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„...Czytanie jest jedn¹ z form komunikowania siê
zatem opanowanie sztuki czytania, jest niezbêdne
do funkcjonowania istoty myœl¹cej, wra¿liwej,
twórczej, umiej¹cej dostrzec rzeczywiœcie sprawy
istotne...”.

O roli umiejêtnoœci samodzielnego pozyski-
wania informacji w rozwoju intelektualnym dzieci a pó-
Ÿniej ludzi doros³ych nikogo nie trzeba przekonywaæ.
Trwaj¹ca od XX wieku rewolucja techniczna powoduje
koniecznoœæ posiadania takiej wiedzy, która pozwo-
li³aby sprawnie przeprowadzaæ odpowiedni¹ selekcjê
informacji. Wa¿na jest równie¿ umiejêtnoœæ ró¿nico-
wania informacji przy korzystaniu z ró¿nych, nowocze-
snych form przekazu.
Czytanie jest podstawow¹ umiejêtnoœci¹ intelektualn¹
wspó³czesnego cz³owieka, bez której znacznie ograni-
czona zostaje mo¿liwoœæ porozumiewania siê ze œwia-
tem zewnêtrznym, zdobywania informacji,
kszta³towania w³asnej osobowoœci.
Dlatego te¿, mo¿liwie jak najszybciej powinniœmy uka-
zaæ naszym wychowankom praktyczn¹ wartoœæ czyta-
nia oraz rozwijaæ w nich zdolnoœæ czytania ze
zrozumieniem.

Jednak jak wykszta³ciæ wœród uczniów tê umiejêtnoœæ?
Przede wszystkim poprzez nauczenie a nastêpnie wy-
kszta³cenie w nich - umiejêtnoœci czytania tekstów ze
zrozumieniem.
W polskiej literaturze pedagogicznej istnieje wiele defi-
nicji umiejêtnoœci czytania . Istotne cechy tych definicji
daj¹ siê sprowadziæ do nastêpuj¹cych stwierdzeñ :
� Czytanie jest procesem, na który sk³ada siê wiele

umiejêtnoœci kszta³towanych w ró¿nym czasie,
� Z punktu widzenia fizjologii jest procesem o z³o¿onej

strukturze,
� Podstawê czytania stanowi ujmowanie znaczeñ, to

jest rozpoznawanie znaków graficznych i szukanie
zwi¹zku z odpowiednikami s³uchowo- dŸwiêkowy-
mi, a nastêpnie kojarzenie obrazu wzrokowo- arty-
kulacyjnego daj¹c¹ mu treœci¹ pozajêzykow¹,

�Wszystkie te elementy warunkuj¹ siê wzajemnie, a
wiêc nale¿y je rozpatrywaæ w zale¿noœciach.

Rozszerzone definicje podkreœlaj¹ komunikacyjn¹ fun-
kcjê jêzyka. Podkreœlaj¹:
� Ocenê wartoœci znaczeñ,
� Zwi¹zek znaczeñ z doœwiadczeniem czytelnika,
� Ocenê wed³ug tego doœwiadczania,
� Aktywnoœæ polegaj¹c¹ na umiejêtnoœci operowania

symbolami i ich treœci¹,
� Interpretacjê pojêæ i znaczeñ.

Nauka czytania obowi¹zuje ju¿ dzieci 6-letnie.
W pierwszym etapie kszta³tuje siê gotowoœæ do nauki
czytania, w drugim uczy siê czytania wyrazów o prostej
budowie fonetycznej, aby na pocz¹tku klasy I dzieci
opanowa³y ju¿ technikê czytania. Nastêpnie rozpoczy-

Rola kszta³cenia cichego czytania
ze zrozumieniem
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na siê etap doskonalenia umiejêtnoœci czytania pod wzglêdem techniki i ro-
zumienia tekstów czytanych g³oœno i cicho.

Podstawowym warunkiem skutecznej pracy dydaktyczno - wy-
chowawczej jest wykszta³cenie okreœlonego poziomu umiejêtnoœci czyta-
nia ze zrozumieniem. Wczesne i sprawne opanowanie tej umiejêtnoœci
u³atwia pokonywanie trudnoœci w procesach przyswajania, pog³êbiania i
utrwalania wiedzy. To przecie¿ wiadomoœci i umiejêtnoœci zdobyte w pier-
wszych latach nauki szkolnej maj¹ decyduj¹cy wp³yw na dalsze powodze-
nie szkolne dziecka. Decyduje o stopniu jego przygotowania do
samokszta³cenia.

Rozumienie czytanej treœci jest zasadniczym celem czytania. Na-
uczyæ dziecko czytaæ – to otworzyæ przed nim drogê rozwoju umys³owego.
Opanowanie cichego czytania ze zrozumieniem warunkuje powodzenie
szkolne i ¿yciowe dziecka, gdy¿ u³atwia naukê ju¿ w klasach pocz¹tko-
wych i przygotowuje do systematycznej nauki w klasach nastêpnych.

Efektywne uczenie siê daje dodatkow¹ satysfakcjê, zadowolenie z
³atwiejszego i szybkiego opanowania materia³u. Sprzyja to z kolei rozwojo-
wi dalszych zainteresowañ i motywacji zwi¹zanych z doskonaleniem tech-
niki czytania. Jeœli uczeñ, ma trudnoœci ze zrozumieniem tego, co czyta, nie
mo¿e liczyæ na wewnêtrzn¹ nagrodê. Mo¿e to wp³yn¹æ na ukszta³towanie
siê negatywnej postawy wobec zadañ, niechêæ do tekstu jako Ÿród³a wie-
dzy. Os³abi to jego zainteresowania.

Aby temu zapobiec, nale¿y podj¹æ systematyczn¹ pracê nad
kszta³towaniem umiejêtnoœci czytania ze zrozumieniem ju¿ od najwczeœ-
niejszych lat edukacji dziecka.
Aby osi¹gn¹æ dojrza³oœæ w czytaniu, trzeba umieæ rozumieæ ka¿de s³owo.
W tym celu nieodzowne jest kszta³cenie myœlenia, które towarzyszy czyta-
niu. Podstawê czytania stanowi¹ mechaniczne nawyki takie jak:
� spostrzeganie od lewej strony do prawej,
� dok³adne przenoszenie wzroku z koñca jednego wiersza do pocz¹tku na-

stêpnego,
� przyswojenie zasobu znanego s³ownictwa.
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W dzia³alnoœci Oœrodka Kszta³cenia
Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie
jest kilka nurtów, w których mieszcz¹
siê kursy, szkolenia, warsztaty metody-
czne, seminaria, konsultacje. Nauczy-
ciele maj¹ mo¿liwoœæ szerokiego
wyboru form doskonalenia. Ale to nie
jest wszystko... Kilka innych dzia³añ
podejmowanych przez OKUN jest
przedmiotem opisu w niniejszym nume-
rze ,,Problemów Oœwiaty i
Wychowania’’.
Aktualnie pojawia siê nowa propozycja
dla dyrektorów szkó³ - udzia³ w proje-
kcie pod nazw¹ ,,Klub Dyrektora
OKUN Leszno’’. W jego ramach odby-
waæ siê bêd¹ specjalistyczne szkolenia
i prezentacje nowatorskich rozwi¹zañ
organizacyjno-prawnych. O szcze-
gó³ach tego projektu piszemy na str.19.
Przedstawiamy relacjê ze spotkania
dyrektorów wielkopolskich oœrodków
doskonalenia nauczycieli i bibliotek
pedagogicznych ze starszym wizytato-
rem Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu,
które odby³o siê w OKUN. Uczestnicy
spotkania zapoznali siê przede wszy-
stkim ze Ÿród³ami i sposobami pozyski-
wania funduszy na przedsiêwziêcia
edukacyjne przez placówki oœwiatowe.
Ponadto drukujemy sprawozdanie z re-
alizacji grantów Wielkopolskiego Ku-
ratora Oœwiaty w IV kwartale
ubieg³ego roku, które odby³y siê w
OKUN. Opisujemy zmiany w prawie,
przytaczaj¹c m. in. wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego w sprawie uchylenia
zmian dotycz¹cych zasad przeprowa-
dzania egzaminu maturalnego, nowe
prawo o Biuletynie Informacji Publicz-
nej, zmianê w ustawie Karta Nauczy-
ciela i inne.
W dziale ,,Dydaktyka’’ ukazujemy frag-
ment opracowania nauczycieli dorad-
ców o czytaniu ze zrozumieniem.
Piszemy o konferencji metodycznej dla
nauczycieli historii oraz przedstawia-
my opracowanie g³ównego jej zagad-
nienia, jakim by³o zastosowanie
internetu i multimediów w nauczaniu
historii. Proponujemy opracowanie
metod¹ projektu lekcji jêzyka polskiego
pt. ,,Bli¿ej Wyspiañskiego’’. Przypomi-
namy prawid³owe zapisy w bibliografii
za³¹cznikowej, istotnej przy prezentacji
maturalnej. Ponadto recenzujemy
,,Spacer po Lesznie Grochowiaka’’ -
miejscow¹, leszczyñsk¹ publikacjê, któ-
ra mo¿e wzbogaciæ realizacjê edukacji
regionalnej. Przedstawiamy bibliogra-
fiê materia³ów pomocniczych dla na-
uczycieli i uczniów zwi¹zanych z
matur¹. Autorami wszystkich artyku³ów
s¹ tym razem nauczyciele konsultanci,
doradcy oraz bibliotekarze z Oœrodka
Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w
Lesznie.

Z powy¿szej zapowiedzi wynika ró¿no-
rodnoœæ problemów, jakimi zajmuje siê
OKUN i którymi dzielimy siê z Pañ-
stwem, zachêcaj¹c równoczeœnie do
skorzystania z oferty doskonalenia, jak
i ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej.

Krystyna Chorostecka
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Bez utrwalenia tych nawyków uczeñ wy-
¿szych klas lub nawet osoba doros³a nie bêd¹ w stanie
osi¹gn¹æ maksymalnego rozumienia czytanego tekstu.
Nawyki te musz¹ siê jednak zautomatyzowaæ, tak aby
czytelnik móg³ skupiæ ca³¹ uwagê na rozumieniu i inter-
pretacji tekstu. Czêsto w nauczaniu przesadnie podkre-
œlamy rolê techniki czytania, a mo¿e to prowadziæ do
werbalizmu, który niewiele ma wspólnego z prawdzi-
wym czytaniem.

Przy rozumieniu czytanego tekstu drukowane-
go zachodz¹ takie same procesy, jak w procesie perce-
pcji s³ów mówionych. Oznacza to, ¿e percepcja s³ów
pobudza znaczenia, które prowadz¹ do rozumienia.
Znaczenia te zale¿¹ od indywidualnych doœwiadczeñ
¿yciowych jednostki, jak równie¿ od jej ³atwoœci poro-
zumiewania siê. Rozumienie w procesie czytania staje
siê coraz bardziej efektywne z wiekiem, aby wreszcie u
osób bieg³ych w czytaniu przewy¿szyæ rozumienie te-
kstu s³uchanego. U dzieci w pocz¹tkowej fazie nauki
czytania, gdzie k³adzie siê nacisk na zautomatyzowanie
umiejêtnoœci czytania, rozumienie tekstu s³uchanego
bywa zwykle lepsze. Gdy zaœ uczniowie osi¹gn¹ ju¿
wy¿szy stopieñ bieg³oœci w czytaniu, rozumienie tekstu
czytanego staje siê zwykle bardziej sprawne. Dzieje siê
tak dziêki nagromadzonemu doœwiadczeniu ¿yciowe-
mu, wiêkszej dojrza³oœci i zwiêkszonej umiejêtnoœci
czytania.

Rozumienie treœci tekstu jest umiejêtnoœci¹,
któr¹ zdobywa siê stopniowo, g³ównie w miarê postê-
pów w zakresie techniki czytania.

Ale ju¿ dziecko w wieku przedszkolnym po-
winno byæ œwiadome tego, ¿e czyta siê po to, by siê cze-
goœ z tekstu dowiedzieæ. Aby tê umiejêtnoœæ uzyskaæ
jak najszybciej, nale¿y stosowaæ odpowiednie metody,
œciœle odpowiadaj¹ce w³aœciwoœciom psychicznym
dziecka.
Najodpowiedniejsze wiêc bêd¹ metody o charakterze
zabawowym, wsparte dzia³aniem, manipulowaniem, a
wiêc g³ównie gry i zabawy dydaktyczne: uk³adanie kar-
toników, obrazków, alfabetu ruchomego, rysowanie,
uzupe³nianie wspieraj¹ i dynamizuj¹ procesy myœlowe
dziecka. W klasach pocz¹tkowych umiejêtnoœæ tê naby-
wa siê w wyniku wielorakich i systematycznych æwi-
czeñ. Nale¿y je od pocz¹tku podporz¹dkowaæ
rozumieniu sensu czytanego tekstu.

W procesie nauki czytania ze zrozumieniem,
nieporozumieniem jest traktowanie szybkoœci czytania
jako odrêbnego aspektu tego procesu. Samo tempo
identyfikacji s³ów ma niewielk¹ wartoœæ dla procesu
czytania, o ile nie zachodzi przy tym rozumienie czyta-
nego tekstu. Je¿eli program nauczania czytania jest od-
powiedni, szybkoœæ czytania rozwinie siê samoistnie.
Jeœli dziecko jest w stanie zrozumieæ tekst, to im jaœniej
go rozumie, tym szybsze bêdzie tempo jego postêpów w
czytaniu.

Czytanie jest czynnoœci¹ osobist¹, zale¿n¹ je-
dynie od indywidualnych potrzeb, zainteresowañ i woli
cz³owieka. Wzbogaca nie tylko jego sferê poznawczo –
intelektualn¹, ale rozwija tak¿e wartoœci moralno –

spo³eczne. Znaczenia s³ów napotykane podczas czyta-
nia s¹ oparte na doœwiadczeniach ¿yciowych jednostki.
Rozumienie podczas czytania okreœla szereg rozmai-
tych czynników. Mo¿na przytoczyæ m. in. nastêpuj¹ce:
� jednostkowe ró¿nice w zdolnoœciach umys³owych,
� bogactwo prze¿yæ,
� stopieñ zmechanizowania czynnoœci czytania,
� elastycznoœæ w podejœciu do czytania.
Wa¿ne s¹ te¿ warunki sprzyjaj¹ce rozumieniu czytane-
go tekstu. Wymieniæ tu nale¿y:
� dostosowanie stopnia trudnoœci czytanego tekstu do

poziomu czytelnika;
� przygotowanie ucznia do czytania danego tekstu tj.

uczeñ powinien znaæ poprawn¹ wymowê i znaczenie
trudnych czy nowych s³ów;

� motywacja: nauczyciel powinien wprowadziæ bodŸ-
ce, które zainteresowa³yby uczniów tematem;

� usuniêcie przeszkód takich jak: brak pewnoœci siebie,
ubogie s³ownictwo.

Zanim uczeñ zrozumie sens zdañ, akapitów i wiêkszych
fragmentów tekstu, musi nabyæ umiejêtnoœæ: uchwyce-
nia zale¿noœci pomiêdzy s³owami i grupami s³ów,
w³aœciwej interpretacji znaków przestankowych, rozu-
mienia metafor.

Osoba bieg³a w czytaniu potrafi wybraæ z te-
kstu tylko to, czego w nim szuka³a i co chce w danej
chwili. Mo¿e wybraæ sobie czas, miejsce i sposób czyta-
nia, który mu najbardziej odpowiada. Wytrawny czytel-
nik wykorzystuje swoje specyficzne umiejêtnoœci
rozumienia w takim stopniu, który pozwoli mu osi¹gn¹æ
zamierzony cel. Najwa¿niejsze specyficzne umiejêtno-
œci rozumienia to:
� czytanie wybiórcze, pozwalaj¹ce na selektywne czy-

tanie w celu otrzymania okreœlonych informacji,
� przyswajanie treœci istotnych dla danego zagadnie-

nia,
� wy³anianie g³ównej myœli,
� wyci¹ganie wniosków.
Dzia³alnoœæ rozwijaj¹ca czytanie ze zrozumieniem
mo¿e przebiegaæ podczas:
� czytania pasywnego,
� czytania cichego,
� czytania g³oœnego.

We wczesnym dzieciñstwie, kiedy o samo-
dzielnym czytaniu dziecka nie mo¿e byæ jeszcze mowy,
rozumienie treœci mo¿na stymulowaæ przez czytanie pa-
sywne. Polega ono na czytaniu tekstu przez nauczycie-
la. Wa¿ne jest, aby tekst przeczytany by³ z dobr¹ dykcj¹
i interpunkcj¹, aby przyci¹gn¹³ uwagê i zainteresowa³
dziecko.

Do sprawdzenia, czy i w jakim stopniu treœæ te-
kstu przez dziecko w czytaniu pasywnym zosta³a zapa-
miêtana i zrozumiana, mog¹ s³u¿yæ metody werbalne
(ró¿nego typu pytania, reprodukowanie treœci, zapamiê-
tywanie wyrazów, przedstawianie w³asnej koncepcji
us³yszanej treœci) oraz niewerbalne (rysunki, gesty, rek-
wizyty, obrazki).

Czytanie pasywne, choæ nie daje dziecku bez-
poœredniej przyjemnoœci zwi¹zanej z czynnym czyta-
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niem (g³oœnym albo cichym), to jednak rozwija i
anga¿uje te funkcje psychiczne, które s¹ wa¿ne dla
umiejêtnoœci czytania. Jest dla dziecka pewn¹ form¹ tre-
ningu umys³owego.

Czytanie ciche, podobnie jak czytanie pasyw-
ne, mo¿e byæ okazj¹ do kszta³cenia rozumienia przeczy-
tanego tekstu. W czytaniu cichym mo¿emy
wykorzystywaæ podane wczeœniej werbalne i niewerba-
lne formy sprawdzenia rozumienia treœci, urozmaicaj¹c
je ró¿nymi propozycjami. Na ciche czytanie pozwalamy
dziecku wówczas, gdy upora siê ju¿ ono z b³êdami w

czytaniu, a ma jeszcze jedynie k³opoty z szybkoœci¹ i te-
chnik¹ czytania. Rozumienie treœci podczas cichego
czytania sprawdzamy poprzez ró¿ne, proste æwiczenia.
U dzieci z trudnoœciami w czytaniu preferuje siê raczej
g³oœne czytanie, które jest bezpoœredni¹ okazj¹ do spra-
wdzenia poziomu czytania i dalszego œwiadomego nim
kierowania.

Kszta³ceniem umiejêtnoœci czytania ze zro-
zumieniem powinni zajmowaæ siê wszyscy. Zarówno
nauczyciele jak i rodzice.

