadnień z podstawy programowej  

z przyrody, biologii, geografii i chemii.

„EKO-SZKOŁA” to roczny projekt edukacyjny. 

Projekt skierowany jest dla przedszkoli, szkół podstawo-

wych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek edukacyj-

nych z terenu całej Polski.

Do projektu zapraszamy nauczycieli różnych przedmiotów, 

którzy wraz ze swoimi uczniami, klasą, grupą projektową 

realizować będą działania kształtujące postawy proekolo-

giczne.

W tym roku szkolnym realizowana będzie II edycja projektu 

– „EKO-SZKOŁA 2021”.

Szczegóły na stronie: projekt-eko-szkola@wp.pl
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Nauka gry w szachy w klasie szkolnej jako proces  
wspomagający rozwój dzieci  (w oparciu o praktykę  
szkolną)

Wiesława Walkowska - Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

„Dwie drogi szachowe –
pierwsza wąska, dla niektórych zamknięta przez ’kłódkę’ rodziców; druga szeroka, dalej trochę wąska, skręcająca 
czasem w prawo  do sukcesu lub w lewo do porażki (nie wiązać z polityką)i znów prowadząca prosto, pełna dziwów, 
szachowych tajemnic i niespodzianek, łatwiejsza, bo rodzic ‘nietoksyczny’. Walkowska (2018, za: Modzelan 2018)

Wpływ systematycznej nauki gry w szachy na rozwój dzieci jest 

dostrzegany przez nauczycieli, a także rodziców dzieci. Różnice 

między dziećmi, które na drodze swej edukacji spotkały się z sys-

tematyczną nauką szachów,  a dziećmi nieszkolonymi szachowo 

są dostrzegalne. Niestety wpływ ten jest  trudny do zmierzenia. 

Kłopot z pozyskaniem takich danych wynika z  problemów  

z opracowaniem wiarygodnych narzędzi badawczych uwzględ-

niających różne czynniki zakłócające.

 W literaturze metodycznej dostępne są wyniki badań własnych 

Andrzeja Modzelana (2018), które przeprowadzone zostały  

w Szkole Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wlkp. Wskazują one 

dwukrotnie większą przewagę dzieci grających w szachy nad 

innymi badanymi w zakresie osiągnięć dydaktycznych, wzrost 

poziomu  pamięci (poza słuchową), wzrost logicznego myślenia. 

Grupa badawcza (45 dzieci z gorzowskiej szkoły) była zbyt mała, 

by wyniki można było uznać za wiarygodne. Dodatkowo bada-

nia były przeprowadzone tylko na dzieciach z jednego środowi-

ska.

O wpływie szachów na rozwój dziecka przekonałam się osobiście 

wychowując syna. Jonasz urodził się jako wcześniak. Opóźnie-

nie rozwojowe dotyczyło rozwoju fizycznego, funkcjonowania 

społecznego i rozwoju intelektualnego. Prowadzący go lekarz 

pediatra sugerował rehabilitację i konieczność w wieku szkol-

nym kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną. Zaburzenia dotyczyły poważnego opóźnienia roz-

woju mowy,  rozwoju niektórych umiejętności fizycznych, zabu-

rzeń koncentracji uwagi, pamięci, ale także poważnej nadruchli-

wości. Próbując przeprowadzić dziecko przez okres wczesnego 

dzieciństwa, wspomagając się fachową pomocą logopedy, neu-

rologa, psychologa, a także korzystając z wiedzy uzyskanej na 

studiach z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej 

obserwowałam z niepokojem matki, ale także nauczycielki edu-

kacji wczesnoszkolnej,  jego rozwój. Przewidywałam problemy, 

z jakimi będzie musiało zmierzyć się moje dziecko. Zaburzenia 

pamięci były na tyle poważne, że nie potrafił zapamiętać dwóch 

linijek wiersza z życzeniami dla babci, nie odróżniał symboli, 

cyfr, a zapamiętanie literek o podobnym kształcie było poza jego 

możliwościami. Jeśli już zapamiętał kształt, to przestawiał go lu-

strzanie w pionie i w poziomie, zmieniając kolejność liter i sylab 

zniekształcał  wyrazy. Nie dokonywał analizy i syntezy słucho-

wo-wzrokowej.  Naukę czytania przeprowadziłam autorską  me-

todą globalną. Badanie w poradni psychologiczno-pedagogicz-

nej potwierdziło moje obawy - została zdiagnozowana głęboka 

dysleksja rozwojowa, nieharmonijny rozwój.