Emilia Chrzanowska
nauczyciel doradca ds. wychowania przedszkolnego
OKUN w Lesznie

Podstawa programowa wychowania przed-
szkolnego dla przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych
w szko³ach podstawowych w obszarze edukacyjnym
„Poznawanie i rozumienie siebie i œwiata” zawiera
punkt 9, który brzmi:
Tworzenie warunków do doœwiadczeñ jêzykowych w za-
kresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji jêzy-
ka (ze szczególnym uwzglêdnieniem nabywania
i rozwijania umiejêtnoœci czytania i pisania).
Na prawid³owy przebieg procesu nauki czytania w wie-
ku przedszkolnym ma wiele czynników. Jednym z naj-
istotniejszych jest poziom sprawnoœci jêzykowej.
Propozycje zabaw sprzyjaj¹cych rozwojowi jêzykowe-
mu:
1. RYMOWANKI jednosylabowe np.:

AS LAS
KOT P£OT
KOC NOC

2. RYMOWANKI dwusylabowe np.:
FLAGA WAGA
BRAMA RAMA
KROWA SOWA

3. RYMOWANKI wielosylabowe np.:
SAMOLOT WODOLOT
TELEFONY WAZONY
CEBULA KOSZULA

4. ZABAWY WZBOGACAJ¥CE S£OWNICTWO:
� Pory roku – dobieranie do napisów WIOSNA,

LATO,JESIEÑ, ZIMA obrazków tematycznie z ni¹
zwi¹zanych.

� Zamówienia telefoniczne – inscenizacja z dialogiem,
w którym wystêpuj¹ s³owa zwi¹zane z okreœlon¹ te-
matyk¹ lub æwiczenia ortofoniczne.

� Pytaj, a dowiesz siê gdzie to jest? - tworzenie pytañ
do poszukiwanej zabawki z u¿yciem przyimków: na,
pod, za, obok, w, nad.

�Moja bajka - wspólnie z dzieæmi tworzymy now¹ ba-
jkê lub zaczynamy od bajki znanej dzieciom i j¹
modyfikujemy.
Wersja trudniejsza
Jedno dziecko rozpoczyna opowiadanie na wybrany
temat inne dzieci uzupe³niaj¹ je o nowe w¹tki.

� Pakowanie walizki – razem z dzieæmi rozpoczynamy
pakowanie. Ka¿de dziecko wk³ada jeden rekwizyt i
wypowiada np. Wyje¿d¿am w góry i zabieram ze
sob¹ pelerynê. - Wa¿ny jest odpowiedni dobór rekwi-
zytów.
Wersja trudniejsza
Dzieci same wyszukuj¹ rzeczy, które mo¿na zabraæ
w podró¿ , ale brak jest rekwizytów.

5. ZAGADKI
6. ZABAWY USPRAWNIAJ¥CE ANALIZÊ

I SYNTEZÊ WZROKOW¥
� Opowiedz, co widzia³eœ?- podczas spaceru, wyciecz-

ki, pobytu w ogrodzie prosimy o obserwacjê okreœlo-
nego wycinka rzeczywistoœci. Po powrocie dziecko
zadaje pytanie drugiemu - Co widzia³eœ? Jeœli odpo-
wiedŸ jest prawid³owa zadaje pytanie nastêpnemu.

� Czy to ten sam tekst? - porównywanie tego samego
tekstu - zapisu graficznego.
Zapis dokonany jest np. na kartce papieru, na tablicy,
kred¹ na chodniku, wyœwietlany na neonie nad skle-
pem.

� Dobieranie i odejmowanie liter – zabawa s³u¿y
utrwalaniu, rozpoznawaniu i zapamiêtywaniu liter.
Ka¿de dziecko otrzymuje zestaw pod³u¿nych kartek,
w tym jedn¹ kolorow¹ z wyrazem podstawowym.
Pozosta³e kartki zawieraj¹ ten sam wyraz, ale w po-
staci trochê zmienionej. Na kolejnych kartkach zni-
kaj¹ po kolei litery pocz¹tkowe lub koñcowe.
Dziecko tak uk³ada kartki, by zosta³a z wyrazu tylko
pocz¹tkowa lub koñcowa litera.

MAMA
MAM
MA
M

Wersja trudniejsza

Czytanie ze zrozumieniem
w przedszkolu
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Zabawê przeprowadzamy w postaci konkursu.
Utrudnieniem bêdzie znalezienie wyrazów ukrytych w
wyrazie podstawowym.

TORNISTER
TORNISTE
TORNIST
TORNIS
TORNI
TORN
TOR
TO
T

Wyrazy nowo powsta³e: TOR, SER.
�Wyraz w wyrazie – æwiczenia s³u¿¹ utrwalaniu, roz-

poznawaniu i zapamiêtywaniu liter. Pozwalaj¹ na
manipulowanie pojedynczymi literami lub okreœlo-
nymi sylabami. Dzieci otrzymuj¹ zestaw obrazków
przedstawiaj¹cych konkretne rzeczy oraz kilka kolo-
rowych literek lub sylab. Dodaj¹ jedn¹ literê przed
wybranym obrazkiem i tworz¹ nowy wyraz oraz wy-
szukuj¹ odpowiedni obrazek. Zmiana znaczenia wy-
razu mo¿e powstaæ przez odjêcie jednej litery. np.
obrazek przedstawia kran. Dziecko k³adzie przed ob-
razkiem literê E i odszukuje obrazek na którym jest
ekran.

7. ZABAWY USPRAWNIAJ¥CE ANALIZÊ I
SYNTEZÊ S£UCHOW¥
� Co s³yszysz? - razem z dzieæmi s³uchamy ciszy.

Wzbudzamy zainteresowanie dziecka dŸwiêkiem
p³yn¹cym z nietypowego miejsca mo¿na wykorzy-
staæ telefon komórkowy, budzik, pozytywkê, mecha-
niczn¹ zabawkê itp. Dzieci próbuj¹ naœladowaæ
us³yszane dŸwiêki.

Wersja trudniejsza
Wspólnie z dzieæmi staramy siê uzyskiwaæ jak najbar-
dziej nietypowe dŸwiêki np. graj¹c na wymyœlonych
przez dzieci instrumentach : szeleszcz¹c gazet¹, foli¹,
potrz¹saj¹c pêkiem kluczy itp. Nastêpnie uzyskane
dŸwiêki staramy siê wybrzmiewaæ za pomoc¹ aparatu
artykulacyjnego.
� Sk¹d dochodzi g³os?- w czasie spaceru rozró¿niamy

wspólnie z dzieæmi dŸwiêki dochodz¹ce z otoczenia
np. kto pierwszy us³yszy nadje¿d¿aj¹cy pojazd?

�Wyodrêbnianie g³osek w wyrazie- wyodrêbnianie sa-
mog³osek na pocz¹tku wyrazu nie sprawia dzieciom
k³opotu. Æwiczenia mog¹ przybraæ formê zabawy np.
nadawanie imion lalkom: ALA,ULA,ELA,OLA.

Wersja trudniejsza
Wyodrêbnianie spó³g³osek na pocz¹tku wyrazu. Wy-
brane dziecko np. Miko³aj, którego imiê rozpoczyna siê
na spó³g³osk¹ M, szuka w grupie drugiego dziecka o
imieniu, które te¿ zaczyna siê spó³g³osk¹ M. Jeœli w
grupie nie ma dziecka o takim imieniu, wszystkie dzieci
pomagaj¹ Miko³ajowi, podaj¹c przyk³ady: Micha³, Ma-
ksymilian, Marcin itp.
� Namaluj mnie - Wyodrêbnianie g³osek na pocz¹tku

lub na koñcu wyrazu mo¿na po³¹czyæ z dzia³alnoœci¹
plastyczn¹ dzieci. W rogu kart rysunkowych nakleja-
my niedu¿e ilustracje przedstawiaj¹ce przedmioty

znane dzieciom. Dobór obrazków uwzglêdnia
wystêpowanie odpowiedniej g³oski na pocz¹tku lub
na koñcu ka¿dego z wyrazu.

Zadaniem dzieci jest narysowanie takiego
przedmiotu, który rozpoczyna lub koñczy siê tak¹ sam¹
g³osk¹.
Na prawid³owy przebieg nauki czytania przedszkolaka
maj¹ wp³yw zastosowane metody.
Do najstarszych nale¿¹: metody syntetyczne, do któ-
rych zaliczamy metodê alfabetyczn¹, fonetyczn¹ i syla-
bow¹.
Druga grupa metod nauki czytania to metody anality-
czne: metoda wyrazowa i metoda zdaniowa.
Do najbardziej skutecznych zdaniem specjalistów na-
le¿¹ metody analityczno-syntetyczne.
Odmiany metod analityczno-syntetycznych to:
� metoda analityczno-syntetyczna o charakterze wzro-

kowym,
� metoda analityczno-syntetyczna o charakterze fone-

tycznym,
� metoda analityczno-syntetyczna o charakterze fun-

kcjonalnym.
Jeszcze inn¹ grupê metod stanowi¹ metody globalne.
CZYTANIE WYRAZÓW METOD¥ GLOBALN¥
Propozycje zabaw „w czytanie”
� Potrafiê czytaæ swoje imiê - wprowadzamy wizy-

tówki z imieniem ka¿dego dziecka w grupie.
� Ju¿ czytam - dzieci rysuj¹ portrety swoich rodziców.

Nastêpnie zawieszaj¹ rysunki przedstawiaj¹ce mamê
i tatê oraz umieszczaj¹ wczeœniej przygotowane na-
pisy MAMA TATA pod rysunkiem. (Zakres wyra-
zów przeznaczonych do globalnego czytania
poszerzamy w podobny sposób).

Wersja trudniejsza
Wybieranie razem z dzieæmi znanych im wyrazów i
wspólne wyszukiwanie ich w ró¿nych tekstach, a nastê-
pnie ich odczytywanie. Zabawa powinna przynosiæ
dzieciom radoœæ. Dobieraj¹c odpowiednie wyrazy do
globalnego czytania, wykorzystujemy ró¿norodne po-
moce dydaktyczne, np. czasopisma dla dzieci.
� S³oneczko wyrazowe - ka¿de dziecko otrzymuje ka-

rtkê z narysowanym s³oneczkiem. W œrodku s³one-
czka znajduje siê sylaba dowolnie wybrana przez
dzieci. Nastêpnie dzieci wybieraj¹ kartoniki z takimi
sylabami, które z sylab¹ w s³oneczku mog¹ utworzyæ
nowy wyraz.

�Wyrazy z okienkiem - wykorzystujemy krótkie wy-
razy o zbli¿onym zapisie graficznym ró¿ni¹ce siê
miêdzy sob¹ jedn¹ liter¹. Wyrazy umieszczamy je-
den pod drugim. W miejscu wystêpowania ró¿ni¹cej
je litery wstawiamy okienko. Dziecko wkleja bra-
kuj¹c¹ literê, odczytuje wyraz i t³umaczy jego zna-
czenie.

L S D M
L S D M

� Uk³adanka – z zestawu obrazków uzupe³nionego
paskami z wypisanymi wyrazami dzieci dobieraj¹
w³aœciwy podpis do ilustracji, uk³adaj¹c w jednej li-
nii obrazek, a pod nim tekst. Odczytane wyrazy wraz
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z towarzysz¹cym mu obrazkiem dzieci uk³adaj¹ od
wyrazu najkrótszego do najd³u¿szego. Pierwsze lite-
ry wszystkich wyrazów tworz¹ nowy wyraz, znany
dzieciom.

Dzieciêca ekspresja werbalna, plastyczna, mu-
zyczna i ruchowa jako forma zabawy jest tak¿e sposo-
bem na opanowanie nauki czytania. Pozwala na
odkrywanie przez dziecko twórczych mo¿liwoœci, po-
budza i rozwija ró¿norodne sprawnoœci i procesy intele-
ktualne.
W ostatnich latach pojawi³y siê nowe koncepcje nauki
czytania zwane umownie „metodami”, które stosowane
s¹ w przedszkolu.
Oto niektóre z nich:
� metoda analityczno - syntetyczna o charakterze

funkcjonalnym - E. i F. Przy³ubskich,
� nauka czytania i pisania metod¹ fonetyczno- lite-

rowo-barwn¹ - B. Roc³awskiego,
� metoda dobrego startu - M. Bogdanowicz,

� odimienna metoda nauki - I. Majchrzak,
� zabawa w czytanie - G. Domana,
� naturalna nauka jêzyka - W. Pye.

Nowe koncepcje nie oznaczaj¹, ¿e inne ni¿ te,
które istniej¹ od dawna. Wiêkszoœæ nowych koncepcji
to próby modyfikacji metod analityczno-syntetycznych
lub globalnych oraz wyd³u¿enia w czasie nauki czytania
z dzieæmi poni¿ej szóstego roku ¿ycia.
Wybór metody nale¿y uzale¿niæ przede wszystkim od
jej skutecznoœci oraz indywidualnych potrzeb i mo¿li-
woœci dzieci.

Oba teksty pochodz¹ z opracowania ,,Rola
kszta³cenia cichego czytania ze zrozumieniem”
przygotowanego pod redakcj¹ Beaty Mrosek, w
ca³oœci udostêpnianego na stronie internetowej
www.odniku.edu.pl oraz w czytelni PBP w Lesznie.

Iwona Gubañska
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

W Podstawie programowej kszta³cenia ogólnego dla liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych i
techników znajduje siê nastêpuj¹cy zapis: Nadrzêdnym celem pracy edukacyjnej ka¿dego nauczyciela jest d¹¿enie
do wszechstronnego rozwoju ucznia.
Nieprzypadkowo zwróci³am uwagê na te w³aœnie s³owa, poniewa¿ na lekcjach jêzyka polskiego powinny one nie-
ustannie nam towarzyszyæ. Wiele jest sposobów wyzwalania uczniowskiej kreatywnoœci. Ograniczê siê do jedne-
go z nich, a mianowicie – do metody projektu.
W edukacji przez projekt rozumie siê metodê nauczania, której istota polega na tym, ¿e uczniowie realizuj¹ okre-
œlone du¿e i czasoch³onne przedsiêwziêcie w oparciu o przyjête wczeœniej za³o¿enia.
Metoda musi uwzglêdniaæ:
� cele i sposoby pracy,
� terminy realizacji ca³oœci zadania i jego poszczególnych etapów,
� osoby odpowiedzialne za realizacjê zadania,
� kryteria oceny,
� samodzieln¹ pracê uczniów, ale wg instrukcji nauczyciela,
� prezentowanie efektów pracy na forum.

E. GoŸliñska proponuje nastêpuj¹cy arkusz oceny projektu.

Arkusz oceny projektu
Grupa:……………………………………………………………………………………………
Temat projektu:………………………………………………………………………………….
Termin prezentacji:……………………………………………………………………………...

Praca metod¹ projektu
Propozycja metodyczna: BLI¯EJ WYSPIAÑSKIEGO
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Etap realizacji projektu Umiejêtnoœci Ocena (punkty)

Formu³owanie tematu. - precyzyjne sformu³owanie tematu
- jasne okreœlenie celów projektu
- innowacyjnoœæ projektu
- pomys³ rozwi¹zania problemu okreœlonego w temacie

Zbieranie i opracowywanie
materia³ów

- dobór Ÿróde³ informacji
- selekcja informacji
- ,,przetwarzanie” informacji
- nadawanie im nowej formy
- przestrzeganie harmonogramu

Prezentacja - stopieñ realizacji zamierzonych celów
- wykorzystanie czasu prezentacji - plan
- zainteresowanie innych uczniów
- w³aœciwa terminologia
- wizualizacja (wsparcie graficzne)

Praca w grupie (dodatko-
wo)

- udzielanie sobie pomocy
- podejmowanie decyzji
- s³uchanie siê nawzajem
- rozwi¹zywanie konfliktów
- zaanga¿owanie innych w pracê
- samoocena postêpów w pracy

Ocena projektu:
� ustalenie czytelnych kryteriów oceniania, terminów wykonywania kolejnych zadañ,
� trzykrotne ocenianie uczniów; maksymalnie przydziela siê: 20% oceny punktowej po 1/3 czasu realizacji proje-

ktu; 20% - po 2/3; 60% - po zakoñczeniu projektu /za sprawozdanie – 20%, za czêœæ praktyczn¹ – 20%, za pre-
zentacjê – 15%/.

Zamiana oceny punktowej na szkoln¹ mo¿e nast¹piæ wówczas, gdy uczeñ zakoñczy projekt.

Ocenianie projektów

Co oceniamy? Kryteria oceny

W trakcie pracy:

Wiadomoœci niezbêdne do realizacji projektu. - zakres wiadomoœci
- rozumienie wiadomoœci
- samodzielnoœæ poszukiwania informacji
- liczba Ÿróde³ informacji
- w³aœciwa selekcja zgromadzonego materia³u

Planowanie pracy - kompletnoœæ planu
- samodzielnoœæ planowania

Badania oraz zadania praktyczne - trafnoœæ wyboru metody badañ
- samodzielnoœæ
- rytmicznoœæ realizacji

Po zakoñczeniu projektu

Sprawozdanie
- ca³oœæ

- kompletnoœæ planu
- przejrzystoœæ wstêpu i wniosków
- jêzyk sprawozdania

- czêœæ teoretyczna - wybór i ocena informacji
- twórcze wykorzystanie Ÿróde³ informacji
- stopieñ zrealizowania celów projektu

- badania /je¿eli s¹ niezbêdne/ - uzasadnienie i prezentacja badañ
- logika wnioskowania
- oryginalnoœæ
- poprawnoœæ dokumentacji



8

Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 2/2007

Zadania praktyczne - przedstawienie rachunku ekonomicznego
- zgodnoœæ z projektem, funkcjonalnoœæ, estetyka

Prezentacja - treœæ prezentacji
- forma
- organizacja

W proces oceniania mog¹ siê w³¹czyæ uczniowie:
� oceniaj¹ projekty prezentowane przez innych /ca³a

klasa lub wybrane jury/,
� lub dokonuj¹ samooceny.

Przed przyst¹pieniem do projektu warto zadaæ sobie py-
tania, które ilustruje tzw. gwiazda pytañ.

Temat proponowanego projektu: Bli¿ej Wyspiañskie-
go.

Cel ogólny:
zdobycie wiedzy na temat ¿ycia i twórczoœci Stanis³awa
Wyspiañskiego; wprowadzenie uczniów w dziedzictwo
kulturowe.

Cele operacyjne:
Uczeñ potrafi:
� korzystaæ z ró¿nych Ÿróde³,
� gromadziæ informacje,
� selekcjonowaæ materia³ rzeczowy,
� wspó³pracowaæ z grup¹,
� sporz¹dziæ plan swojej pracy,
� ciekawie, interesuj¹co zaprezentowaæ wyniki swo-

ich poszukiwañ,
� umiejêtnie wykorzystaæ materia³y pomocnicze,
� wypowiadaæ siê w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi nor-

mami jêzykowymi,
� wypowiadaæ siê ze œwiadomoœci¹ intencji przydzie-

lonego mu zadania.

Metoda pracy: projekt; w jego ramach – inscenizacja,
prezentacja multimedialna, przek³ad intersemiotyczny,
reporta¿ dŸwiêkowy.

Etapy realizacji projektu:
I – omówienie cech projektu jako metody.
II – sformu³owanie tematu projektu.
III – sformu³owanie zadañ cz¹stkowych i przydzielenie
ich grupom, ustalenie harmonogramu dzia³añ, spisanie
kontraktu.
IV – szukanie materia³u, opracowywanie informacji z
uwzglêdnieniem opisu bibliograficznego.
V – prezentacja projektu.
Propozycje przydzia³u zadañ grupom:
Grupa 1.
Temat: Szlakiem Wyspiañskiego.
Przygotowanie prezentacji w programie Power Point.
Grupa dzieli miêdzy sob¹ zadania. Korzysta z zasobów
Internetu. Poszukuje wiedzy na temat miejsc bliskich
artyœcie. Stosuje wizualizacjê zgromadzonego mate-
ria³u (w miarê mo¿liwoœci).
Grupa 2.
Temat: Inscenizacja wybranej sceny „Wesela”.
Mo¿e to byæ fragment sceny. Forma inscenizacji ma
wynikaæ z uczniowskiej inwencji.
Grupa musi tak¿e zadbaæ o scenografiê.
Grupa 3.
Temat: Przygotowanie wystawy pod has³em:

Znane cytaty z „Wesela” w naszych obrazach.
Cz³onkowie tej grupy, co jest oczywiste, musz¹ wyró¿-
niaæ siê pewnymi zdolnoœciami plastycznymi.
Cytaty maj¹ odgrywaæ dla uczniów rolê inspiruj¹c¹.
Technika dowolna.
Grupa 4.
Temat: „Wesele” w ocenie uczniów.
Cz³onkowie grupy wciel¹ siê w rolê dziennikarzy. Ich
zadaniem bêdzie stworzenie reporta¿u dŸwiêkowego,
który by³by zapisem uczniowskich wypowiedzi. Nagra-
ny materia³ powinien byæ tak zmontowany, ¿eby
spe³nia³ cechy reporta¿u.

Etap koñcowy; prezentacje przygotowanego materia³u
na forum szko³y.

Metoda projektu wymaga od uczniów du¿ej samodziel-
noœci. Nauczyciel musi pe³niæ funkcjê wspieraj¹c¹ ucz-
niowskie przedsiêwziêcia. Jego celem bêdzie
koordynowanie zadañ przydzielonych grupom.
Tematy zwi¹zane z tym projektem mog¹ byæ bardzo ró-
¿ne, np. klasa mo¿e sobie postawiæ
za zadanie przygotowanie sesji poœwiêconej Sta-
nis³awowi Wyspiañskiemu z okazji setnej rocznicy
Jego œmierci. Wymaga³oby ono opracowania tematów
referatów, przygotowania wypowiedzi. Projekt móg³by
zak³adaæ równie¿ zaproszenie do udzia³u w sesji bada-

KIEDY?

JAK?

GDZIE?

CO?

KTO?

PO CO?
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cza literackiego, wa¿nych osobistoœci regionu, nauczy-
cieli i uczniów z innych szkó³.
Te wszystkie zadania, ³¹czenie z ró¿nymi sprawami
organizacyjnymi, technicznymi, musz¹ byæ jednak
dzie³em uczniów. Nauczyciel powinien siê wcieliæ je-
dynie w rolê przewodnika.
Zastosowanie metody projektu wp³ywa na kszta³towa-
nie postaw przedsiêbiorczych.
A oto najwa¿niejsze aspekty takiego modelu w którym
uczenie siê nastêpuje poprzez:
� dzia³anie,
� rozwi¹zywanie problemów,
� wykorzystanie mo¿liwoœci,
� korzystanie z doœwiadczeñ innych,
� kontakty z innymi,
� radzenie sobie z presj¹ i stresem,
� ró¿norodnoœæ sytuacji,

� zrozumienie,
� pope³nianie b³êdów.
Metoda ta wymaga od nas – nauczycieli – na pewno du-
¿ego zaanga¿owania, mimo ¿e nasza rola ma siê ograni-
czaæ do koordynowania dzia³añ. Stanowi jednak wielk¹
szansê dla uczniów, którzy ucz¹ siê w ten sposób samo-
dzielnoœci, podejmowania decyzji i odpowiedzialno-
œci.2

1) Bernacka D., Od s³owa do dzia³ania, Warszawa 2001, s.
193.
2) Teoretyczne podstawy projektu jako metody opracowano
na podstawie: GoŸliñska E., Nie lekcje lecz zajêcia edukacyj-
ne, Warszawa 2004; GoŸliñska E., S³owniczek nowych termi-
nów w praktyce szkolnej, Warszawa 2007;

Miros³aw Rado³a
Marek Smekta³a
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

28 marca br. odby³a siê w siedzibie naszego Oœrodka
konferencja metodyczna dla nauczycieli historii wszy-
stkich typów szkó³. Program konferencji zawiera³ na-
stêpuj¹ce modu³y:
1. Kompetencje praktyczne i techniczne nauczyciela hi-
storii.
2. Internet i multimedia w nauczaniu historii:

- charakterystyka zasobów sieciowych i wydaw-
nictw multimedialnych pod k¹tem przydatnoœci w
procesie nauczania historii,
- przyk³ady wykorzystania internetu i multimediów
w pracy dydaktycznej nauczyciela historii.

3. Edukacja regionalna jako marketing historyczny na
przyk³adzie dzia³alnoœci Krzywiñskiego Towarzystwa
Kulturalnego.

W module wstêpnym nauczyciel konsultant
Marek Smekta³a wyjaœni³ pojêcie kompetencji
wspó³czesnego nauczyciela z jednoczesnym ich ogól-
nym podzia³em na: osobowoœciowe i zawodowe. Te
pierwsze odnosz¹ siê do umiejêtnoœci, postaw i innych
psychicznych w³aœciwoœci nauczyciela. Natomiast te
drugie odnosz¹ siê do umiejêtnoœci dydaktycznych i
komunikacyjnych.

W dalszej czêœci zapozna³ uczestników konfe-
rencji z propozycj¹ podzia³u kompetencji zapropono-
wanych przez prof. R. Kwaœnicê, który dzieli je na:
praktyczno – moralne i techniczne.

W sk³ad tych pierwszych wchodz¹ umiejêtno-
œci: interpretatywne, moralne i komunikacyjne. Nato-
miast w sk³ad drugich: metodyczne i realizacyjne.
Wed³ug prof. R. Kwaœnicy kompetencje praktyczno –
moralne s¹ priorytetowe poniewa¿ ka¿dy nauczyciel
musi sobie odpowiedzieæ na pytanie: co zrobiæ, aby

cele, metody i œrodki nie sta³y siê narzêdziem manipula-
cji i zniewolenia drugiego cz³owieka?
Wszystkich zainteresowanych powy¿sz¹ tematyk¹
odsy³amy do zamieszczonej poni¿ej literatury:
� Kwaœnica R., Wprowadzenie do myœlenia o nauczy-
cielu. w: Pedagogika. Podrêcznik akademicki, pod red.
Z. Kwieciñskiego i B. Œliwerskiego, t. 2, Warszawa
2003, s. 291-319.
� Pytanie o nauczyciela, pod red. R. Kwaœnicy, Prace
Pedagogiczne XCIX, Wroc³aw 1993.
� Kwaœnica R., Przemiany ogólnej refleksji pedeutolo-
gicznej, w: Studia Pedagogiczne LXI, Warszawa 1995.

W g³ównej czêœci konferencji dr Grzegorz
Wojciechowski dokona³ bardzo wyczerpuj¹cej chara-
kterystyki zasobów sieciowych i wydawnictw multime-
dialnych pod k¹tem przydatnoœci w procesie nauczania
historii. Nastêpnie poda³ bardzo liczne przyk³ady wy-
korzystania internetu i multimediów w pracy dydakty-
cznej nauczyciela historii. Jednoczeœnie opracowa³
przyk³adowe scenariusze lekcji historii z wykorzysta-
niem zasobów sieciowych i multimediów. Poni¿ej za-
mieszczamy materia³y pomocnicze do bardzo
interesuj¹cego wyk³adu , które równie¿ otrzymali ucze-
stnicy konferencji.

W trzeciej czêœci konferencji nauczyciel kon-
sultant naszego Oœrodka Miros³aw Rado³a przedstawi³
genezê powstania Krzywiñskiego Towarzystwa Kul-
turalnego. Nastêpnie omówi³ dynamiczny rozwój To-
warzystwa. Zwróci³ szczególn¹ uwagê na jego rolê w
budowaniu regionalizmu, rozbudzaniu œwiadomoœci hi-
storycznej spo³ecznoœci lokalnej oraz inspirowaniu
m³odzie¿y szkolnej do odkrywania zapomnianych kart
historii. Jednoczeœnie, stworzono produkt, dziêki które-
mu mo¿na by³o realizowaæ marketing historyczny. W
ten oto sposób wypromowano gminê Krzywiñ w regio-
nie i kraju.

Podsumowuj¹c na podstawie analizy ankiet
ewaluacyjnych odbyt¹ konferencjê nale¿y oceniæ jako

Konferencja metodyczna dla nauczycieli historii
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bardzo udan¹ i odpowiadaj¹c¹ zapotrzebowaniom na-
uczycieli historii. Poziom wyk³adów zosta³ oceniony
bardzo wysoko, a w dodatkowych uwagach najczêœciej
pojawia³y siê zapisy potwierdzaj¹ce szerokie zaintere-

sowanie dalszymi i systematycznymi spotkania w gro-
nie nauczycieli historii zarówno w formie wyk³adów
jak i warsztatów.

dr Grzegorz Wojciechowski
Gimnazjum w Poniecu

Wybrane strony WWW
- krótka charakterystyka pod k¹tem przydatnoœci

w pracy nauczyciela historii.
Materia³y pomocnicze do wyk³adu

Iloœæ stron o tematyce historycznej w sieci jest
olbrzymia. Reprezentuj¹ one ró¿ny poziom. Obok stron
wykonanych profesjonalnie czêsto trafiamy na amator-
skie prace zawieraj¹ce g³ównie materia³y skopiowane z
innych Ÿróde³ i obarczone du¿¹ iloœci¹ b³êdów. Nauczy-
ciel i uczeñ korzystaj¹cy z zasobów sieciowych staje
wiêc przed trudnym i czasoch³onnym zadaniem odszu-
kania wartoœciowych materia³ów na okreœlony temat.
Poni¿szy wykaz jest pomyœlany jako pomoc, maj¹ca
u³atwiæ poszukiwania. Ze wzglêdu na ogrom zasobów
sieciowych, zawiera on tylko drobny u³amek procenta
wszystkich stron WWW.

Przy wyborze zosta³y uwzglêdnione nastê-
puj¹ce kryteria:
� Zawartoœæ merytoryczn¹ ze szczególnym uwzglêd-

nieniem stron zawieraj¹cych materia³y z dziejów re-
gionu, szczególnie do dziejów po³udniowo –
zachodniej Wielkopolski. To kryterium zosta³o wziê-
te pod uwagê szczególnie w dziale II – biblioteki cy-
frowe.

� Przydatnoœæ dydaktyczn¹ decyduj¹c¹ o mo¿liwoœci
stosowania stron WWW na poszczególnych etapach
nauczania.

Grupa I Portale historyczne
Portale to strony WWW u³atwiaj¹ce penetracjê zaso-
bów sieciowych za pomoc¹ odpowiednich linków (od-
noœników), które prowadz¹ do stron tematycznych.
Zazwyczaj portale stanowi¹ równie¿ forum wymiany
pogl¹dów oraz platformê wymiany informacji o naj-
wa¿niejszych wydarzeniach maj¹cych miejsce w dzie-
dzinie badañ historycznych i popularyzacji osi¹gniêæ
historyków.

Portal „Historicus” www.historicus.umk.pl
Portal istnieje od 2002 r. Pocz¹tkowo stanowi³ inicjaty-
wê w³asn¹ pracowników Zak³adu Metod Komputero-
wych Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu
im. Miko³aja Kopernika w Toruniu. Z czasem sk³ad
osób wspó³pracuj¹cych z portalem uleg³ powiêkszeniu,
a sam portal zosta³ rozbudowany. Obszerny katalog od-
noœników do stron historycznych liczy sobie ponad 5
tys. pozycji. Portal posiada katalog chronologiczny,

uwzglêdniaj¹cy podzia³ na epoki, jak i rzeczowy.
Oprócz stron polskich zawiera linki do stron obcojêzy-
cznych, g³ównie angielskich, francuskich, niemieckich,
rosyjskich i w³oskich. Nie wszystkie linki prowadz¹ do
stron wartoœciowych, czêœæ z nich ma charakter odtwór-
czy. Redaktorzy portalu staraj¹ siê jednak ukierunko-
waæ u¿ytkownika za pomoc¹ krótkich charakterystyk
poszczególnych stron, przy czym zwracaj¹ uwagê na
strony ich zdaniem szczególnie wartoœciowe. W portalu
s¹ zamieszczane tak¿e prace w³asne toruñskich history-
ków, recenzje, sprawozdania z wydarzeñ naukowych.
Istnieje równie¿ forum. Autorzy portalu zapowiadaj¹
jego dalsz¹ rozbudowê m. in. dziêki wspó³pracy z wir-
tualnymi bibliotekami historycznymi i portalami obco-
jêzycznymi.
Portal „Historicus” jest jedn¹ z najlepszych stron histo-
rycznych WWW, niezwykle pomocn¹ w pracy nauczy-
ciela i ucznia szko³y gimnazjalnej i œredniej.
Na temat portalu „Historicus” zob. artyku³ Wies³awa
Sieradzana w „Wiadomoœciach Historycznych”, nr 1,
styczeñ – luty 2007 r.

Portal Historicus” www.historicus.pl
Mimo identycznej nazwy jest to ca³kiem inna strona od
poprzednio omówionej. Atutem portalu s¹: obszerny
zbiór Ÿróde³ historycznych z ró¿nych epok, materia³y
dla maturzystów oraz linki do portali i stron tematycz-
nych. Teksty w³asne s¹ mniej wartoœciowe, czêœæ z nich
ma charakter odtwórczy.

Polskie dzieje www.polskiedzieje.pl
Portal zawiera zbiór tekstów historycznych, pisanych
g³ównie przez amatorów. Podzielone zosta³y na dzia³y.
Czêœæ tekstów jest ciekawa i przydatna, np. informacje o
zamkach mo¿na wykorzystaæ na lekcji poœwiêconej
czasom Kazimierza Wielkiego. Portal ma cechy przed-
siêwziêcia czêœciowo komercyjnego: oferuje tapety hi-
storyczne na komórkê, a w tzw. „pobieralni
historycznej” mo¿na otrzymaæ za drobn¹ odp³atnoœci¹
oœ czasu, kalkulator miar staropolskich, drzewa gene-
alogiczne. Osoby korzystaj¹ce z portalu mog¹ zamówiæ
równie¿ w ksiêgarni internetowej wydawnictwa g³. z
dziedziny historii wojskowoœci.

Portal „Inny wymiar historii” www.historycy.pl
Jest to kwartalnik multimedialny redagowany przez
grupê m³odych historyków. Zawiera liczne artyku³y z
wielu epok. Prace s¹ opatrzone zazwyczaj przypisami.
Zwracaj¹ uwagê równie¿ fachowo pisane recenzje. W
portalu znajduj¹ siê liczne odsy³acze do stron o tematy-
ce historyczno – militarnej. Ciekawy materia³ stanowi¹
galerie zdjêæ z modnych w ostatnim czasie inscenizacji

Internet i multimedia w nauczaniu historii
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historycznych, np. bitwy pod Waterloo. Strona przydat-
na g³ównie dla nauczycieli i uczniów szkó³ œrednich,
szczególnie zainteresowanych histori¹.

Portal edukacyjny „profesor” www.profesor.pl
Strona zawiera materia³y przydatne dla nauczycieli, ta-
kie jak: konspekty lekcji, plany pracy, programy na-
uczania, referaty, scenariusze zajêæ, sprawdziany, testy.

Historia od...do... http://historia.net.pl
Serwis zawieraj¹cy du¿o artyku³ów ze wszystkich
epok. W wiêkszoœci s¹ to jednak prace odtwórcze, auto-
rzy zazwyczaj nie podpisuj¹ siê i nie podaj¹ Ÿróde³, z
których korzystali. Powoduje to, ¿e strona ma charakter
zbli¿ony do „serwisu œci¹gowego”.

Polski portal edukacyjny dla m³odzie¿y „Interkla-
sa” www.interklasa.pl
Jeden z popularniejszych portali. W czêœci dotycz¹cej

historii zawiera scenariusze lekcji, zbiory ciekawostek i
anegdot, du¿o odnoœników dziêki którym z g³ównej
strony mo¿na nawigowaæ po internecie. Oprócz tego
strona zawiera wizerunki wszystkich w³adców Polski
razem z notami biograficznymi, wyjaœnienie podstawo-
wych pojêæ chronologicznych, s³owniczek pojêæ, gale-
riê postaci historycznych. Zestawienie bibliograficzne
jest ubogie, ogranicza siê g³ównie do starszych pozycji.
Zwraca uwagê interaktywna mapa Grecji i Rzymu, z
której mo¿na przechodziæ do szczegó³owych zagad-
nieñ, np. wybieraj¹c nazwê Olimpia, przechodzimy do
artyku³u o sporcie w staro¿ytnej Grecji. Portal przydat-
ny zarówno dla uczniów, ze wzglêdu na liczne mate-
ria³y pomocnicze (s³owniczek, w³adcy, chronologia),
jak i nauczycieli z uwagi na konspekty. Wiele dzia³ów
(np. artyku³y), sprawia jednak wra¿enie niedopracowa-
nych.

Historia oczami profesjonalistów
http://www.histprof.go.pl
Oko³o 100 artyku³ów ze wszystkich epok. Czêœæ z nich
na dobrym poziomie. Wartoœæ strony podnosz¹ niektóre
recenzje, wa¿ne dla nauczyciela œledz¹cego nowoœci hi-
storiografii.

Grupa II Biblioteki sieciowe
Coraz wiêksza czêœæ zbiorów archiwalnych, bibliote-

cznych a nawet muzealnych jest opracowywana cyfro-
wo i zamieszczona na stronach WWW. Dziêki temu
ka¿dy zainteresowany, szczególnie zamieszka³y z dala
od oœrodków naukowych, uzyskuje ³atwy dostêp do
dzie³, do których trudno dotrzeæ, np. ze wzglêdu na mie-
jsce przechowywania, (biblioteki w oœrodkach akade-
mickich ) lub szczególn¹ wartoœæ (dzie³a stare i cenne,
jak np. rêkopisy œredniowieczne, starodruki, itp.).