Żeby pomóc mojemu dziecku, od 5 roku życia systematycz-

nie uczyłam go gry w szachy. Stopniowo można było zobaczyć 

zmiany w jego funkcjonowaniu. Zauważalne zmiany - poprawa 

koncentracji uwagi, rozwój myślenia logicznego,  niesamowity 

rozwój pamięci, poprawa funkcjonowania społecznego - rodziły 

nadzieję dla mnie jako matki. Sukcesy szachowe pozwoliły mu 

zaistnieć w grupie rówieśniczej. Podziw jego szkolnych uczniów 

budziła znajomość przepisów gry i odtwarzanie roli sędziego 

szachowego w rozgrywkach klasowych. Jeżdżąc na turnieje sza-

chowe nauczył się systematycznej pracy, samodzielności i od-

roczenia swojej reakcji. Na turniejach nawiązał relacje z rówie-

śnikami z innych miejscowości. Relacje w lokalnych gazetach ze 

zdjęciami z turniejów pozwalały mu podnieść poczucie własnej 

wartości.

Wypracował też sobie specyficzne metody uczenia się. Gdy nie 

potrafił zapamiętać np. tabliczki mnożenia, słówek z języka an-

gielskiego, nazw stolic bałkańskich itp. – rozkładał  sobie mini-

fiszki na szachownicy.  Wypracowana przez trening szachowy 

pamięć fotograficzna pozwalała zapamiętać, utrwalić szkolny 

materiał. Oprócz szachów, aby rozładować pożytecznie nadmiar 
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energii, uczęszczał od 5 roku życia na naukę pływania, a potem 

do ukończenia gimnazjum do klasy sportowej - pływackiej. Tre-

ning pływacki dodatkowo pozwolił na rozwój koordynacji ru-

chowej, wpłynął na dotlenienie mózgu i rozwój mięśni, i kośćca.

W oparciu o jego rozwój oparty na życiu szachowym rozpo-

częłam od 2010 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących we 

Włoszakowicach pracę na kółku szachowym, a potem od 2013 

r. pracę  w ramach projektu Edukacja przez Szachy w Szkole. 

Obserwując rozwój dzieci powierzonych mi, potwierdziłam  

wcześniej zaobserwowane korzystne zmiany wywołane przez 

szachy w zespole klasowym w różnym zakresie u moich wycho-

wanków.

Efekt klasy szachowej 

Dzieci w klasach czwartych, które ukończyły trzyletni kurs 

kształcenia szachowego w klasach I-III, w opinii nauczycieli 

uczących ich od klasy 4, różniły się od rówieśników. W klasie 

panowała cisza i oczekiwanie na zadanie do wykonania, na dłuż-

szy wysiłek. Większa koncentracja uwagi pozwalała na dłuższą 

pracę nad testami, tekstem czytanym po cichu, a to przekładało 

się na wyniki w nauce. Rozwinięta pamięć skracała czas uczenia 

się. Uczniowie wykazywali dużą aktywność w podejmowaniu 

zadań dodatkowych, a dodatkowo przyjęte zadanie wykonywali 

do końca. Nawet gdy czegoś się nie udało zrobić, uczniowie po-

trafili dokonać analizy, poszukać przyczyn niepowodzenia. Jed-

nocześnie widzieli konsekwencję swojego działania. Szanowali 

każdego w klasie, wiedząc, że każdy ma prawo do błędu i musi 

ponieść konsekwencje. Wiedzieli, że każdy pracuje w swoim 

tempie, uczy się na miarę swoich możliwości, że każdy ma możli-

wość odniesienia sukcesu.  Większa samodzielność dzieci przeja-

wiała się w sprawnym działaniu, dokładniejszej pracy, odpowie-

dzialnym pakowaniu się. Dodatkowo zwiedziły miejscowość,  

w których był organizowany turniej.

Minusy klasy szachowej

Niestety, praca z uczniami-szachistami to nie tylko same pozy-

tywy. Sporo trudności sprawiali rodzice. Nadopiekuńcze podej-

ście do swoich potomków czasem przeszkadzało w organizacji 

turniejów.  Rodzice źle znosili porażki dzieci. Bardzo nerwowo 

reagowali na płacz po przegranej partii. Z drugiej strony często 

przerażała mnie jako wychowawcę klasy reakcja opiekunów po 

przegranej partii o medal. Takie podejście zabijało u dzieci radość 

gry w szachy. Z tego powodu na wyjazdy nie zawsze uzyskiwa-

łam zgodę opiekunów.

Przewrażliwienie rodziców dotyczyło też zwiększenia ilości go-

dzin zajęć w szkole. Szybko też dorośli przekonali się o tym, że 

część uczniów rozwija się szybciej, łatwiej przyswaja materiał 

szkoleniowy, sprawniej stosuje go w praktyce, a w rezultacie ma 

regularne sukcesy szachowe. Zawiść rodzicielska nie pozwoliła 

na zabieranie jednym autem na turniej koleżanki córki, któ-

ra stawała się rywalem do nagrody. Niestety, także  problemy 

finansowe w znacznej mierze ograniczyły udział w turniejach 

wielodniowych dzieci z rodzin mniej zamożnych lub wielodziet-

nych. 

Podobne spostrzeżenia przedstawił Modzelan (2018). Jego felie-

ton do rodziców i o roli rodziców mówi o podobnych sytuacjach, 

jak te, które zauważyłam w swojej praktyce. 

Podsumowanie

Wpływ nauki gry w szachy na dzieci jest różnorodny. Nieste-

ty, nie jest do końca mierzalny. Szczególnie w młodszym wieku 

szkolnym i w przedszkolnym szachy wspomagają rozwój kom-

petencji kluczowych i rozwijają umiejętności wspierające naukę 

szkolną takie, jak: pamięć, koncentracja uwagi, spostrzegaw-

czość, planowanie. Dodatkowo posługiwanie się symbolicznym 

zapisem w notacji szachowej, dostrzeganie interakcji między 

bierkami na szachownicy, przewidywanie posunięć przeciw-

nika wpływa na logiczne myślenie. Dzieci kształcą umiejętność 

dłuższego wysiłku umysłowego, uczą się wytrwałości w dążeniu 

do celu, poznają drogę dążenia do sukcesu. W wielu przypadkach 

szkolenie szachowe niweluje błędy wychowawcze rodziców, re-

dukuje wpływy środowiskowe, wskazuje drogę samorozwoju.

Udział w zajęciach szachowych, respektowanie zasad przyjętych 

na turniejach, nabycie umiejętności kulturalnego sposobu wy-

grywania i przegrywania, nauka redukcji napięcia emocjonalne-

go w czasie partii szachowej, nawiązywanie relacji społecznych 

w czasie turnieju, nauka sposobów zachowania w miejscach 

zakwaterowania -  to tylko niektóre z kompetencji społecznych, 

które są rozwijane w czasie szachowego życia. Cisza w czasie 

partii rozgrywanych przez 1000 dzieci jednocześnie, kulturalne 

rozmowy między zawodnikami mimo wcześniejszych emocji 

przy szachownicy – to zauważalne różnice w zachowaniu dzie-

ci szachowych i nie szkolonych szachowo. Szachiści sprawiają 

wrażenie starszych od swoich rówieśników.

Bez względu na wykazane wyżej możliwe zmiany w osobowości 

dzieci -  szachy będą alternatywą dla komputera, który zajmuje 

dzieciom czas. 

Nawet jeśli dziecko grające w szachy nie uzyska sukcesu sporto-

wego, czas spędzony przy szachownicy nie będzie zmarnowany. 

Każda rozegrana partia, każde rozwiązane zadanko szachowe, 

tak jak w przypadku mojego dziecka,  odbije się pozytywnie na 
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jego rozwoju. Szachy pomogą, na pewno nie zaszkodzą.
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Felieton o czytelnictwie XXI wieku
Agnieszka Bakalarska - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie - Filia w Kościanie

upłynęło mnóstwo atramentu od czasu, kiedy książki przykuwano łańcuchami do katedralnych ław – oznaczo-
nych jako wiedza tajemna, dostępna jedynie dla bogaczy -  do momentu, w którym książki bez godności podpierają 
chwiejne stoły. 

Gdyby upersonifikować literaturę „podpierającą”, zapewne po-

wiedziałaby ona, że wiedzie znacznie lepszy żywot niż wolumi-

ny zbierające kurz w znacznie mniej godnych pomieszczeniach. 

Inne egzemplarze pławią się w nienaruszonym luksusie – stano-

wią ozdobę domostw. Przez swoją piękną obwolutę nie pozwa-

lają domownikom zapoznać się z nie mniej pięknym wnętrzem. 

Czyż nie każdy posiada w domu chociaż jedną taką książkę? Pa-

trzeć, nie dotykać. Wygląda pięknie i niech tak wygląda nadal, 

nieruszana, bo jeszcze ulegnie zniszczeniu. 