Cyfrowa Biblioteka Narodowa – www.polona.pl/dli-
bra
W zasobie znajduj¹ siê czasopisma, ksi¹¿ki, rêkopisy,
stare druki, ulotki i odezwy. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ kolekcje tematyczne, takie jak: czasopisma
Polski miêdzywojennej, Kochanowski, literatura dla

dzieci i m³odzie¿y, Mickiewicz, Norwid, starodruki
literatury polskiej, powstanie styczniowe, skarby Bib-
lioteki narodowej, S³owacki, wydawnictwa konspiracy-
jne. Zbiory zaprezentowane na tej stronie maj¹ wartoœæ
zarówno dla historyków, jak i polonistów. Dla tych pie-
rwszych szczególnie wartoœciowe s¹ dokumenty z cza-
sów powstania styczniowego, II wojny œwiatowej.
Dokumenty zosta³y przedstawione w postaci skanów,
dziêki temu uczeñ mo¿e poznaæ nie tylko ich treœæ, ale
równie¿ wygl¹d, co ma szczególne znaczenie np. w
przypadku rêkopisów œredniowiecznych lub starodru-
ków.

Polska Biblioteka Internetowa www.pbi.edu.pl
Jest to jedna z wiêkszych bibliotek sieciowych. Zosta³a
powo³ana w celu: „wyrównania szans dostêpu do ró¿-
norodnych publikacji wydanych dotychczas w jêzyku
polskim osobom pochodz¹cym z ma³ych miast, wsi, czy
innych regionów oddalonych od oœrodków akademic-
kich i kulturalnych, gdzie komputer z ³¹czem do Inter-
netu mo¿e byæ jedyn¹ szans¹ kontaktu ze zdobyczami
literatury i kultury”.
Zasadniczy katalog Polskiej Biblioteki Internetowej
ma przysz³oœci obejmowaæ:
1. Klasykê literatury polskiej,
2. Podrêczniki akademickie oraz publikacje naukowe,
3. Dokumenty archiwalne,
4. Publikacje przeznaczone dla osób niewidomych,
5. Archiwalia nieliterackie - rêkopisy muzyczne oraz
pozycje kartograficzne,
6. Dzie³a malarstwa, grafiki oraz fotografii,
7. Czasopisma i periodyki naukowe.
W chwili obecnej najwiêksz¹ czêœæ zasobu stanowi¹
dzie³a literatury piêknej od œredniowiecza po wiek XIX.
Pozycje nowsze wystêpuj¹ rzadziej.
Dla historyka wa¿ne s¹ zbiory Ÿród³owe pocz¹wszy od
staro¿ytnoœci (np. dzie³a Cezara, Flawiusza) przez
œredniowiecze po XIX w. Zdarzaj¹ siê tak¿e sporadycz-
nie nowsze materia³y Ÿród³owe, np. wydawnictwa Soli-
darnoœci Walcz¹cej, dokumenty Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Historyków z pewnoœci¹ zaintere-
suj¹ dzie³a klasyków polskiej historiografii np. Aszke-
nazego, Feldmana.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
www.wbc.poznan.pl/libra
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jest wspóln¹ inicja-
tyw¹ poznañskiego œrodowiska akademickiego.
Dzia³anie rozpoczê³a w 2001 r. Uczestnikami projektu
s¹ biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym
za³o¿eniem WBC jest stworzenie dostêpu poprzez In-
ternet do czterech typów zasobów: edukacyjnego (skry-
pty, podrêczniki i monografie naukowe); dziedzictwa
kulturowego (wybrane zabytki piœmiennictwa znaj-
duj¹ce siê w bibliotekach poznañskich); regionaliów
(piœmiennictwo dotycz¹ce Poznania i Wielkopolski);
muzykaliów (nuty i piœmiennictwo zwi¹zane z mu-
zyk¹).
Zasób obejmuje dokumenty dotycz¹ce Wielkopolski.
Obok monografii historycznych znajduj¹ siê tutaj liczne
dokumenty archiwalne (akty lokacyjne, przywileje, de-
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krety), ulotki reklamowe firm, katalogi wystaw, statuty
stowarzyszeñ, ulotki wyborcze itp. Najstarsze materia³y
pochodz¹ z wieku XIII.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa ze wzglêdu na
znaczn¹ wielkoœæ zasobu ( w po³owie marca 2007 obej-
mowa³a ponad 32 tys. pozycji ) nadaje siê do poszuki-
wañ materia³ów na wybrane zagadnienia i
wykonywania zestawieñ bibliograficznych. Zbiory
WBC mog¹ stanowiæ istotn¹ pomoc w nauczaniu regio-
nalizmu na wszystkich etapach edukacji.

Kujawsko – Pomorska Biblioteka Cyfrowa
www.kpc.umk.pl/libra

Druga co do wielkoœci po Wielkopolskiej Bibliotece
Cyfrowej pod wzglêdem ksiêgozbioru (ponad 13 tys.
pozycji ). Kujawsko – Pomorska Biblioteka Cyfrowa
jest projektem realizowanym przez Bibliotekê G³ówn¹
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu – koordy-
natora projektu; Bibliotekê G³ówn¹ Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bibliotekê
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK w
Bydgoszczy.
Pozosta³e biblioteki, które bêd¹ w przysz³oœci korzystaæ
z KPBC i powiêkszaæ jej zasoby, nale¿¹ do Konsorcjum
Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskie-
go.
Biblioteka zawiera ponad 2000 publikacji z zakresu hi-
storii. W du¿ej mierze dotycz¹ one historii Kujaw i Po-
morza. Na uwagê zas³uguje du¿a iloœæ publikacji na
temat zakonu krzy¿ackiego. Do szczególnie przydat-
nych dla nauczyciela i ucznia szko³y œredniej nale¿¹
równie¿ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Miko³aja
Kopernika w Toruniu, seria Historia oraz wydawnictwa
starsze, np. Roczniki Towarzystwa Naukowego w To-
runiu z okresu miêdzywojennego oraz zbiory Ÿróde³,
np. Monumenta Poloniae Historica.

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
www.zbc.uz.zgora.pl/libra

Oparta na podobnych zasadach jak inne regionalne bib-
lioteki cyfrowe ( np. Wielkopolska, Kujawsko – Pomor-
ska). Dzia³alnoœæ rozpoczê³a w 2005 r., a wiêc w
porównaniu z innymi bibliotekami dysponuje na razie
doœæ skromnym zasobem. Liczba publikacji (w
po³owie marca 2007) wynosi³a nieca³e 1500 pozycji.
Zbiory biblioteki przydatne dla osób zainteresowanych
dziejami Ziemi Lubuskiej oraz histori¹ kultury. Jako
przyk³ad mo¿na podaæ prezentacjê materia³ów z wy-
staw, np. o Mozarcie, pt. „Geniusz, który narodzi³ siê w
Salzburgu”. Z nowszych Ÿróde³ na uwagê zas³uguj¹
pisma drugiego obiegu z czasów PRL, („Antyk”). Stro-
na zwiera równie¿ bogaty materia³ ikonograficzny na
który sk³adaj¹ siê stare widokówki miejscowoœci Ziemi
Lubuskiej.

Biblioteka Uniwersytetu Wroc³awskiego
www.bibliotekacyfrowa.pl/libra
Liczy ponad 7000 pozycji. Historiê reprezentuj¹ g³ów-
nie prace z dziejów Dolnego Œl¹ska, w znacznej czêœci
w jêzyku niemieckim. Bardzo przydatnym materia³em

do przygotowania lekcji mo¿e byæ zbiór rycin Jana
Matejki przedstawiaj¹cych ubiory w Polsce w czasach
póŸnego œredniowiecza i XVI w. Na stronie jest umiesz-
czony odsy³acz do internetowego wydawnictwa „Z³ote
myœli”, które oferuje dzie³a m. in. z zakresu pedagogiki
i wychowania oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Dolnoœl¹ska Biblioteka Cyfrowa www.dbc.wroc.pl
Posiada na razie nieco ponad 400 tytu³ów. W tworzeniu
tej biblioteki uczestnicz¹ m. in. Politechnika
Wroc³awska i Ossolineum. Na razie dominuj¹ mate-
ria³y ze zbiorów Politechniki oraz prace z dziejów Do-
lnego Œl¹ska. Interesuj¹ce dla historyka mog¹ byæ
publikacje z historii techniki.

Ksiêgozbiór wirtualny Federacji Bibliotek Koœciel-
nych FIDES www.digital.fides.org.pl
Biblioteka dzia³a dopiero od 27 wrzeœnia 2006 roku. Na
razie w zasobie posiada wiêc nieca³e 100 pozycji. S¹ to
jednak dzie³a bardzo wartoœciowe mo¿na je zaliczyæ do
skarbów kultury, np. Atlas Mercatora, Biblia Leopolity,
Legenda aurea. Dziêki temu, ¿e zosta³y one zeskanowa-
ne mo¿na wykorzystaæ je do pokazu. Uczeñ ma mo¿-
noœæ dok³adnie zapoznaæ siê z wygl¹dem starodruków
oraz jêzykiem staropolskim ( w przypadku lektury „Bi-
blii Leopolity”).

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie
http://monika.univ.gda.pl

Strona przydatna g³ównie dla polonistów. Zamieszczo-
ne tutaj zosta³y pe³ne teksty najbardziej znanych pol-
skich dzie³ literackich od œredniowiecza do pierwszej
po³owy XX w. Niektóre pozycje mog¹ byæ przydatne
dla historyków, np. „Kazania sejmowe” Skargi, „Wy-
bór listów do Marysieñki” Sobieskiego, „Powrót pos³a”
J. Ursyna Niemcewicza, broszura Pawlikowskiego z
1800 „Czy Polacy mog¹ wybiæ siê na niepodleg³oœæ?”.
Ciekawie zosta³ opracowany „Mazurek D¹browskie-
go”. Oprócz oryginalnego tekstu z 1797 r. zosta³ umie-
szczony biogram Wybickiego, ilustracje Kossaka,
Suchodolskiego, Anelle’a. Obok znanych tekstów, np.
„Bo¿e coœ Polskê” Feliñskiego zosta³y umieszczone
utwory o podobnej tematyce, np. Góreckiego „Hymn do
Boga”, Smag³owskiego „Hymn za Ojczyznê nasz¹”,
oraz anonimowa „Modlitwa za Ojczyznê”. Przyk³ado-
wo mo¿na wymieniæ tak¿e inne wartoœciowe dzie³a, np.
„Geografiê historyczn¹ ziem dawnej Polski” oraz
„Bibu³ê” Pi³sudskiego.

Wirtualna historia ksi¹¿ki i bibliotek
http://www.wsp.krakow.pl

Bardzo ciekawa witryna zarówno dla polonistów, jak i
historyków. Zwraca uwagê atrakcyjna szata graficzna.
Ca³oœæ bogatego materia³u zosta³a podzielona na dzia³y
tematyczne, jak: historia ksi¹¿ki, historia bibliotek, hi-
storia pisma, biografie ludzi ksi¹¿ki. Walorem strony
jest du¿a iloœæ ilustracji, które w ciekawy i przystêpny
sposób pokazuj¹ najwa¿niejsze zjawiska z historii
ksi¹¿ki. np. historiê pisma, pergaminu, papieru, kode-
ksu. Strona ta nadaje siê dla uczniów szkó³ podstawo-



13

Nr 2/2007 Problemy Oœwiaty i Wychowania

wych, np. do wykonywania zadañ dodatkowych.
Mo¿na j¹ wykorzystaæ tak¿e na lekcji hipertekstowej.
Ze wzglêdu znaczny zasób informacji strona ta nadaje
siê tak¿e dla uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimna-
zjalnych. Strona zawiera linki do bibliotek posia-
daj¹cych szczególnie wartoœciowe zbiory, np.
biblioteki Benedyktynów w Tyñcu.

Internetowa Biblioteka Historyczna
www.historia.terra.mail.pl
Strona zawiera prace magisterskie oraz artyku³y nauko-
we. Czêœæ artyku³ów zosta³a napisana na potrzeby stro-
ny, inne publikowane by³y ju¿ wczeœniej w sieci. Na
uwagê zas³uguj¹ linki do Ÿróde³ historycznych. Mo¿na
równie¿ zapoznaæ siê z zawartoœci¹ „Tek Historyka”
oraz „Przegl¹du Historycznego”. Strona nadaje siê dla
nauczycieli, którzy pragn¹ œledziæ najnowsze osi¹gniê-
cia nauk historycznych oraz zainteresowanych uczniów
szkó³ œrednich.

Internet i multimedia w nauczaniu historii
- bibliografia.

Materia³y pomocnicze do wyk³adu

Celem zestawienia bibliograficznego jest dostarczenie
wskazówek na temat literatury dotycz¹cej roli multi-
mediów oraz internetu w dydaktyce, a szczególnie na-
uczaniu historii. Zestawienie ma charakter wybiórczy.
Zosta³o ograniczone do pozycji nowszych i stosunkowo
³atwo dostêpnych w bibliotekach.

Ksi¹¿ki
Bednarek J.: Multimedia w kszta³ceniu. Warsza-

wa:Wyd. Naukowe PWN, 2006
Edukacja medialna w spo³eczeñstwie informacyj-

nym. Red. S. Juszczyk .Toruñ: Wydawnictwo A. Mar-
sza³ek, 2002

Fio³ek – Lubczyñska B.: Film, telewizja i kompute-
ry w edukacji humanistycznej. O audiowizualnych te-
kstach kultury. Kraków: Oficyna Wydawnicza
„impuls”, 2004

Gajda J.: Media w edukacji. Kraków: Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, 2004

Gajda J., Juszczyk S. ,Siemieniecki B. Wenta K.
Edukacja medialna. Toruñ: Wyd. A. Marsza³ek, 2002

Innowacyjne rozwi¹zania szkolnych systemów
edukacji informatycznej. £ódŸ :WCDNiKP, 2001

Jab³oñski W. ,Wac³awiak J. ,Wszelak S.: Komputer
i Internet w pracy nauczyciela. Toruñ. Wydawnictwo A.
Marsza³ek, 2003

Kêsy M.: Multimedia w nauczaniu. W: Pedagogika
i informatyka : Materia³y konferencyjne. Cieszyn. Pol-
ska 2002 . Katowice : Uniwersytet Œl¹ski, 2002, s.
302—303

Koludo A., Krawczyk A.: Technologie informacyj-
ne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej. Cz. II.
£ódŸ :£CDNiKP, 2003

Maresz T.: Komputerowe programy dydaktyczne,
w: Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu hi-

storii. Materia³y II Sympozjum Polskiego Oddzia³u As-
sociation for History and Computing i Komisji Metod
Komputerowych PTH Poznañ 1-2 grudnia 1995, To-
ruñ:UMK, 1997

Media i metody wspomagaj¹ce jakoœæ kszta³cenia.
Red. K.Janowski K., B.Sitarska , C. Tkaczuk . Siedlce:
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005

Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu hi-
storii. Red. K. Narojczyk , B. Ryszewski. Olsztyn, 2005

Multimedia w edukacji historycznej i spo³ecznej.
Red. J. Rulka, B. Tarnowska. Bydgoszcz: Wydawnictwo
Akademii, 2002.

Osiñski Z.:Technologia informacyjna w edukacji
humanistycznej. Toruñ, 2005

Wojdon J.:Polskie encyklopedie multimedialne z
zakresu historii A.D. 2001.W: Multimedia w edukacji hi-
storycznej i spo³ecznej. Bydgoszcz, 2002, s.51-68

Artyku³y
Bia³ek H., Chomicki G.: Mo¿liwoœci wykorzystania

komputerów w nauczaniu i uczeniu siê historii. „Wiado-
moœci Historyczne”, 1993 nr 5.

Biskup R.:Multimedia w nauczaniu historii – o wy-
branych wydawnictwach s³ów kilka, „Wiadomoœci Hi-
storyczne” 2007 nr 1 s. 48 - 52

Durka J.: Internet na zajêciach Ko³a Historyczne-
go w gimnazjum.” Wiadomoœci Historyczne” 2002 nr 4
s. 207-209

Hatalska N.: Multimedia w nauczaniu przedmioto-
wym „Nowa Szko³a” 2002 nr 5 s. 53-54

Hoszowska M. :„Historia œwiata” jako pomoc w
nauczaniu historii. „Wiadomoœci Historyczne” 1997
nr 2

Jadczak M.: Nowe metody nauczania historii
„Wiadomoœci Historyczne” 1998 nr 1

Jankowska I.: Multimedia w edukacji „ Nowe
Ksi¹¿ki”1996 nr 12 s.76-77

Jurek K.: Internet w pracy nauczyciela historii
,,Wiadomoœci Historyczne” 2001 nr 4

Kozielska M.: „Komputer pomaga siê uczyæ.
„Nowe w Szkole” 1999-2000 nr 3

Krystkowiak H.: Komputer i nauczanie. „Nowe w
Szkole”1999-2000 nr 2

Kowalska M.:Internet jako Ÿród³o informacji histo-
rycznej i narzêdzie wspomagaj¹ce dydaktykê w tym za-
kresie. „Wiadomoœci Historyczne” 2007 nr 1 s. 13 – 23

Kujawska M.: Multimedialne nauczanie i uczenie
siê historii. „Wiadomoœci Historyczne” 1993 nr1.

Kujawska M.: Projektowanie zajêæ multimedial-
nych z historii. „Wiadomoœci Historyczne” 1993 nr 2

Lewandowska I.: Lekcje historii z wykorzystaniem
komputera. „Edukacja Medialna”1999 nr 4 s. 28-33

Lewandowska M.: Szkolne centrum multimedialne.
Pomys³ wykorzystania ICIM w pracy z uczniami szko³y
podstawowej. „ Biblioteka w Szkole” 2007 nr 2 s. 11-12

Maresz T.: Encyklopedia multimedialna na le-
kcjach historii. „Nowe w Szkole” 1999-2000 nr 7

Morbitzer J.: O multimediach okiem pedagoga.
„Biblioteka w Szkole” 2002 nr 6 s. 1-3
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Okapiec J.: Multimedialne Centrum Informacyjne
– szerokie okno na œwiat. „Biblioteka w Szkole” 2003 nr
3 s. 3-4

Paszek K.: Multimedia w nauczaniu : zestawienie
bibliograficzne w wyborze.„ Nowa Szko³a” 2000 nr 2 s.
56.
Petelczyc K.: Multimedia: nowe narzêdzie edukacji.
„Spo³eczeñstwo Otwarte” 1995 nr 12.

Piotrowski M.:Zastosowanie komputerów w na-
uczaniu historii. „Edukacja Medialna”1999 nr 2

Siemieniecki B.: Internet w edukacji- zarys proble-
mów. „Dyrektor Szko³y”2000 nr 1 s.10 - 13

Sieradzan W.: Internetowe portale historyczne.
„Wiadomoœci Historyczne”2007 nr 1s. 28 - 31

Skierska: �ród³a historyczne na p³ytach kompa-
ktowych. „Kwartalnik Historyczny”1997 nr 3.
Suchoñski A. :Komputer w nauczaniu i uczeniu siê hi-
storii. „Wiadomoœci Historyczne” 1989 nr 5

Suchoñski A.: Multimedia w nauczaniu i uczeniu
siê historii. „Wiadomoœci Historyczne” 2007 nr 1 s.
24- 27

Suchoñski A.: Komputer a nauczanie i uczenie siê
historii. „Wiadomoœci Historyczne” 1989 nr 5.

Stachowiak B.: Multimedia na lekcjach w szkole
podstawowej. „Kultura i Edukacja” 1998 nr 2.

Szymañska – Kujawa U. :Powstanie koœciuszko-
wskie w obrazach – lekcja historii w pracowni kompute-
rowej. „Wiadomoœci Historyczne” 2006 nr 2 s. 90 - 97

Wojdon J.: Internet w nauczaniu i uczeniu siê hi-
storii. “Wiadomoœci Historyczne” 2002 nr 4 s. 203-207

Wojdon J.: Gry, które ucz¹ (historii). “Edukacja
Medialna” 2002 nr 1 s.45-48

Wojdon J.: Programy komputerowe w nauczaniu
historii. “Wiadomoœci Historyczne” 2004 nr 2 s. 42-51

Wojdon J.: Internetowe zasoby archiwów w na-
uczaniu historii - marzenia i rzeczywistoœæ. “Arche-
ion”, 2004 nr CVII s. 333-353

Wojdon J.: Internet na lekcjach historii. „
Wiadomoœci Historyczne” 2002 nr 2 s. 77-79

Zem³a M.: Dydaktyczne wartoœci lekcji z kompute-
rem. „Zeszyty Naukowe. Pedagogika”. Opole :Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna 1993, s. 161 – 166

¯ebrowska J., ¯ebrowski A.: Komputer – œrod-
kiem wspomagaj¹cym nauczanie – uczenie siê historii.
„S³upskie Prace Humanistyczne” 1992 nr 10 b.

¯ebrowski A., ¯ebrowska J.: Nauczanie – uczenie
siê historii wspomagane komputerem, „Wiadomoœci
Historyczne” 1989 nr 5

Konspekty lekcji z wykorzystaniem internetu
i multimediów

Klasa III gimnazjum
„II wojna œwiatowa” – lekcja powtórkowa
cele ogólne:
� ugrupowania pañstw uczestnicz¹cych w II wojnie

œwiatowej
� postacie przywódców

� g³ówne fronty, wa¿niejsze bitwy

cele operacyjne:
Po skoñczonych zajêciach uczeñ potrafi:
� wymieniæ i wskazaæ pañstwa – g³ównych uczestni-

ków II wojny œwiatowej
� wymieniæ przywódców pañstw – uczestników II woj-

ny œwiatowej
� dokonaæ oceny przywódców
� wymieniæ, wskazaæ na mapie, umiejscowiæ w czasie

najwa¿niejsze wydarzenia maj¹ce miejsce w czasie II
wojny œwiatowej

œrodki dydaktyczne
mapy: „Œwiat w czasie II wojny œwiatowej”, „Europa w
czasie II wojny œwiatowej”, atlasy, mapki konturowe
Europy, prezentacje multimedialne wykonane przez
uczniów w programie PowerPoint pt. „II wojna œwiato-
wa”, „Wa¿niejsze bitwy II wojny œwiatowej”, rzutnik
multimedialny

metody:
pokaz, praca z map¹, dyskusja (rozmowa nauczaj¹ca)
przebieg lekcji:
1. Krótkie wprowadzenie dokonane przez nauczyciela
w oparciu o slajd nr 2 z prezentacji „II wojna œwiatowa”
2. Prezentacja slajdów nr 2 i 3 z ww. prezentacji – praca
uczniów z map¹ i mapk¹ konturow¹ – wpisuj¹ nazwy
pañstw zgodnie z poleceniem nr 1 umieszczonym pod
mapk¹.
3. Pokaz slajdów dotycz¹cych przywódców pañstw osi
(nr 7-24). Po pokazie nauczyciel zadaje pytania o na-
zwiska przywódców, ich charakterystyki.
4. Pokaz slajdów dotycz¹cych przywódców pañstw ko-
alicji antyhitlerowskiej (nr 25- 44) – pytania o przywó-
dców, charakterystyki, próba oceny dokonana w trakcie
rozmowy (dyskusji)
5. Miejsca najwa¿niejszych bitew – pokaz prezentacji:
„Wa¿niejsze bitwy II wojny œwiatowej” – po pokazie
kolejnego slajdu, uczniowie
wyszukuj¹ miejsca bitew na mapie Europy lub œwiata,
wpisuj¹ je na mapkê konturow¹.
na czerwono podkreœlaj¹ te bitwy, w których uczestni-
czy³y polskie jednostki, zgodnie z poleceniem nr 2 pod
mapk¹ konturow¹.
6. Rekapitulacja – wskazanie pañstw i miejsc walk na
mapie.

Zadanie domowe:
Uzupe³nij mapkê innymi wa¿nymi bitwami II wojny
œwiatowej. Oprócz podrêcznika wykorzystaj inne
Ÿród³a, np. encyklopedie, internet.
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1. Wpisz kolorem niebieskim nazwy pañstw Osi, czerwo-
nym koalicji antyhitlerowskiej. Pañstwa spoza Europy
wpisz na marginesie mapy.

2. Wpisz miejsca i tereny wa¿niejszych bitew. Bitwy, w
których uczestniczy³y jednostki polskie podkreœl czer-
wonym kolorem.

3. Polecenie dodatkowe:

Polacy na frontach II wojny œwiatowej - lekcja powtórzeniowa

Notatki w³asne
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Klasa III gimnazjum
„¯ycie codzienne w czasach Polski Ludowej – wycie-
czka do muzeum internetowego”

cel ogólny
� przybli¿enie ma³o znanych, pomijanych przez podrê-

czniki stron ¿ycia codziennego w PRL

cele operacyjne
Po skoñczonych zajêciach uczeñ potrafi:
� opowiedzieæ jak wygl¹da³o ¿ycie codzienne w cza-

sach PRL (wybrane zagadnienia)
� wskazaæ ciekawe strony WWW na omawiany temat
� zaprezentowaæ wyniki w³asnych poszukiwañ siecio-

wych
� przeprowadziæ rozmowê – wywiad ze starszymi na

temat ¿ycia codziennego w PRL (cel do realizacji w
przypadku kontynuacji tematyki np. w formie zada-
nia domowego)

œrodki dydaktyczne:
� strony WWW dotycz¹ce czasów PRL (np. Interneto-

we Muzeum Polski Ludowej )

typ lekcji
� poszerzenie materia³u programowego, zadanie do-

mowe jako kontynuacja lekcji

przebieg lekcji
1. Wprowadzenie – przypomnienie jaki okres w dzie-
jach Polski obejmuje PRL
2. Uczniowie otwieraj¹ stronê www.polskaludowa.com/
– krótkie zapoznanie ze stron¹ g³ówn¹
3. Podzia³ na grupy – przyznanie poszczególnym gru-
pom linków:
Grupa I – „Kartki”
grupa II – „Fotografie”
Grupa III – „Cenzura”
Grupa IV –„Zezwolenia i postanowienia urzêdowe”
Grupa V – „Znaczki pocztowe PRL”
Grupa VI – zadanie specjalne
4. Rozdanie poszczególnym grupom poleceñ.
5. Po wyznaczonym czasie (ok. 15 min.) grupy referuj¹
wyniki swych prac.
6. Rekapitulacja: Zapisanie wniosków na temat warun-
ków ¿ycia codziennego w PRL.

Zadanie domowe – do wyboru:
1. Przejrzyj na stronie www.polskaludowa.com/ linki
prowadz¹ce do przedmiotów codziennego u¿ytku. Czy
w twoim domu posiadasz jakieœ przedmioty z czasów
PRL ? Do czego s³u¿y³y ? Mo¿esz je zaprezentowaæ w
czasie nastêpnej lekcji.
2. PrzeprowadŸ ze starszymi, np. dziadkami, rozmowê
na temat warunków ¿ycia w PRL. Wnioski z rozmowy
mo¿esz zapisaæ w tabelce.
Uwaga: Kolejna lekcja mo¿e byæ poœwiêcona prezenta-
cji wyników prac.

Polecenia dla grup:

Grupa I link: „kartki”
1. Otwórzcie link ze strony g³ównej „kartki”
2. Na podstawie wykazu dokumentów odpowiedzcie na
pytania:
a) Z jakiego okresu dziejów PRL pochodzi najwiêksza
iloœæ kartek ?
b) Dlaczego w tych czasach wyst¹pi³a koniecznoœæ re-
glamentacji towarów ? W odpowiedzi wykorzystajcie
wiedzê z poprzednich lekcji. Uwaga w przypadku trud-
noœci z udzieleniem odpowiedzi skorzystajcie z odpo-
wiedniego linku znajduj¹cego siê na tej stronie
c) Jakie towary podlega³y reglamentacji ?
d) Co s¹dzicie o gospodarce w której istnieje koniecz-
noœæ reglamentacji towarów ?

Grupa II link „fotografie”
1. Otwórzcie link ze strony g³ównej „fotografie”
2. Podajcie wydarzenia, które zosta³y uwiecznione na
zdjêciach. Które z nich dotycz¹ codziennoœci obywateli
PRL ?
3. Obejrzyjcie zdjêcia przedstawiaj¹ce kolejki do skle-
pów. Jakie waszym zdaniem by³y uczucia i rozmowy
ludzi stoj¹cych w takich kolejkach ?

Grupa III link „cenzura korespondencji”
1. Otwórzcie link ze strony g³ównej „cenzura korespon-
dencji”
2. Czym by³a cenzura ? Jeœli macie problemy z odpo-
wiedzi¹ poszukajcie wyjaœnienia za pomoc¹ dowolnej
wyszukiwarki.
3. Na podstawie komentarzy na stronie powiedzcie jak
dzia³a³a cenzura.
4. Co s¹dzicie o stosunku w³adzy do obywateli ?

Grupa IV link „Zezwolenia i postanowienia urzêdowe”
1. Otwórzcie link ze strony g³ównej „zezwolenia i po-
stanowienia urzêdowe”
2. Na podstawie wykazu zgromadzonych dokumentów
sporz¹dŸcie listê dziedzin w jakich w³adze udziela³y
obywatelom zezwoleñ.
3. Które z udzielonych zezwoleñ lub postanowieñ wy-
daje wam siê najbardziej absurdalne ?
4. Jaki by³ waszym zdaniem zakres swobody obywateli
w pañstwie, w którym w³adze udziela³y tego typu zez-
woleñ i postanowieñ?
Grupa V link „Znaczki pocztowe PRL”
1. Otwórzcie link ze strony g³ównej „Znaczki pocztowe
PRL”
2. Jaka tematyka zosta³a przedstawiona na znaczkach ?
3. Czy tematyka znaczków œwiadczy o ideologizacji ¿y-
cia w PRL ? SprawdŸcie w znaczenie pojêcia w „S³ow-
niku jêzyka polskiego” http://sjp.pwn.pl

Grupa VI zadanie specjalne:
Poszukajcie w sieci innych stron zwi¹zanych z czasami
PRL. Przygotujcie zestaw adresów dla kolegów.
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Klasa II gimnazjum
„Wielkie odkrycia geograficzne”

cele ogólne:
� omówienie przyczyn wypraw
� charakterystyka postêpu w ¿egludze
� poznanie najwa¿niejszych odkrywców i ich dokonañ

cele operacyjne:
Po skoñczonych zajêciach uczeñ potrafi:
� wyjaœniæ co sk³ania³o ludzi w XV i XVI w. do podej-

mowania wypraw
� podaæ przyk³ady postêpu w nawigacji i wyjaœniæ jaki

mia³ on wp³yw na rozwój ¿eglugi
� wskazaæ na mapie i omówiæ trasy najwa¿niejszych

podró¿y odkrywczych, nazwaæ odkryte l¹dy i ocea-
ny, zaznaczyæ je na mapie konturowej

� zaprezentowaæ w dowolnej formie sylwetki odkryw-
ców

œrodki dydaktyczne
mapa „Wielkie odkrycia geograficzne”, atlasy (dowol-
ne wydania np. PPWK), mapki konturowe œwiata ( dla
ka¿dego ucznia), program multimedialny „Nowej Ery”
na p³ycie

metody
lekcja w pracowni komputerowej, praca pod kierun-
kiem nauczyciela z p³yt¹, map¹, mapk¹ konturow¹

przebieg lekcji
1. Okreœlenie horyzontu geograficznego Europejczy-
ków u schy³ku œredniowiecza:
a) na podstawie mapy w atlasie uczniowie okreœlaj¹
kontynenty, które Europejczycy znali w ca³oœci lub czê-

œci w po³owie XV w. (Europa, Azja, Afryka), a których
nie znali w ogóle.
b) wpisanie nazw kontynentów na mapkê konturow¹ –
odmiennymi kolorami kontynenty znane i nieznane
2. Zapoznanie z przyczynami podró¿y:
Uczniowie:
a) uruchamiaj¹ program multimedialny, w spisie treœci
odszukuj¹ dzia³ tematyczny I a w nim temat „Europej-
czycy poznaj¹ œwiat”
b) wys³uchuj¹ tekstu odczytanego przez lektora na
p³ycie – wypisuj¹ przyczyny podejmowania wypraw
c) porównuj¹ mapkê z programu multimedialnego z
map¹ Europy – odszukuj¹ imperium osmañskie
d) zapoznaj¹ siê z tekstem na p³ycie dotycz¹cym wyna-
lazków z dziedziny ¿eglugi – wypisuj¹ je do zeszytu
3. Okreœlenie tras wypraw:
Uczniowie na polecenie nauczyciela wykonuj¹ czynno-
œci:
� wciskaj¹ przyciski odpowiadaj¹ce poszczególnym

trasom i ich odkrywcom – na ich podstawie uzu-
pe³niaj¹ mapê konturow¹

� wyznaczony uczeñ podchodzi do mapy œciennej i
wskazuje okreœlon¹ przez nauczyciela trasê podró¿y,
pozostali kontroluj¹ prawid³owoœæ zaznaczenia na
mapie konturowej

4. Zapoznanie z postaciami podró¿ników:
� nauczyciel wyznacza z którymi postaciami ucznio-

wie maj¹ zapoznaæ siê przez wejœcie do programu na-
rzêdziowego „Biogramy” (Ka¿dy uczeñ opracowuje
jedn¹ postaæ).

� na podstawie biogramu oraz wiadomoœci z lekcji ka¿-
dy uczeñ przygotowuje krótk¹ prezentacjê postaci,
np. mini – wywiad.

5. Rekapitulacja : Rozwi¹zanie zadania powtórkowego
– znajduj¹cego siê na p³ycie

Podrêcznik historia gimnazjum kl. II P³yta multimedialna

Treœæ podrêcznika Zawartoœæ p³yty powielaj¹ca
treœæ podrêcznika

Zawartoœæ p³yty poszerzaj¹ca treœæ
podrêcznika

s. 10 tekst ,,Pokusa dalekich l¹dów” -
przyczyny podró¿y morskich

Tekst - omówienie przyczyn
podró¿y morskich

Tekst lektora ilustrowany animacj¹:
zdjêcia przypraw, konturowa mapka
Europy z zaznaczonym Imperium Os-
mañskim

s. 10 - 11 tekst ,,¯eglarskie nowoœci”
postêp w technice ¿eglarskiej: kompas,
astrolabium, mapy, karawele

Odsy³acz: "Techniczne podsta-
wy odkryæ geograficznych" -
wyliczenie przyrz¹dów nawiga-
cyjnych (busoli, astrolabium) i
nowego typu statku - karaweli

Odsy³acz: ,,Techniczne podstawy od-
kryæ geograficznych” - omówienie za-
sad dzia³ania i u¿ycia takich
przyrz¹dów jak: laska Jakuba, kwa-
drant, astrolabium, busola, karawela,
karaka

s. 11- 13 teksty: ,,Na poszukiwanie bo-
gactw Indii”, ,,Ziemia staje siê coraz
bardziej znana” Podró¿e Diaza, Kolu-
mba, Vasco da Gamy, Magellana, Dra-
ke'a. - tekst i mapa s. 13, dodatkowo
mapa uwzglêdnia nie wymienionych w
tekœcie Wikingów, Cabota.

Trasy podró¿y Wikingów, Dia-
za, Kolumba, Cabota, Magella-
na, Vasco da Gamy, Amerigo
Vespucci, Drake'a przedstawio-
na za pomoc¹ animowanej
mapy.

Biogramy wymienionych obok podró¿-
ników. Tekst czytany przez lektora
po³¹czony z animacj¹ podró¿y Kolum-
ba na mapie i oraz ilustracjami zwi¹za-
nymi z odkrytymi przez niego krajami.

Korelacja treœci podrêcznika z p³yt¹ multimedialn¹ – przyk³ad
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Ewa Œliwiñska
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w Lesznie

Nowa matura wymusza na maturzystach
przedstawienie spisu dokumentów, które zosta³y wyko-
rzystane do przygotowania prezentacji maturalnej. Spis
materia³ów Ÿród³owych wykorzystanych w pracy czy to
maturalnej, licencjackiej, magisterskiej czy choæby re-
feracie to nic innego jak bibliografia za³¹cznikowa.

Niestety, z t¹ bibliografi¹ maj¹ k³opoty nie tyl-
ko maturzyœci, ale równie¿ poloniœci a nawet sami bib-
liotekarze, którzy z tematem powinni byæ najlepiej
obeznani. Problem wynika z tego, i¿ parê lat, dok³adnie
w 2002 roku, Polski Komitet Normalizacyjny wyda³
now¹ normê dot. sporz¹dzania bibliografii za³¹czniko-
wej i przypisów bibliograficznych. Niestety, nowa
norma w porównaniu z poprzedni¹ nie jest ani tak jed-
noznaczna ani przejrzysta. Dopuszcza, jak na normê,
zbyt wiele mo¿liwoœci w tworzeniu opisów bibliografi-
cznych, a jako g³ówn¹ zasadê podkreœla siê jedynie
konsekwencjê przy sporz¹dzaniu tych opisów. Z tej to
przyczyny nowa norma jest w zasadzie rzadko stosowa-
na nawet przez wydawnictwa typowo bibliotekarskie, a
poza tym ma³o znana i popularyzowana wœród osób,
które musz¹ czy powinny z ni¹ mieæ do czynienia. Brak
jednoznacznych regu³ powoduje, i¿ zarówno bibliote-
karze, jak i poloniœci do tej pory trzymaj¹ siê starych
zasad, które s¹ bardziej zrozumia³e. Inn¹ spraw¹ jest
równie¿ fakt, i¿ w dalszych etapach kszta³cenia, w przy-
padku pisania jakichkolwiek prac dyplomowych, ka¿dy
z promotorów i tak ma w³asne wymagania, co do biblio-
grafii.