Badania Biblioteki Narodowej z 2018 roku utwierdzają w tym 

mało szlachetnym przekonaniu – Polacy nie czytają. Polacy czy-

tać przestali. Choć bardzo szanuję lasy i drzewa w nich rosną-

ce, czytam i nie dowierzam. Wszak prawda to – raport czytam  

w Internecie, ale półki obok mnie uginają się pod ciężarem lite-

ratury, na którą braknie powoli czasu i miejsca. Czytam raport 

dogłębnie, nie pomijając ani jednego wersu – ciekawe ile z niego 

zapamiętam. Docieram w końcu do momentu przełomowego – 

37% Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę. To o 1% 

mniej niż w 2017 roku, jednak autorzy artykułu uspokajają – to 

tylko margines błędu, nie ma większej różnicy . Kamień spada  

z serca i ulga wypełnia moje ciało – na szczęście  z czytelnictwem 

Polaków pozostało tak źle, jak było do tej pory. I tylko jedno py-

tanie kłębi mi się w głowie i nie pozwala na spokój – mnie o sta-

tystyki nikt nie pytał. Może pytania trafiają do osób, które fak-

tycznie nie czytają? Generalizacja zawsze wywoływała u mnie 

mieszane uczucia. Czy naprawdę należę do tych 11% populacji 

ogólnej, która przeczytała „7 i więcej książek” ? I cóż to znaczy 

przeczytać 7 książek i więcej? Osoba, która przeczytała 160 ksią-

żek oraz ta, która przeczytała 7 książek i pół ósmej mieści się w 

tej samej kategorii. Nie ma sensu tego roztrząsać – ważniejsze są 

większe liczby, zatrważające, widniejące pod hasłem „nie czytał 

książek”. Dla zagorzałego mola książkowego brzmi to niczym 

mroczne epitafium z sortu najstraszniejszej literatury grozy – „tu 

jest ten, który nie przeczytał żadnej książki”. 

W teorii nie powinno nikogo dziwić, że tendencja do nieczyta-

nia rośnie wraz z wiekiem. Uważa się bowiem, że osoby, które 

do czternastego roku życia nie pokochają literatury i nie na-

uczą się po nią sięgać w czasie wolnym, dla czytelniczego świata  

w późniejszym okresie życia (przynajmniej do czasu zakończe-

nia studiów) – pozostają stracone . Jednak nakładam na te prze-

konania swoją własną kalkę i jako naoczny świadek całkowicie 

się z nimi nie zgadzam. 

W trakcie 10-letnich podróży pociągiem, siedem dni w tygo-

dniu, przez cały rok, miałam okazję przekonać się, że Polacy czy-

tają, a nawet czytają dużo. Ale czy to nie efekt indywidualnego 

zamiłowania do czytelnictwa? Często tak się dzieje, gdy człowiek 
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odkrywa w sobie coś nowego – wystarczy zwichnąć kolano, by 

nagle zacząć zauważać liczbę osób chodzących o kulach. Klap-

ki spadają z oczu. Połączenia nerwowe w mózgu zyskują nową 

supermoc i nagle to, co wcześniej pozostawało niewidoczne dla 

zwykłego „patrzącego”, staje się boleśnie naoczne dla „patrzącego 

– przeżywającego”. Nawet czytelnicy przyłapują się na kontem-

plowaniu takich momentów – na przykład gdy po raz pierwszy 

sięgną po prozę Stephena Kinga, by nagle uświadomić sobie, że 

połowa miasta czyta inne jego książki.

A skoro już o czytelnictwie mowa, cóż można powiedzieć o wyż-

szości czytających „prawdziwe” książki nad tymi, którzy czytają 

elektroniczne odpowiedniki? Mowa oczywiście o e-bookach. 

Jeszcze dwa lata temu byłam zagorzałą przeciwniczką czytni-

ków e-booków. Wszak to się nie godzi. Książka musi wygodnie 

leżeć w dłoni, czytelnik musi czuć jej zapach, widzieć ile kartek 

już przerzucił, a ile mu jeszcze zostało, widzieć kolorowe grzbie-

ty na półkach biblioteczki... Co tam taki czytnik, jedno urządze-

nie – małe to, czarno-białe i w ogóle przyjemności nie sprawia.  

Co więcej, to wszystko jego wina, że czytelnictwo przestaje ist-

nieć. Biję się w pierś i przyznaję do błędu – nawet to ustrojstwo 

ma jakieś zalety. Boleśnie przekonałam się o tym przygotowując 

się do jednej z podróży. Bynajmniej nie czytelniczej, jednak z li-

teraturą w tle. Problem przy udawaniu się na wycieczki jest taki, 

że jeden bagaż musi pomieścić ubrania i kosmetyki naturalnie 

potrzebne do codziennej pielęgnacji, do tego często żelazko czy 

dla niektórych suszarkę, a drugi musi pomieścić jakoś książki.  

W dodatku rogi nie mogą się przy tym pozaginać, a treść lite-

ratury musi odpowiadać predyspozycjom czytelniczym zaczerp-

niętym z przyszłości. Bo przecież każdy czytelnik z góry wie, jaki 

gatunek będzie miał ochotę przeczytać za dwa dni czy siedem. 

No i siedzę przed swoją uginającą się biblioteczką w poszuki-

waniu literatury, którą przy odrobinie szczęścia dane mi będzie 

uznać za godną zabrania w tę podróż. Głowię się, dwoję i troję, 

bo jedna książka za ciężka, druga za gruba, a w jej miejsce mo-

głabym włożyć dwie inne, które są cieńsze, ale ich tematyka 

pozostawia wiele do życzenia. Nagle wzrok zwracam w kierun-

ku małego urządzenia, które leży nietknięte od dłuższego czasu  

i oczekuje na okazanie mu łaski. Przypomina mi się, że jakiś czas 

wcześniej otrzymałam w prezencie czytnik e-booków. Decyzja 

trudna, jednak ostatecznie zostaje podjęta – w kufrze ląduje sie-

dem książek i czytnik. A w podróży następuje zmiana poglądów, 

choć nie bez emocjonalnych przeżyć i zadumy. 

Czytnik e-booków nie daje odbiorcy satysfakcji czerpanej z oglą-

dania przepięknej, kolorowej, wspaniale zdobionej oprawy, nie 

można poczuć przez urządzenie zapachu stronic, ani wy-

czuć w dłoniach ile stron pozostało do końca powieści. Jed-

nak na czytniku czyta się szybciej, więc można przeczytać  

i więcej. Treść książki pozostaje przecież bez zmian. Oczy się 

tak nie męczą dzięki zmianie wielkości oraz rodzaju czcion-

ki. A i odcienie druku i elektronicznej strony dopasowują 

się dziwnym trafem do preferencji odbiorcy. Tym sposobem 

nawet najtrudniejszy, najbardziej wymagający kolos staje 

się łatwiejszy wizualnie do przyswojenia. Ach, poległam. 

Czasami nadal szukam e-booków ułatwiających czytanie, 

gdy druk książki nawet w najlepszym wydaniu męczy 

wzrok kruczoczarnymi literami na śnieżnobiałej karcie, 

interlinia postanawia odejść w niepamięć, a czcionkę chy-

ba ktoś dla żartu czy oszczędności podmienia na rozmiar 8. 

Tylko do przewracania kartek człowiek musi się przyzwy-

czaić i do innego ciężaru w dłoni. A jakie wyszukiwanie sta-

je się łatwe… Czytelnik zmienia zdanie, nawet nie wiedząc 

kiedy. Na szczęście po powrocie do domu z powrotem sięga 

po książki czekające na półkach i nadal cieszy wzrok kolo-

rowymi grzbietami. Należy bowiem pamiętać, że powyższe 

wybory nie są biało-czarne, a korzystanie z jednego nośni-

ka tekstu nie oznacza rezygnacji z innego. Jako czytelnik 

nie zapomniałam o wadach czytników. O tym, że ekrany 

nadal nie zastępują kartek, choć twórcy tych urządzeń cały 

czas starają się to zmienić, ani też o tym, że trudno jest zmie-

rzyć grubość grzbietu książki w formacie *epub czy *mobi, 

co czasami bywa potrzebne, szczególnie gdy czytelnik 

bierze udział w dziwacznych wyzwaniach czytelniczych,  

w których zobligowany jest do mierzenia, ile centymetrów 

książek ułożonych w stos zdołał przeczytać w danym roku. 

Kiedy wsiadam do pociągu, nieraz odczuwam niepohamo-

waną satysfakcję, gdy współpasażerowi wyczerpie się urzą-

dzenie, a moja książka niewyczerpanie trwa nadal. Jednak 

mój uśmiech gaśnie, gdy pociąg ulega awarii, po czterech 

godzinach czytania książka dobiega końca, a mój współpa-

sażer, zaopatrzony w ładowarkę, otwiera małe urządzenie, 

w którym mieści tysiące tytułów. Ten się śmieje, kto się 

śmieje ostatni. Wzrok mój w tym samym pociągu zwraca 

się ku trzeciej opcji, która wciąż wzbudza niechęci. Pasaże-

rowie podróżują ze słuchawkami w uszach. Jednak to, co  

z nich wypływa, nie zawsze jest muzyką. I nie dyskutuję tu 

o gustach muzycznych. Istnieje bowiem jeszcze jeden rodzaj 

zaznajamiania się z treścią lektury, który walczy o sławę. 

Audiobooki. W Internecie można znaleźć wiele stron, które 
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za drobną opłatą umożliwiają pozyskanie książki w formacie au-

dio. Czy poprzez kupno audiobooka na własność, czy korzysta-

nie z dostępnej bazy dzięki usłudze abonamentowej. Do najpo-

pularniejszych należą Audioteka, Storytel oraz Legimi. Również 

Empik – największa sieć księgarska w Polsce – wyszła z inicjaty-

wą sprzedaży książek w tej formie. W końcu słuchanie lektury 

czytanej przez wyspecjalizowanego lektora nie powinno budzić 

kontrowersji ani sprawiać najmniejszych problemów, prawda? 

Przecież w każdej głowie, podczas czytania książki, słyszy się 

własną deklamację. A jednak odsłuchiwanie czyjejś interpre-

tacji tekstu staje się uciążliwe i często trudne do wytrzymania. 

Również tempo czytania książki pozostawia wiele do życzenia. 