Tak wiêc, sprawa redagowania bibliografii w
zasadzie nadal pozostaje otwarta, Poniewa¿ nie ma je-
szcze konkretnych dyrektyw w tym temacie, a raczej
mówi siê o zaleceniach, to w jaki sposób sporz¹dzaæ bi-
bliografiê, czy wed³ug starej czy nowej normy, decy-
duj¹ przede wszystkim poloniœci w danej szkole.

Za najistotniejsze zmiany mo¿na uznaæ m.in.:
obowi¹zkowe podawanie numeru ISBN lub ISSN przy
czym numer ten podaje siê tylko w przypadku opisów
bibliograficznych dotycz¹cych ca³oœci ksi¹¿ki druko-
wanej lub ca³oœci czasopisma. Poza tym zalecane jest
stawianie przecinka miêdzy nazwiskiem a imieniem au-
tora, dozwolone jest skracanie imienia autora (wtedy
ju¿ bez przecinka po nazwisku), tytu³y ksi¹¿ek podaje
siê bez cudzys³owów, ale wyró¿nia siê je inn¹
czcionk¹,(nie dotyczy to tytu³ów czasopism), dopusz-
cza siê stosowanie ró¿nych znaków interpunkcyjnych
pomiêdzy poszczególnymi elementami opisu, ale nale-
¿y zachowaæ jednolity system we wszystkich opisach.

Poni¿ej przedstawiam przyk³adowe sposoby
sporz¹dzania opisów bibliograficznych wg nowej nor-

my. Elementy opisu zaznaczone czcionk¹ pogrubion¹
to elementy obowi¹zkowe.

Opis ksi¹¿ki:

Nazwisko, imiê autora. Tytu³. Oznaczenie wydania
(je¿eli jest kolejne), miejsce wydania, nazwa wydawcy,
rok wydania (je¿eli nie mo¿na go okreœli podajemy
datê „copyright” lub w nawiasie kwadratowym datê
przypuszczaln¹), nr ISBN

Przyk³ad:
Carroll, Jonathan. Kraina Chichów. Wyd. 2. Warszawa
2000. ISBN 83-85661-44-1
Lub:
Carroll J. : Kraina Chichów. Wyd. 2. Warszawa 2000.
ISBN 83-85661-44-1

W przypadku prac zbiorowych ( wiêcej ni¿ trzech auto-
rów, pod redakcj¹ lub oprac.):rozpoczynamy opis
od tytu³u dzie³a:

Ptaki Europy: przewodnik terenowy. Red. nauk. Kazi-
mierz A. Dobrowolski, Boles³aw Jab³oñski. Warszawa
2000. ISBN 83-01-13174-8

Opis artyku³u w ksi¹¿ce (pracy zbiorowej):

Stanuch, Stanis³aw. Kaskader uczuæ. W: Kaskaderzy li-
teratury…. Pod red. Edwarda Kolbusa. Wyd. 2 uzup.
£ódŸ 1990. ISBN 83-218-0900-6

Opis artyku³u w czasopiœmie:

Nazwisko i imiê autora, tytu³ artyku³u, tytu³ czasopis-
ma, rok, nr czasopisma, nr strony
Przyk³ad:
Sklepik, Katarzyna. Poloneza czas zacz¹æ. „G³os Wiel-
kopolski” 2007 nr 6 s. 36

Opis recenzji w czasopiœmie:

Eisner, Will. Umowa z Bogiem. 2007. Rec. Katarzyna
Nowakowska.. Rozdzieraj¹ce ¿ycie geniusza komiksu.
„Dziennik” 2007 nr 16 s. 31

Opis wywiadu w czasopiœmie

Irving, Jon. Spis moich obsesji. Rozmowê przeprowa-
dzi³a Iza Bartosz. „Viva” 2007 nr 1 s. 71-73

Dokumenty elektroniczne

Nazwisko, imiê autora. Tytu³, Typ noœnika (podaje-
my w nawiasie kwadratowym np. [kaseta wiz.],
[CD-ROM], [on-line]), Wydanie (wersja), Miejsce wy-

I co z t¹ bibliografi¹ za³¹cznikow¹ ?
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dania, Wydawca, Data wydania, Data aktualizacji lub
dla dokumentów on-line Data dostêpu podana w na-
wiasie kwadratowym, Warunki dostêpu (adres inter-
netowy), ISBN
Zaznaczamy te elementy, które mamy podane na sa-
mym noœniku b¹dŸ na dokumentach towarzysz¹cych.
W przypadku braku tytu³u (jak to czêsto ma miejsce
przy danych z Internetu) w miejsce tytu³u mo¿na wpi-
saæ temat dokumentu
Przyk³ady:

Encyklopedia przyrody, [CD-ROM]. Wersja 1.0. Po-
znañ 2005

Wodniak, Adam Ty i twoje geny.[on-line]. [Dostêp 12
listopada 2005] Dostêpny w Internecie:
http://www.genesis.com.pl

Jeszcze na koniec kilka s³ów o umiejscowieniu biblio-
grafii za³¹cznikowej. Bibliografiê tê, w porz¹dku alfa-
betycznym, nale¿y umieszczaæ po tekœcie g³ównym i
materia³ach uzupe³niaj¹cych, takich jak aneksy czy
przypisy, przed materia³ami informacyjno-pomocni-
czymi typu: indeksy, streszczenia obcojêzyczne i spis
treœci. Poza tym dopuszcza siê zamieszczanie bibliogra-
fii po poszczególnych rozdzia³ach.

Literatura:
1. Bereœniewicz, Maria, Nowe normy w bibliotekar-
stwie i informacji naukowej. „Poradnik Bibliotekarza”
2002 nr 11 s. 13-14.
2. Bibliografia za³¹cznikowa i przypisy – sprostowanie.
„Biblioteka w Szkole” 2005 nr 1 s. 28
3. Bibliografia za³¹cznikowa i przypisy..„Biblioteka w
Szkole’ 2004 nr 11 s. 26-27.
4. Bibliografia za³¹cznikowa. [on-line]. Kraków Aka-
demia Ekonomiczna w Krakowie.2002.[dostêp 20 sty-
cznia 2007]Dostêpny wInternecie
http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Wi/zalaczniki.p
hp?link=zalaczniki
5. Maturzysto! [on-line]. Poznañ Publiczna Biblioteka
pedagogiczna w Poznaniu [dostêp 05 stycznia 2007]
Dostêpny w Internecie http://www.pbp.poznan.pl/ma-
tura-iso.html
6. PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy
bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich czêœci.
Warszawa1999.
7. Polska Norma PN-ISO 690. Dokumentacja, Przypisy
bibliograficzne, zawartoœæ, forma i struktura. Warsza-
wa 2002. ISBN 83-7330-919-5

Marek Smekta³a
Miros³aw Rado³a
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Uprzejmie informujemy, ¿e z dniem 5 kwiet-
nia br. uruchamiamy przedsiêwziêcie w ramach dzia³al-
noœci naszego Oœrodka. Polegaæ ono bêdzie na
skupieniu wokó³ naszej placówki grupy dyrektorów w
„Klubie Dyrektora OKUN Leszno”, w ramach którego
bêdziecie mogli Pañstwo nie tylko uczestniczyæ w spe-
cjalistycznych szkoleniach, ale równie¿ sami prezento-
waæ swoje osi¹gniêcia w zakresie nowatorskich
rozwi¹zañ organizacyjnych, prawnych, nadzoru peda-
gogicznego itd.
Jednoczeœnie zostanie otwarta mo¿liwoœæ systematycz-
nej wspó³pracy piœmienniczej z naszym czasopismem
„Problemy Oœwiaty i Wychowania”. Ze strony orga-
nizacyjnej przewidujemy spotkania raz w miesi¹cu,
gdzie konkretny dzieñ tygodnia i godziny zostan¹ usta-
lone bezpoœrednio z zainteresowanymi. Wszystkie

szczegó³y merytoryczne i organizacyjne znajdziecie
Pañstwo poni¿ej w projekcie edukacyjnym.
Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy!

Wszystkie niezbêdne szczegó³y uzyskacie Pa-
ñstwo u pana Marka Smekta³y lub Miros³awa Rado³y –
nauczycieli konsultantów Oœrodka (tel. 065 529 90 62
wew. 41, 23).

Za³o¿enia projektu
„Klub Dyrektora OKUN Leszno”

I. Podstawa merytoryczna projektu – projekt edu-
kacyjny zosta³ oparty na priorytetach nastê-
puj¹cych dokumentów strategicznych:
� Narodowy Plan Rozwoju 2007 – 2013,
� projekt Programu Operacyjnego „Wykszta³cenie i

Kompetencje” w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju
2007 – 2013, Warszawa 2005 r.

� Diagnoza i Strategia Rozwoju Oœwiaty w Wojewó-
dztwie Wielkopolskim, Poznañ 2002 r.

� Strategia Rozwoju Oœrodka Kszta³cenia Ustawiczne-
go Nauczycieli w Lesznie, Leszno 2005 r.

OKUN w Lesznie

Projekt edukacyjny
„Klub Dyrektora OKUN Leszno”
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II. Cele programowe:
� wzmocnienie kompetencji kadry kierowniczej przed-

szkoli, szkó³ i placówek odpowiadaj¹cych potrze-
bom wspó³czesnego zarz¹dzania,

� wzmocnienie kompetencji kadry kierowniczej w za-
kresie podnoszenia jakoœci nadzoru pedagogicznego,

� wzmocnienie kompetencji kadry kierowniczej w za-
kresie podnoszenia poziomu znajomoœci teorii i pra-
ktyki prawa oœwiatowego,

� wzmocnienie kompetencji kadry kierowniczej w za-
kresie pos³ugiwania siê wspó³czesn¹ technologi¹ in-
formacyjn¹ ,

� wzmocnienie kompetencji kadry kierowniczej w za-
kresie komunikacji interpersonalnej.

III. Komponenty projektu edukacyjnego:
1. Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cy-
klu szkoleñ z zakresu teorii i praktyki wspó³czesnego
zarz¹dzania przedszkolem, szko³¹ i placówk¹ oœwia-
tow¹.
2. Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cy-
klu szkoleñ z zakresu teorii i praktyki prawa oœwiato-
wego.
3. Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cy-
klu szkoleñ w zakresie doskonalenia procedur nadzoru
pedagogicznego dyrektora przedszkola, szko³y i pla-
cówki oœwiatowej.
4. Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie e –
doskonalenia (doskonalenie na odleg³oœæ) dla kadry
kierowniczej w zakresie aktualnoœci dotycz¹cych
zarz¹dzania, mierzenia jakoœci pracy i nadzoru peda-
gogicznego.
5. Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cy-
klu szkoleñ w zakresie doskonalenia umiejêtnoœci ko-
munikacji interpersonalnej.
6. Stworzenie klubu dyrektorów w ramach zespo³u war-
sztatowego dzia³aj¹cego na zasadzie samokszta³cenia.

IV. Opis realizacji poszczególnych komponentów
projektu edukacyjnego:

Ad. 1 Kierowanie przedszkolem, szko³¹ lub placówk¹
oœwiatow¹ wymaga ze strony kadry kierowniczej
pos³ugiwania siê kluczowymi umiejêtnoœciami
zarz¹dzaj¹cymi. Oznacza to ustawiczne doskonalenie
kompetencji osobistych, interpersonalnych buduj¹cych
tzw. kulturê zarz¹dzania. W ramach doskonalenia po-
wy¿szych umiejêtnoœci przewiduje siê przeprowadze-
nie szkolenia z zakresu wybranych aspektów
zarz¹dzania w teorii i praktyce w wymiarze 20 godzin
szkoleniowych realizowanych w formie wyk³adów i
warsztatów w oparciu o kadrê szkoleniow¹ Oœrodka
Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie oraz
kadrê akademick¹ miasta Leszna.

Ad. 2 Prawid³owe kierowanie wspó³czesnym przed-
szkolem, szko³¹ i placówk¹ oœwiatow¹ wymaga
dog³êbnej znajomoœci obowi¹zuj¹cego prawa oœwiato-
wego i stosowania techniki prawnej. Oznacza to, ¿e na-

le¿y pog³êbiæ wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹ z zakresu
analizy dokumentów prawnych, tworzenia aktów pra-
wa wewn¹trzszkolnego i stosowania prawid³owych
procedur zmian prawa wewn¹trzkolnego. W zwi¹zku z
powy¿szym przewiduje siê przeprowadzenie szkolenia
z zakresu teorii i praktyki prawa oœwiatowego w wy-
miarze 60 godzin szkoleniowych realizowanych w for-
mie wyk³adów i warsztatów w oparciu o kadrê
szkoleniow¹ Oœrodka Kszta³cenia Ustawicznego Na-
uczycieli w Lesznie.

Ad. 3 Prawid³owe kierowanie wspó³czesnym przed-
szkolem, szko³¹ i placówk¹ oœwiatow¹ wymaga
dog³êbnej znajomoœci obowi¹zuj¹cego prawa oœwiato-
wego i stosowania funkcjonalnego nadzoru pedagogi-
cznego. Oznacza to, ¿e nale¿y pog³êbiæ znajomoœæ
funkcji kontrolnej, wspomagaj¹cej i oceniaj¹cej nadzo-
ru pedagogicznego wœród kadry kierowniczej. W
zwi¹zku z powy¿szym przewiduje siê przeprowadzenie
szkolenia z zakresu organizacji nadzoru pedagogiczne-
go wspó³czesnego dyrektora w wymiarze 30 godzin
szkoleniowych realizowanych w formie wyk³adów i
warsztatów w oparciu o kadrê szkoleniow¹ Oœrodka
Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie.

Ad. 4 Wspó³czesne zarz¹dzanie przedszkolem, szko³¹ i
placówk¹ oœwiatow¹ wymaga od kadry kierowniczej
systematycznego podnoszenia umiejêtnoœci informaty-
cznych i mo¿liwoœæ wykorzystania ich w realizacji no-
woczesnych trendów samodoskonalenia. W zwi¹zku z
powy¿szym przewiduje siê zbudowanie systemu e – do-
skonalenia opartego o stworzenie grupy moderatorów
doskonal¹cych kadrê kierownicz¹. Przewidywana for-
ma doskonalenia oparta jest o formu³ê kszta³cenia na
odleg³oœæ i realizowana bêdzie przez ca³y rok szkolny
(kalendarzowy).

Ad. 5 Wspó³czesne zarz¹dzanie przedszkolem, szko³¹ i
placówk¹ oœwiatow¹ wymaga od kadry kierowniczej
systematycznego podnoszenia umiejêtnoœci komunika-
cji interpersonalnej. W zwi¹zku z powy¿szym przewi-
duje siê przeprowadzenie szkolenia z zakresu
komunikacji interpersonalnej wspó³czesnego dyrektora
w wymiarze 20 godzin szkoleniowych realizowanych w
formie wyk³adów i warsztatów w oparciu o kadrê szko-
leniow¹ Oœrodka Kszta³cenia Ustawicznego Nauczy-
cieli w Lesznie.

Ad. 6 Wspó³czesne zarz¹dzanie przedszkolem, szko³¹ i
placówk¹ oœwiatow¹ wymaga od kadry kierowniczej
systematycznego podnoszenia umiejêtnoœci poprzez
wymianê doœwiadczeñ organizacyjnych z innymi dyre-
ktorami. W zwi¹zku z powy¿szym przewiduje siê for-
malne stworzenie „Klubu Dyrektora”, za którego
poœrednictwem bêdzie nastêpowa³a wymiana doœwiad-
czeñ zawodowych, opracowywanie artyku³ów do cza-
sopisma „Problemów Oœwiaty i Wychowania”,
prowadzenie zajêæ warsztatowych oraz realizacja proje-
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któw edukacyjnych wypracowanych przez uczestni-
ków.

V. Przewidywane rezultaty projektu:
� pog³êbienie umiejêtnoœci i sprawnoœci w zakresie

zarz¹dzania,
� pog³êbienie umiejêtnoœci teoretycznych i praktycz-

nych w zakresie prawa oœwiatowego,
� pog³êbienie umiejêtnoœci tworzenia procedur w za-

kresie organizacji nadzoru pedagogicznego,
� pog³êbienie umiejêtnoœci i sprawnoœci informatycz-

nych,
� podniesienie kompetencji w zakresie doskonalenia

na odleg³oœæ,

� podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji
interpersonalnej.

VI. Forma ewaluacji realizacji projektu:
� audit wewnêtrzny realizowany przez auditora we-

wnêtrznego Oœrodka Kszta³cenia Ustawicznego Na-
uczycieli w Lesznie,

� ankietowanie uczestników szkoleñ

VII. Instytucja realizuj¹ca bezpoœrednio projekt
� Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli w

Lesznie,

Autorzy projektu: Marek Smekta³a, Miros³aw Rado³a,
Leszek Zaleœny, Maria Beczkiewicz

Marek Smekta³a
Miros³aw Rado³a
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

W IV kwartale ubieg³ego roku zosta³y zreali-
zowane dwa granty Wielkopolskiego Kuratora Oœwia-
ty:
1. Akty prawa wewn¹trzszkolnego i ich stosowanie w
praktyce szkolnej.
2. Budowanie relacji rodzice – szko³a wspomagaj¹cych
rozwój ucznia.

Pierwszy z nich skierowany by³ do kierowni-
czej kadry oœwiatowej, natomiast drugi przeznaczony
by³ dla nauczycieli szkó³ podstawowych, gimnazjów i
szkó³ ponadgimnazjalnych.

Obydwie formy doskonal¹ce cieszy³y siê
ogromnym powodzeniem, bowiem na grant pierwszy
zg³osi³o siê 88 osób (gdzie maksymalna liczba okreœlo-
na przez WKO wynosi³a 30 osób), natomiast na drugi
grant zg³osi³o siê blisko 100 osób (gdzie maksymalna
liczba okreœlona przez WKO wynosi³a 67 osób z po-
dzia³em na dwie grupy).

Realizacja grantu „Akty prawa wewn¹trzszko-
lnego i ich stosowanie w praktyce szkolnej” zak³ada³a
realizacjê nastêpuj¹cych celów programowych:
� rozumienie norm prawnych,
� rozumienie funkcjonowania systemu prawnego,
� rozumienie roli i zadañ prawa wewn¹trzszkolnego,
� konstruowanie statutu szkolnego zgodnie z obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami prawa oœwiatowego,
� konstruowanie wewn¹trzszkolnego systemu ocenia-

nia,
� konstruowania regulaminów i instrukcji

wewn¹trzszkolnych,
� rozumienie funkcji i zadañ aktów prawa

wewn¹trzszkolnego,

� rozumienie istoty i funkcji procedur nowelizowania
aktów prawa wewn¹trzszkolnego.

Powy¿sze cele by³y realizowane w nastêpuj¹cych
modu³ach:
Modu³ 1: Wprowadzenie do zagadnieñ prawa
wewn¹trzszkolnego
Modu³ 2: Statut szko³y/placówki i jego elementy
sk³adowe(WSO, SPW, SPP)
Modu³ 3: Regulaminy i instrukcje
Modu³ 4: Procedury i dokumentowanie zmian aktów
wewn¹trzszkolnych
Modu³ 1 zak³ada³ realizacjê nastêpuj¹cych treœci pro-
gramowych:
� prawo jako zbiór norm,
� norma prawna,
� system prawny,
� Ÿród³a prawa oœwiatowego-wewn¹trzszkolnego.
Modu³ 2 zak³ada³ realizacjê nastêpuj¹cych treœci pro-
gramowych:
� uwarunkowania prawne szko³y/placówki,
� budowa strukturalna statutu,
� wewn¹trzszkolny System Oceniania, Szkolny Pro-

gram Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki

Modu³ 3 zak³ada³ realizacjê nastêpuj¹cych treœci pro-
gramowych:
� uwarunkowania prawne regulaminów i instrukcji,
� regulamin Rady Pedagogicznej,
� regulamin Rady Szko³y/Rodziców,
� regulamin Samorz¹du Uczniowskiego,
� regulamin i kryteria oceniania nauczycieli/przyzna-

wania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli,
� instrukcja kancelaryjna i obiegu dokumentów w

szkole/placówce.
Modu³ 4 zak³ada³ realizacjê nastêpuj¹cych treœci pro-
gramowych:
� uwarunkowania prawne zmian aktów prawa

wewn¹trzszkolnego,

Sprawozdanie z realizacji grantów
Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty
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� uchwa ³y organów kolegialnych,
� zarz¹dzenia dyrektora placówki,
� procedury nowelizowania aktów prawa

wewn¹trzszkolnego.
Kurs zosta³ zrealizowany w wymiarze 30 go-

dzin dydaktycznych w trakcie piêciu spotkañ i zak³ada³,
¿e uczestnicy w trakcie realizacji grantu nabêd¹ nastê-
puj¹ce umiejêtnoœci przydatne w pracy zawodowej:
� wykorzystywanie znajomoœci norm prawnych do

tworzenia prawa wewn¹trzszkolnego,
� wykorzystywanie znajomoœci systemu prawnego do

tworzenia prawa wewn¹trzszkolnego,
� budowanie aktów prawnych na podstawie Ÿróde³ pra-

wa oœwiatowego,
� nabycie umiejêtnoœci konstruowania statutu szko³y,
� nabycie umiejêtnoœci konstruowania wso,
� nabycie umiejêtnoœci konstruowania spw,
� nabycie umiejêtnoœci konstruowania spp,
� nabycie umiejêtnoœci konstruowania szkolnych regu-

laminów i instrukcji,
� konstruowanie procedury nowelizacji aktów prawa

wewn¹trzszkolnego.
W trakcie zajêæ uczestnicy zajêæ otrzymali pa-

kiet szkoleniowy obejmuj¹cy treœci zwi¹zane z realizo-
wanymi modu³ami.

Zgodnie z procedur¹ na zakoñczenie kursu zo-
sta³a wœród uczestników przeprowadzona ewaluacja na
temat poziomu realizacji grantu, któr¹ przedstawiamy
poni¿ej.

Analiza ankiety ewaluacyjnej:
Proszê zastosowaæ w poni¿szych punktach przy ocenie
zasadnoœci i organizacji formy skalê od 1 do 6.

Ocena zasadnoœci organizacji i przebiegu formy dosko-
nalenia
1. Zgodnoœæ planowanej tematyki zajêæ z jej realizacj¹:

odpowiedzi 1 2 3 4 5 6

iloœæ wyb. 0 0 0 0 4 26

% 0 0 0 0 13,3 86,6

2. Poziom dydaktyczny i metodyczny prowadzonych
zajêæ:

odpowiedzi 1 2 3 4 5 6

iloœæ wyb. 0 0 0 0 11 19

% 0 0 0 0 36,6 63,3

3. Plan zajêæ i jego realizacja:

odpowiedzi 1 2 3 4 5 6

iloœæ wyb. 0 0 0 0 8 22

% 0 0 0 0 26,6 73,3

Uwagi praktyczne
1. Czy cel formy doskonalenia zosta³ jasno sprecyzo-
wany?

odpowiedzi tak nie

iloœæ wyb. 28 0

% 93,3 0

2. Czy cel formy doskonalenia zosta³ osi¹gniêty?

odpowiedzi tak nie

iloœæ wyb. 29 0

% 96,67 0

3. Czy zajêcia mog¹ mieæ odniesienia w Pañstwa pra-
ktyce zawodowej?

odpowiedzi tak nie

iloœæ wyb. 30 0

% 100 0

4. Inne uwagi:
Szkolenie spe³ni³o oczekiwania uczestników.
Podziêkowania dla wyk³adowców.
Wysoka kompetencja prowadz¹cych.
Bardzo ¿yczliwa atmosfera.
Prowadzenie zajêæ na bardzo wysokim poziomie.
Bardzo dobra organizacja zajêæ.
Wiele ciekawych i praktycznych rozwi¹zañ.
Wysoki poziom materia³ów szkoleniowych.

Z powy¿szej analizy wynika, ¿e kurs cieszy³
siê ogromnym zainteresowaniem. Oznacza to, ¿e pro-
blematyka prawna oraz dokumentacja wewn¹trzszkol-
na to obszary, które ci¹gle wzbudzaj¹ wiele
w¹tpliwoœci w codziennej pracy dyrektora szko³y/pla-
cówki. Dla Oœrodka jest to wa¿ny sygna³, w jakim kie-
runku winny pójœæ oferty doskonal¹ce dla kierowniczej
kadry oœwiatowej. Jednoczeœnie, bardzo nas cieszy bar-
dzo wysoka ocena poziomu realizacji grantu.

Realizacja grantu „Budowanie relacji rodzice
– szko³a wspomagaj¹cych rozwój ucznia” zak³ada³a re-
alizacjê nastêpuj¹cych celów programowych:
� rozumienie norm prawnych reguluj¹cych

wspó³dzia³anie organów kolegialnych,
� rozumienie funkcjonowania organów kolegialnych

w szkole,
� rozumienie roli i zadañ organów spo³ecznych w

szkole,
� konstruowanie strategii wspó³dzia³ania szko³y z or-

ganami kolegialnymi,
� rozumienie wp³ywu organów kolegialnych na rozwój

psychofizyczny ucznia,
� konstruowania regulaminów organów spo³ecznych,
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� rozumienie funkcji i zadañ nauczyciela wychowaw-
cy w roli stymuluj¹cej rozwój uczniów.

Powy¿sze cele by³y realizowane w nastê-
puj¹cych modu³ach:
Modu³ 1: Uwarunkowania prawne wspó³pracy szko³y z
rodzicami
Modu³ 2: Spo³eczne organy wspó³zarz¹dzania szko³¹
jako czynniki determinuj¹ce wspomaganie rozwoju
ucznia
Modu³ 3: Sposoby wspó³pracy szko³y z rodzicami
Modu³ 4: Strategie dzia³añ wychowawczych nauczycie-
li i rodziców stymuluj¹cych rozwój ucznia
Modu³ 1 zak³ada³ realizacjê nastêpuj¹cych treœci pro-
gramowych:
� analiza Konwencji o prawach dziecka,
� analiza ustawy o systemie oœwiaty w œwietle budo-

wania relacji rodzice- szko³a,
� analiza rozporz¹dzenia MEN w sprawie ramowego

statutu szko³y publicznej.
Modu³ 2 zak³ada³ realizacjê nastêpuj¹cych treœci pro-
gramowych:
� organy kolegialne wspó³zarz¹dzaj¹ce szko³¹,
� funkcje i zadania rady szko³y stymuluj¹ce rozwój

ucznia,
� funkcje i zadania rady rodziców stymuluj¹ce rozwój

ucznia,
� relacje rady pedagogicznej z innymi organami kole-

gialnymi szko³y,
� rola i zadania samorz¹du uczniowskiego w budowa-

niu relacji szko³y z rodzicami.
Modu³ 3 zak³ada³ realizacjê nastêpuj¹cych treœci pro-
gramowych:
� wychowawca klasy jako czynnik stymuluj¹cy roz-

wój ucznia w kontekœcie wspó³pracy szko³y z rodzi-
cami,

� zebrania z rodzicami jako forma stymuluj¹ca rozwój
ucznia,

� indywidualne kontakty nauczyciela jako forma
wspierania rozwoju ucznia,

� szko³a jako instytucja stymuluj¹ca rozwój œwiado-
moœci edukacyjnej rodziców.

Modu³ 4 zak³ada³ realizacjê nastêpuj¹cych treœci pro-
gramowych:
� zajêcia otwarte w kontekœcie rozwoju ucznia,
� zajêcia pozalekcyjne jako wspólne pole dzia³añ ro-

dziców i szko³y stymuluj¹ce rozwój ucznia,
� wspó³praca szko³y i rodziców w zakresie realizacji

programu profilaktyki i programu wychowawczego
jako czynnik wspomagaj¹cy prawid³owy psycho-
fizyczny rozwój ucznia.

Kurs zosta³ zrealizowany w dwóch odrêbnych
grupach w wymiarze 20 godzin dydaktycznych w tra-
kcie czterch spotkañ i zak³ada³, ¿e uczestnicy w trakcie
realizacji grantu nabêd¹ nastêpuj¹ce umiejêtnoœci przy-
datne w pracy zawodowej:
� wykorzystywanie znajomoœci norm prawnych do

wspó³tworzenia prawa wewn¹trzszkolnego,

� wykorzystanie znajomoœci funkcjonowania spo³ecz-
nych organów kolegialnych do tworzenia zasad
wspó³pracy szko³y z rodzicami,

� nabycie umiejêtnoœci tworzenia strategii edukacyj-
nych opartych na wspó³pracy szko³y z rodzicami,

� nabycie umiejêtnoœci prawid³owej wspó³pracy wy-
chowawcy klasy z rodzicami,

� nabycie umiejêtnoœci prawid³owej komunikacji na-
uczyciela w trakcie spotkañ indywidualnych,

� nabycie umiejêtnoœci kolegialnego rozwi¹zywania
problemów szkolnych,

� nabycie umiejêtnoœci konstruowania szkolnych i
indywidualnych planów pracy z rodzicami,

� nabycie umiejêtnoœci organizowania zajêæ lekcyj-
nych we wspó³pracy z rodzicami,

� nabycie umiejêtnoœci organizowania zajêæ pozale-
kcyjnych we wspó³pracy z rodzicami.

W trakcie zajêæ uczestnicy zajêæ otrzymali pa-
kiet szkoleniowy obejmuj¹cy treœci zwi¹zane z realizo-
wanymi modu³ami.

Zgodnie z procedur¹ na zakoñczenie kursu zo-
sta³a wœród uczestników przeprowadzona ewaluacja na
temat poziomu realizacji grantu, któr¹ przedstawiamy
poni¿ej.

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla grupy I:

Proszê zastosowaæ w poni¿szych punktach przy ocenie
zasadnoœci i organizacji formy skalê od 1 do 6.

Ocena zasadnoœci organizacji i przebiegu formy dosko-
nalenia
1. Zgodnoœæ planowanej tematyki zajêæ z jej realizacj¹:

odpowiedzi 1 2 3 4 5 6

iloœæ wyb. 0 0 0 2 4 21

% 0 0 0 7,4 14,8 77,7

2. Poziom dydaktyczny i metodyczny prowadzonych
zajêæ:

odpowiedzi 1 2 3 4 5 6

iloœæ wyb. 0 1 5 21

% 0 0 0 3,7 18,5 77,7

3. Plan zajêæ i jego realizacja:

odpowiedzi 1 2 3 4 5 6

iloœæ wyb. 0 8 19

% 0 0 0 0 29,6 70,3

Uwagi praktyczne
1. Czy cel formy doskonalenia zosta³ jasno sprecyzo-
wany?
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odpowiedzi tak nie

iloœæ wyb. 27 0

% 100 0

2. Czy cel formy doskonalenia zosta³ osi¹gniêty?

odpowiedzi tak nie

iloœæ wyb. 27 0

% 100 0

3. Czy zajêcia mog¹ mieæ odniesienia w Pañstwa pra-
ktyce zawodowej?

odpowiedzi tak nie

iloœæ wyb. 27 0

% 100 0

4. Inne uwagi:
mi³a atmosfera na zajêciach, zajêcia prowadzone cieka-
wie,

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla grupy II:

Proszê zastosowaæ w poni¿szych punktach przy ocenie
zasadnoœci i organizacji formy skalê od 1 do 6.

Ocena zasadnoœci organizacji i przebiegu formy dosko-
nalenia
1. Zgodnoœæ planowanej tematyki zajêæ z jej realizacj¹:

odpowiedzi 1 2 3 4 5 6

iloœæ wyb. 0 0 0 4 27

% 0 0 0 0 12,9 87,1

2. Poziom dydaktyczny i metodyczny prowadzonych
zajêæ:

odpowiedzi 1 2 3 4 5 6

iloœæ wyb. 0 4 27

% 0 0 0 0 12,9 87,1

3. Plan zajêæ i jego realizacja:

odpowiedzi 1 2 3 4 5 6

iloœæ wyb. 0 5 25

% 0 0 0 0 16,1 80,6

Uwagi praktyczne
1. Czy cel formy doskonalenia zosta³ jasno sprecyzo-
wany?

odpowiedzi tak nie

iloœæ wyb. 31 0

% 100 0

2. Czy cel formy doskonalenia zosta³ osi¹gniêty?

odpowiedzi tak nie

iloœæ wyb. 31 0

% 100 0

3. Czy zajêcia mog¹ mieæ odniesienia w Pañstwa pra-
ktyce zawodowej?

odpowiedzi tak nie

iloœæ wyb. 31 0

% 100 0

4. Inne uwagi:
mi³a atmosfera na zajêciach, zajêcia prowadzone cieka-
wie,
zajêcia prowadzone na wysokim poziomie, temat szko-
lenia zosta³ zrealizowany

Z powy¿szej analizy wynika, ¿e kurs cieszy³
siê ogromnym zainteresowaniem. Oznacza to, ¿e pro-
blematyka wychowawcza oraz dokumentacja pracy
wychowawcy klasy to obszary, które ci¹gle wzbudzaj¹
wiele w¹tpliwoœci w codziennej pracy nauczyciela. Dla
Oœrodka jest to wa¿ny sygna³, w jakim kierunku winny
pójœæ oferty doskonal¹ce dla nauczycieli. Jednoczeœnie,
bardzo nas cieszy bardzo wysoka ocena poziomu reali-
zacji grantu.

SPROSTOWANIE
Szanowni Czytelnicy, w numerze 1/2007 „Problemów Oœwiaty i Wychowania” ukaza³o siê sprawozdanie z
XII Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej w Lublinie,
Moje niedopatrzenie sprawi³o, i¿ koñcowych s³ów tekstu nie zaznaczy³am kursyw¹. Fragment ten powinien
byæ oznaczony nastêpuj¹co: Mniej fasadowoœci, a wiêcej znaczenia treœciowego egzaminu! Mog³o zatem
powstaæ mylne przekonanie, ¿e jest to opinia mojego autorstwa.
W zwi¹zku z tym najmocniej przepraszam Pana Profesora B. Niemierkê oraz Pani¹
dr M.K. Szmigiel, autorów przytoczonych s³ów, które pochodz¹ ze wstêpu do materia³ów konferencyjnych
(pe³ny adres bibliograficzny w 1. numerze „Problemów…”).
Przepraszam tak¿e Szanownych Pañstwa Czytelników.

Z wyrazami szacunku – Iwona Gubañska
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Miros³awa W¹sowska
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

30 stycznia 2007 roku w Oœrodku
Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie
odby³o siê spotkanie dyrektorów publicznych
oœrodków doskonalenia nauczycieli w Kaliszu,
Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu oraz dyrekto-
rów publicznych bibliotek pedagogicznych w
Wielkopolsce z Pani¹ Mart¹ Rambuszek-Nie-
dziel¹, starszym wizytatorem Kuratorium Oœwia-
ty w Poznaniu.

G³ównym elementem spotkania by³o za-
poznanie siê z tematem: ,,�ród³a i sposoby pozy-

skiwania funduszy na przedsiêwziêcia
edukacyjne przez placówki oœwiatowe” (w
oparciu o prezentacjê przygotowan¹ przez
Aleksandrê Go³êbiewsk¹, dyrektora Oœrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu) oraz
wyszukanie obszaru, w którym wszystkie
oœrodki mog³yby braæ udzia³ w zale¿noœci od
indywidualnych mo¿liwoœci placówek.

W programie spotkania mia³o te¿
miejsce przedstawienie spraw zwi¹zanych z
nadzorem pedagogicznym w tym:
� omówienie wyników wewnêtrznego mie-

rzenia jakoœci pracy placówek;
� sprawozdanie z wykonanego planu pracy;
� omówienie procedury wyra¿ania przez Ku-

ratora Oœwiaty zgody na prowadzenie kur-

sów kwalifikacyjnych przez placówki do-
skonalenia nauczycieli;

� obserwacja przez wizytatora Kuratorium
Oœwiaty wybranych form doskonalenia na-
uczycieli;

� przekazanie Dyrektorom bibliotek pedago-
gicznych materia³ów dotycz¹cych stanu wo-
jennego (p³yty CD).

W wolnych g³osach i wnioskach uzgo-
dniono:
� formê sprawozdania z realizacji szkoleñ zor-

ganizowanych w roku 2006,
� korzyœci z uzyskania akredytacji przez pla-

cówkê oœwiatow¹.