Na szczęście w wielu odbiornikach możliwe jest ustawienie tem-

pa odsłuchu na szybsze, co, kosztem jakości, znacznie ułatwia 

odbiór. Nie każdy jednak jest w stanie skupić się na słuchanym 

tekście w trakcie wykonywania codziennych obowiązków lub – 

o zgrozo – podczas jazdy samochodem. Nie każdy może również 

pozwolić sobie na bezczynne leżenie i odsłuchiwanie książki,  

a jeśli to robi, może zasnąć lub zamyślić się na kilka chwil. Wów-

czas powrót do wybranego fragmentu staje się trudny i wzbudza 

gniew. Czy audiobooki wobec tego mają najwięcej wad? Osobi-

ście nie udało mi się jeszcze przekonać mojego wewnętrznego 

bibliofila do pokochania tej formy „czytania” – zdarzyło mi się 

w ramach drobnego eksperymentu wziąć do ręki książkę, której 

miałam okazję słuchać w postaci audiobooka i pomimo przyspie-

szenia tempa odczytu, lektor wciąż czytał wolniej niż głos w mo-

jej głowie. Osobiście nie lubię także, gdy słuchowiska odbierają 

mi przyjemność budowania świata, kreowania postaci i dźwię-

ków w mojej własnej wyobraźni. Nie mogę jednak zaprzeczyć, że 

słuchanie audiobooków staje się wybawieniem po całym dniu 

pracy przy komputerze, gdy natężenie bodźców wzrokowych 

staje się tak silne, że patrzenie na książki sprawia ból.

Książki, e-booki i audiobooki od dłuższego już czasu walczą ze 

sobą i konkurują o lepszą pozycję. Na szczęście nie są spinane 

łańcuchami, a dostęp do nich jest powszechny. Podobnie zresz-

tą jak do bibliotek, z których korzysta coraz mniej osób. Każda 

forma ma swoje wady i zalety. Czytelnicy różnią się pomiędzy 

sobą i zależnie od swoich preferencji – będą sięgać po inne for-

my zaznajamiania się z literaturą, choćby miały to być krótkie 

artykuły internetowe. Dlaczego więc, mimo tylu różnorodnych 

ofert, Polacy czytają tak niewiele? Czy nie trafili do tej pory na tę 

jedną, wyjątkową książkę, która przekonałaby ich do sięgania po 

kolejne tomy? Czy chodzi o upadek znaczenia treści zawartych 

w pięknych woluminach? 

A może o rosnące ceny? Być może, przy odrobinie szczęścia, na-

stępne ankiety trafią do osób, które kochają książki i czytają je 

nałogowo. Albo popularna stanie się literatura o mało wymaga-

jącej treści, dostępna dla wszystkich i sprawiająca przyjemność 

większości odbiorców. Pytanie tylko, czy wówczas wzrost odset-

ka osób czytających będzie wywoływał zachwyt. 

W końcu od lat zakładano, że czytanie jest rozrywką dla elity in-

telektualnej, prawda?

Agnieszka Bakalarska

Przypisy:
1Biblioteka Narodowa, Główne wskaźniki czytelnictwa pozosta-

ją bez zmian, https://www.bn.org.pl/

aktualnosci/3707-glowne-wskazniki-czytelnictwa-pozostaja

-bez-zmian.html [dostęp: 20.04.2020].
2I. Koryś, R. Chymkowski, Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 

roku. Wstępne wyniki, https://www.bn.org.pl/download/docu-

ment/1587250668.pdf [dostęp: 20.04.2020].
3.L. Ippoldt, Rozwój psychofizyczny dziecka a jego potrzeby bi-

blioterapeutyczne, http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/

wroclaw/ippoldt.php [dostęp: 20.04.2020].
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KALENDARIUM ZMIAN W PRAWIE –  
NIE TYLKO OŚWIATOWYM

opublikowanych pomiędzy 1 kwietnia 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r.
Od 2012 r. ustawy i rozporządzenia publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej – na stronie rządowego 
centrum legislacji. Dzienniki ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a monitory Polskie na 
stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

Leszek Jan Zaleśny - Wicedyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

UWAGA:

Czytając rozporządzenie sprawdzaj na jakiej podstawie zosta-

ło wydane (ustawa – Karta Nauczyciela, ustawa o systemie 

oświaty czy ustawa – Prawo oświatowe, ustawa o finansowa-

niu zadań oświatowych itd.) i czy dotyczy szkół „przekształco-

nych” czy też „nieprzekształconych” (od 1.09.2019 r. tylko klas 

w szkołach nowego typu). 

Nowe przepisy  - 10:

1. 1 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 571 ustawę 

budżetową na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. - weszła w życie 

2 kwietnia 2020 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

- art. 9 ust. 2 dotyczy kwot bazowych dla nauczycieli

2. 17 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 695 ustawę  

z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wspar-

cia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 :

Art. 49 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o systemie informacji oświatowej dodając w niej art. 6a – zmiana 

weszła w życie 18 kwietnia 2020 r.

3. 20 kwietnia 2020 r. opublikowano w M. P. – poz. 373 uchwałę 

SENATU RP z dnia 16 kwietnia 2020 r. wzywająca Rząd Rzeczy-

pospolitej Polskiej do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej 

decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów matu-

ralnych w roku szkolnym 2019/2020

4. 7 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 813 rozporządze-

nie MKiDN z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół  

i placówek artystycznych - weszło w życie 8 maja 2020 r. 

5. 25 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 923 rozporzą-

dzenie MEN z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych roz-

wiązań w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych 

do bazy danych systemu informacji oświatowej w okresie czaso-

wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 - weszło w życie 26 maja 2020 r.

6. 2 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 977 rozporzą-

dzenie MON z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w od-

dziale przygotowania wojskowego - weszło w życie z 3 czerwca 

2020 r. 

7. 29 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1137 rozpo-

rządzenie RM z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymal-

nych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół  

w podręczniki i materiały edukacyjne - weszło w życie 30 

czerwca 2020 r.

8. 10 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1227 rozporzą-

dzenie RM z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym  

w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 

- weszło w życie z 25 lipca 2020 r.

9. 13 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1389 rozpo-

rządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowe-

go ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 – weszło w życie 1 września 2020 r.,

10. 14 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1390 rozpo-

rządzenie MON z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla 

organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego – we-

szło w życie 29 sierpnia 2020 r.,

Przepisy zmieniane - 31:

1. 3 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 595 rozpo-

rządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie 6 

kwietnia 2020 r. 



Problemy Oświaty i Wychowania

STRONA
26

2. 7 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 610 rozporzą-

dzenie MON z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie 

mogą otrzymać niektóre świadczenia - weszło w życie 22 kwiet-

nia 2020 r. 

3. 9 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 635 rozporzą-

dzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawo-

dowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżo-

wego - wchodzi w życie 1 września 2020 r. 

4. 9 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 642 rozpo-

rządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 9 

kwietnia 2020 r. (w większości) 

5. 10 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 657 rozpo-

rządzenie MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie 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 10 kwietnia 2020 r. 

6. 24 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 742 rozpo-

rządzenie MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 24 

kwietnia 2020 r.

7. 29 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 780 rozpo-

rządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 4 i czę-

ściowi 6 maja 2020 r.

8. 29 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 781 rozpo-

rządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie 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 29 kwietnia i częściowo 4 maja 2020 

r. 

9. 4 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 759 rozporządze-

nie MEN z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczy-

cieli - weszło w życie 19 maja 2020 r. 

10. 15 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 871 rozporzą-

dzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie 18 maja 2020 r. 

z wyjątkami.

11. 15 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 872 rozporzą-

dzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograni-

czenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

- weszło w życie 18 maja 2020 r. z wyjątkami.

12. 20 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 891 rozporzą-

dzenie MEN z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ogra-

niczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 

weszło w życie 20 maja 2020 r.

13. 28 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 952 rozporzą-

dzenie MEN z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograni-

czenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

- weszło w życie 1 czerwca 2020 r.

14. 28 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 953 rozporzą-

dzenie MEN z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie 1 czerwca 2020 r.

15. 3 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 990 rozporzą-

dzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie 4 czerwca 2020 

r. z wyjątkami.

16. 5 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1004 roz-

porządzenie MEN z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowa-

nia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie  

6 czerwca 2020 r.

17. 8 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1008 rozpo-
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rządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 

szkół  - weszło w życie 9 czerwca 2020 r.

18. 19 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1060 roz-

porządzenie MRiRW z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowa-

nych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych  

z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej progra-

mu dla szkół - weszło w życie 20 czerwca 2020 r. z mocą od dnia 

12 marca 2020 r.

19. 26 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1110 roz-

porządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie 29 

czerwca 2020 r.

20. 26 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1111 roz-

porządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie 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 29 czerwca 2020 r.

21. 30 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1154 roz-

porządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba 

ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplo-

mu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - weszło w życie  

1 września 2020 r. 

22. 10 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1223 rozporzą-

dzenie MKiDN z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szko-

łach i placówkach artystycznych - weszło w życie 1 września 

2020 r.

23. 16 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1248 rozporzą-

dzenie MEN z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II 

stopnia - wchodzi w życie z 1 września 2020 r. - weszło w życie  

1 września 2020 r.

24. 28 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1306 rozporzą-

dzenie MEN z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na 

listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrz-

nego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, które-

mu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz 

sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umo-

wy - weszło w życie 12 sierpnia 2020 r.

25. 12 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1378 ustawę 

z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w ży-

cie (w większości) 13 listopada 2020 r.:

art. 17 ww. ustawy zmienia ust. 25 w art. 8 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

26. 13 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1385 roz-

porządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przed-

szkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form 

oraz sposobu ich działania – weszło w życie 14 sierpnia 2020 r.,

27. 13 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1386 rozpo-

rządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie-

publicznych szkołach i placówkach – weszło w życie 14 sierpnia 

2020 r.,

28. 13 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1388 roz-

porządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli 

polskich czasowo przebywających za granicą – weszło w życie 

14 sierpnia 2020 r.,

29. 14 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1394 roz-

porządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie 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 1 września 2020 r. z wyjątkiem: 

1) § 1 pkt 12 i pkt 15 w zakresie § 13b ust. 4, które weszły w życie 

15.08.2020 r.; 

2) § 1 pkt 7 lit. c w zakresie § 10 ust. 13, który wchodzi w życie  

1 października 2020 r.

30. 26 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1459 roz-

porządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia  

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji za-

wodów szkolnictwa branżowego – weszło w życie 1 września 

2020r.,

31. 31 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1491 roz-

porządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie  wysokości minimalnych stawek wy-

nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
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przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  – weszło  

w życie 1 września 2020 r.

Teksty jednolite aktów prawnych (17) – ogłaszane na podsta-

wie art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych 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:

1. 22 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 910 obwieszcze-

nie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 maja 2020 r.  w sprawie ogłosze-

nia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe.

2. 3 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 983 obwiesz-

czenie MEN z dnia 28 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia jedno-

litego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków i spo-

sobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 

i szkołach.

3. 12 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1036 obwiesz-

czenie MEN z dnia 25 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia jedno-

litego tekstu rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

4. 22 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1070 obwiesz-

czenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych.

5. 1 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1166 obwieszcze-

nie MEN z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

6. 22 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1280 obwieszcze-

nie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzie-

lania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach.

7. 23 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1283 obwieszcze-

nie MEN z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia osób niebę-

dących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących  

w systemach oświaty innych państw.

8. 24 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1289 obwieszcze-

nie MEN z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifi-

kacji wymaganych od nauczycieli.

9. 27 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1302 obwieszcze-

nie MEN z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego sposobu 

realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze 

edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla 

szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywie-

niowe.

10. 27 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1303 obwieszcze-

nie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu opracowywania 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

11. 28 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1309 obwiesz-

czenie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-

tego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków organi-

zowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożo-

nych niedostosowaniem społecznym.

12. 31 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1327 obwiesz-

czenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.

13. 3 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1334 ob-

wieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 lipca 2020 r. w spra-

wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej,

14. 10 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1361 obwiesz-

czenie MEN z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jedno-

litego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie  szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

15. 25 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1449 ob-

wieszczenie MEN z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłosze-

nia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profi-

laktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,

16. 26 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1453 ob-

wieszczenie MEN z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie ramowego 

programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących  

w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla na-

uczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposo-

bu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skre-

ślania ekspertów z listy.
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Szanowni Państwo,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Lesznie 
(na Wasze prośby i sugestie, które są dla
nas niezwykle cenne) w roku szkolnym

2020/21 wprowadza trzy rodzaje szkoleń:

Interaktywna konferencja na platformie 
Microsoft Teams

Online na platformie 
www.eszkolenia.cdn.leszno.pl

Stacjonarne w siedzibie CDN 
Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 15

W związku z tym, aby ułatwić Państwu orientację, 
wprowadzamy oznaczenia szkoleń. Każde z nich ma swój logotyp.

Zapraszamy.



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



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

Narodowe Czytanie w Bibliotece  
Pedagogicznej w Kościanie (fotorelacja)

Ewa Kapska - CDN PBP w Lesznie Filia w Kościanie



Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego w Gnieźnie

www.medyk.gniezno.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.

www.wsckziu.ostrowwlkp.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

www.wsckziu1.poznan.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

www.wsck.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego w Rawiczu

www.medyk-rawicz.com.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego we Wrześni

www.wscku-wrzesnia.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego w Koninie

www.medyk.konin.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego w Złotowie

www.wsckziu-zlotow.pl

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek
Terapeutyczno – Wychowawczych 

w Cerekwicy Nowej
www.cerekwica-mow.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji
 i Terapii w Starej Łubiance
www.zspstaralubianka.pl

SZKOŁY

PLACÓWKI OŚWIATOWE i JEDNOSTKI PROWADZONE
PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI EDUKACJI I NAUKI

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
W KALISZU

pełna informacja na stronie:
www.odn.kalisz.pl

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 
KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA W KALISZU

pełna informacja na stronie:
www.kp.kalisz.pl

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
W KONINIE

pełna informacja na stronie:
www.cdnkonin.pl

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
W LESZNIE

pełna informacja na stronie:
www.cdn.leszno.pl

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
W PILE

pełna informacja na stronie:
www.cdn.pila.pl

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
W POZNANIU

pełna informacja na stronie:
www.odnpoznan.pl

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 
 W POZNANIU

pełna informacja na stronie:
www.pbp.poznan.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGO W KONINIE

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.konin.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGO W KALISZU

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.kalisz.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGO W LESZNIE

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.leszno.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGO W POZNANIU

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.poznan.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGO W PILE

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.pila.pl