Spotkanie dyrektorów oœrodków doskonalenia
nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

Pani Marta Rambuszek-Niedziela starszy wizytator Kuratorium Oœwiaty
w Poznaniu, Pani Aleksandra Go³êbiewska i Dyrektorzy publicznych
oœrodków doskonalenia nauczycieli w Wielkopolsce

Dyrektorzy publicznych oœrodków doskonalenia na-
uczycieli w Wielkopolsce i Pani Aleksandra Go³êbie-
wska – dyrektor Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu

Dyrektorzy publicznych bibliotek pedagogicznych
w Wielkopolsce
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Prawo oœwiatowe §

Leszek Jan Zaleœny
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Zawartoœæ:
1. Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie uchy-
lenia zmian dotycz¹cych zasad przeprowadzania i zda-
nia egzaminu maturalnego.
2. Nowe prawo o Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Nowe prawo - ustawa bud¿etowa.
4. Zmiana ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
5. Nowe prawo o dotacjach dla publicznych szkó³ arty-
stycznych zak³adanych i prowadzonych przez osoby fi-
zyczne i osoby prawne niebêd¹ce jednostkami
samorz¹du terytorialnego.
6. Zmiana przepisu o egzaminach eksternistycznych.
7. Zmiana rozporz¹dzenia w sprawie rodzajów doku-
mentów poœwiadczaj¹cych uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transpo-
rtu zbiorowego.
8. Zmiana ustawy Karta Nauczyciela.
9. Zmiana ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cy-
wilnych.
10. Projekt zmian w podstawie programowej wychowa-
nia przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w po-
szczególnych typach szkó³.

I. Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
1) W dniu 16 stycznia 2007 roku Trybuna³ Konstytucyj-
ny (wyrok o sygn. akt U 5/06 z dnia 16 stycznia 2007 r. -
Dz. U. nr 10, poz. 70) orzek³, ¿e zmiany dotycz¹ce za-
sad przeprowadzania i zdania egzaminu maturalnego s¹
niezgodne z prawem RP, a w szczególnoœci:
a) § 2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 8 wrzeœnia 2006 r. 1) i za³¹cznik do tego roz-
porz¹dzenia s¹ niezgodne z art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z
dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty 2) oraz z art.
92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 3).
b) § 4 ust. 1 i 3 rozporz¹dzenia powo³anego w punkcie 1
jest niezgodny z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b-f ustawy 2) oraz z
art. 2 i art. 70 ust. 4 Konstytucji 3).
c) § 5 rozporz¹dzenia 1) w zwi¹zku z § 1 pkt 8-17 i pkt
19-25 tego rozporz¹dzenia1), a wiêc w zakresie, w jakim
stanowi, ¿e przepisy te wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 7
dni od dnia og³oszenia, jest niezgodny z art. 2 Konstytu-
cji 3).
d) § 97 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 7 wrzeœnia 2004 r. 4), w brzmieniu
nadanym przez § 1 pkt 24 rozporz¹dzenia 1), jest nie-

zgodny z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b-f ustawy 2) oraz z art. 70
ust. 4 Konstytucji 3).
2) Wy¿ej wymienione przepisy trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹
z up³ywem dwunastu miesiêcy od dnia og³oszenia wy-
roku w Dzienniku Ustaw RP, to jest od dnia 22 stycznia
2007 roku.
podstawa prawna:
1) rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
8 wrzeœnia 2006 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w spra-
wie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadza-
nia sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicz-
nych (Dz. U. nr 164, poz. 1154),
2) ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze
zmianami w 2004 r. nr 273, poz. 2703, nr 281, poz.
2781, w 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122,
poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, nr 249,
poz. 2104, w 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz.
1532, nr 227, poz. 1658),
3) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwie-
tnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zmianami w 2001
r. nr 28, poz. 319, 2006 r. nr 200, poz. 1471)
4) rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 7 wrzeœnia 2004 r. w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i eg-
zaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. nr 199, poz.
2046, ze zmianami w 2005 r. nr 74, poz. 649, nr 108,
poz. 905 i nr 218, poz. 1840, 2006 r. nr 100, poz. 694 i nr
164, poz. 1154)

II. Nowe prawo o Biuletynie Informacji Publicznej.
Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji podpi-
sa³ w dniu 18 stycznia 2007 roku rozporz¹dzenie w
sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Przepis
wszed³ w ¿ycie z dniem og³oszenia, to jest 22 stycznia
2007 roku i zast¹pi³ rozporz¹dzenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w
sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67,
poz. 619), które utraci³o moc z dniem 21 stycznia 2007
r. na podstawie art. 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych
zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 ze zmianami
w 2006 r. nr 12, poz. 65 i nr 73, poz. 501).
Najwa¿niejsze uregulowania rozporz¹dzenia:
1) ustalono, ¿e dotychczasowa postaæ Biuletynu Infor-
macji Publicznej zostanie zachowana, a wprowadzone
zmiany maj¹ na celu u³atwienie prowadzenia stron pod-
miotom zobowi¹zanym;

ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO
OŒWIATOWYM
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2) wprowadzono termin „spis podmiotów” zamiast
„menu podmiotowe”, który ma zawieraæ wykaz pod-
miotów prowadz¹cych strony podmiotowe BIP i byæ
tworzony na podstawie informacji przekazywanej przez
podmioty zobowi¹zane;
3) okreœlono, ¿e strony podmiotowe BIP mog¹ byæ ofi-
cjaln¹ stron¹ WWW podmiotu, o ile spe³ni¹ wszystkie
wymogi rozporz¹dzenia wymienione w § 9 ust. 3 -
wprowadzenie tego zapisu wskazuje podmiotom mo¿li-
woœæ prowadzenie tylko jednej strony WWW i to, ¿e
strony podmiotowe BIP nie bêd¹ mog³y zawieraæ re-
klam.
podstawa prawna:
- art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie
do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze
zmianami w 2002 r. nr 153, poz. 1271; 2004 r. nr 240,
poz. 2407; 2005 r. nr 64, poz. 565 i nr 132, poz. 1110),
- rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biu-
letynie Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10, poz. 68).

III. Nowe prawo ustawa bud¿etowa.
Parlament uchwali³ w dniu 25 stycznia 2007 roku usta-
wê bud¿etow¹ na rok 2007. Przepis zosta³ og³oszony
1 lutego 2007 roku z moc¹ od dnia 1 stycznia 2007
roku.
Najwa¿niejsze uregulowania ustawowe dotycz¹ce
oœwiaty:
1) Subwencja oœwiatowa po odliczeniu rezerwy (w wy-
sokoœci 0,6 proc.) dzielona jest pomiêdzy jednostki sa-
morz¹du terytorialnego wed³ug algorytmu ustalonego
w rozporz¹dzeniu ministra w³aœciwego do spraw oœwia-
ty i wychowania.
2) Ustalono œrednioroczny wskaŸnik wzrostu wynagro-
dzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej - w wysokoœci
100,0 %. Przyjêto kwotê bazow¹ dla nauczycieli w wy-
sokoœci 1885,59 z³. Podwy¿szenie wynagrodzeñ dla
pracowników pañstwowej sfery bud¿etowej nast¹pi od
dnia 1 stycznia 2007 r., w ramach œrodków ujêtych w
bud¿etach w³aœciwych dysponentów czêœci bud¿eto-
wych.
3) Okreœlono ³¹czn¹ kwotê dotacji przedmiotowych do
wyrobów i us³ug z przeznaczeniem na dofinansowanie
podrêczników szkolnych do kszta³cenia zawodowego i
kszta³cenia specjalnego oraz podrêczników akademic-
kich - w wysokoœci 8.912 tys. z³.
4) Ustalono kwotê dotacji przedmiotowej na wdra¿anie
do pracy spo³ecznie u¿ytecznej i objêcie praktyczn¹
nauk¹ zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzo-
nych przy zak³adach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich, w ³¹cznej kwocie 678 tys. z³.
5) Upowa¿niono ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty
i wychowania do przeprowadzenia (ze œrodków ujêtych
w bud¿ecie pañstwa) centralnych zakupów wyposa¿e-
nia pracowni internetowych w szko³ach w sprzêt kom-
puterowy i oprogramowanie oraz autobusów szkolnych
na dowo¿enie dzieci do szkó³..
podstawa prawna:
- Ustawa bud¿etowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia
2007 r. (Dz. U. nr 15, poz. 90).

IV. Zmiana ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
Parlament w dniu 7 grudnia 2006 roku uchwali³, a 17
stycznia 2007 roku opublikowa³ zmianê ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii. Wesz³a
w ¿ycie w dniu 1 lutego 2007 roku. Jest to trzecia zmia-
na tekstu ustawy.
Zmiany w ustawie o przeciwdzia³aniu narkomanii:
1) zmieniono definicjê „konopi w³óknistych”;
2) w wykazie œrodków odurzaj¹cych grupy „I-N” oraz
grupy „IV-N” dodano nazwy:
a) „konopi ziele” innych ni¿ w³ókniste oraz wyci¹gi, na-
lewki farmaceutyczne, a tak¿e wszystkie inne wyci¹gi z
konopi innych ni¿ w³ókniste,
b) „¿ywica konopi”;
3) do zadañ Krajowego Biura do Spraw Przeciw-
dzia³ania Narkomanii dodano mo¿liwoœæ dofinansowa-
nie kosztów szkoleñ w dziedzinie uzale¿nieñ;
4) poszerzono kr¹g zadañ w³asnych gminy w zakresie
przeciwdzia³ania narkomanii, la realizacji których wójt
(burmistrz, prezydent miasta mo¿e powo³aæ pe³nomoc-
nika;
5) okreœlono, ¿e Dyrektor Krajowego Biura do Spraw
Przeciwdzia³ania Narkomanii mo¿e dofinansowaæ ko-
szty szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia jego uczestni-
kom, na ich wniosek, z³o¿ony za poœrednictwem
podmiotu prowadz¹cego szkolenie w dziedzinie uzale¿-
nieñ, je¿eli osoby te s¹ zatrudnione w jednostkach pro-
wadz¹cych rehabilitacjê – ustalono zasady i tryb
procedury zwi¹zanej z udzieleniem dofinansowania.
podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu na-
rkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zmianami w:
2006 r. nr 66, poz. 469, nr 120, poz. 826; 2007 r. nr 7,
poz. 48).

V. Nowe prawo o dotacjach dla publicznych szkó³
artystycznych zak³adanych i prowadzonych przez
osoby fizyczne i osoby prawne niebêd¹ce jednostka-
mi samorz¹du terytorialnego.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisa³
w dniu 5 stycznia 2007 roku rozporz¹dzenie w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym
szko³om artystycznym zak³adanym i prowadzonym
przez osoby fizyczne i osoby prawne niebêd¹ce jedno-
stkami samorz¹du terytorialnego. Wesz³o w ¿ycie 1 lu-
tego 2007 roku.
Najwa¿niejsze uregulowania rozporz¹dzenia:
1) Podstawê obliczenia dotacji dla publicznych szkó³
artystycznych za³o¿onych i prowadzonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne niebêd¹ce jednostkami sa-
morz¹du terytorialnego stanowi¹ wydatki przewidziane
na jednego ucznia w szko³ach tego samego typu prowa-
dzonych przez ministra w³aœciwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego oraz rzeczywista li-
czba uczniów w szkole.
2) Osoba prowadz¹ca szko³ê sk³ada wniosek o udziele-
nie dotacji do ministra w³aœciwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, za poœrednictwem
Centrum Edukacji Artystycznej, w terminie do dnia 30
wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego rok udzielania dotacji
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(np. do 30 wrzeœnia 2007 roku na rok kalendarzowy
2008).
3) Dotacji szko³om udziela minister w³aœciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za poœredni-
ctwem Centrum Edukacji Artystycznej.
4) Szko³a sporz¹dza i przekazuje ministrowi w³aœciwe-
mu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go, za poœrednictwem Centrum, nie póŸniej ni¿ do
20-stego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nast¹pi³o przekazanie raty dotacji, rozliczenie z
wykorzystania dotacji za okres od pocz¹tku roku kalen-
darzowego do koñca danego miesi¹ca, z uwzglêdnie-
niem aktualnej liczby uczniów w ostatnim dniu tego
miesi¹ca. Przekazanie rozliczenia stanowi warunek
przekazania szkole raty dotacji za kolejny miesi¹c.
Wówczas Centrum przekazuje szkole ratê dotacji za ko-
lejny miesi¹c w wysokoœci uwzglêdniaj¹cej aktualn¹ li-
czbê uczniów podan¹ w rozliczeniu
5) Do rozporz¹dzenia do³¹czono wzór wniosku o udzie-
lenie dotacji.
podstawa prawna:
- art. 80 ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o syste-
mie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmia-
nami w 2004 r. nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, w
2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz.
1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, nr 249, poz.
2104, w 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532, nr
227, poz. 1658),
- rozporz¹dzenie Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji publicznym szko³om ar-
tystycznym zak³adanym i prowadzonym przez osoby fi-
zyczne i osoby prawne niebêd¹ce jednostkami
samorz¹du terytorialnego (Dz. U. nr 7, poz. 53).

VI. Zmiana przepisu o egzaminach eksternistycz-
nych.
Minister Edukacji Narodowej podpisa³ w dniu 31 stycz-
nia 2007 roku zmianê rozporz¹dzenia dotycz¹cego eg-
zaminów eksternistycznych. Jest to pierwsza zmiana
przepisu, która wchodzi w ¿ycie 15 lutego 2007 roku.
Najwa¿niejsze zmiany rozporz¹dzenia:
1) wzmocniono pozycjê kuratora oœwiaty w zakresie
kszta³towania sieci komisji przeprowadzaj¹cych egza-
miny eksternistyczne w województwie oraz sprawowa-
nia nadzoru nad dzia³alnoœci¹ tych komisji, w
szczególnoœci nad przeprowadzaniem egzaminów
eksternistycznych, i tak kurator oœwiaty:
a) powo³uje komisjê w uzgodnieniu z organem pro-
wadz¹cym szko³ê,
b) dokonuje zmiany aktu powo³ania komisji w przypad-
ku zmian w sk³adzie komisji, zaprzestania kszta³cenia
w danym typie szko³y, zawodzie lub profilu kszta³cenia
ogólnozawodowego oraz w przypadku poszerzenia za-
kresu egzaminów eksternistycznych o nowy typ szko³y,
zawód lub profil kszta³cenia ogólnozawodowego (w
tym przypadku w uzgodnieniu z organem pro-
wadz¹cym szko³ê),
c) odwo³uje komisjê w przypadku likwidacji szko³y,
centrum albo rozwi¹zania zespo³u albo na uzasadniony
wniosek organu prowadz¹cego,

d) mo¿e odwo³aæ komisjê w przypadku ma³ej liczby
osób egzaminowanych;
2) doprecyzowano zakres uprawnieñ kuratora oœwiaty
jako organu nadzoruj¹cego przeprowadzanie egzami-
nów eksternistycznych – i tak uniemo¿liwiono
powo³ywanie do sk³adu komisji nauczycieli, którzy s¹
jednoczeœnie zatrudnieni w kuratorium oœwiaty lub
urzêdzie innego organu sprawuj¹cego nadzór pedagogi-
czny, z uwagi na zastrze¿enia co do bezstronnoœci tych
osób;
3) zlikwidowano mo¿liwoœæ przeprowadzania egzami-
nów eksternistycznych z zakresu szkó³ ponadpodstawo-
wych, bêd¹cych szko³ami poprzedniego ustroju
szkolnego, a w jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku
2007 do egzaminów eksternistycznych z zakresu szko³y
ponadpodstawowej dla doros³ych mog¹ przyst¹piæ oso-
by, które rozpoczê³y zdawanie tych egzaminów nie pó-
Ÿniej ni¿ w wiosennej sesji egzaminacyjnej w roku
2007.
podstawa prawna:
- art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o sy-
stemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze
zmianami w 2004 r. nr 273, poz. 2703, nr 281, poz.
2781, w 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122,
poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, nr 249,
poz. 2104, w 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz.
1532, nr 227, poz. 1658),
- rozporz¹dzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13
stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycz-
nych (Dz. U. nr 6, poz. 36, ze zmian¹ w 2007 r. nr 14,
poz. 86).

VII. Zmiana rozporz¹dzenia w sprawie rodzajów
dokumentów poœwiadczaj¹cych uprawnienia do ko-
rzystania z ulgowych przejazdów œrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego.
Minister Transportu w dniu 25 stycznia 2007 roku pod-
pisa³ zmianê rozporz¹dzenia w sprawie rodzajów doku-
mentów poœwiadczaj¹cych uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transpo-
rtu zbiorowego.
By³a to pi¹ta zmiana rozporz¹dzenia. Przepis sta³ siê
obowi¹zuj¹cy w dniu 20 lutego 2007 roku.
W rozporz¹dzeniu :
1) zmieniono zapis o dokumentach poœwiadczaj¹cych
uprawnienia osób niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji do korzystania z ulgi na podstawie biletów jed-
norazowych – dookreœlono zapis o legitymacji emeryta
- rencisty policyjnego,
2) ustalono, i¿ dokumentami poœwiadczaj¹cymi upraw-
nienie do korzystania z ulgi 37%, przy przejazdach œro-
dkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w poci¹gach osobowych, na podstawie biletów jednora-
zowych lub imiennych miesiêcznych, oraz autobuso-
wego w komunikacji zwyk³ej, na podstawie biletów
imiennych miesiêcznych, s¹ dla:
a) nauczycieli szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicz-
nych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicz-
nych – legitymacja s³u¿bowe nauczyciela,
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b) nauczycieli akademickich – legitymacja s³u¿bowa
nauczyciela akademickiego.
podstawa prawna:
- art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o upraw-
nieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publiczne-
go transportu zbiorowego (t. j. w Dz. U. z 2002 r. nr 175,
poz. 1440 ze zmianami w Dz. U. z 2003 r. nr 137, poz.
1304, nr 149, poz. 1452 i nr 203, poz. 1966, w 2005 r. nr
90, poz. 756 i nr 180, poz. 1497 oraz w 2006 r. nr 141,
poz. 1011, nr 249, poz. 1824),
- rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 paŸ-
dziernika 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów po-
œwiadczaj¹cych uprawnienia do korzystania z
ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu
zbiorowego (Dz. U. nr 179, poz. 1495 i zmiany w: 2003
r. nr 220, poz. 2182; 2004 r., nr 277, poz. 2752; 2005 r.,
nr 261, poz. 2194; 2006 r. nr 153, poz. 1098; 2007 r. nr
23, poz. 142).

VIII. Zmiana ustawy Karta Nauczyciela.
Parlament w dniu 12 stycznia 2007 roku uchwali³, a 6
lutego 2007 roku opublikowa³ zmianê ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Wchodzi w ¿ycie
w dniu 21 lutego 2007 roku. Jest to trzecia zmiana te-
kstu ustawy Karta Nauczyciela po jego publikacji w fo-
rmie ujednoliconej w 2006 roku. Zmiana w
uregulowaniach prawnych ustawy Karta Nauczyciela
œciœle wi¹¿e siê z uchwaleniem ustawy z dnia 12 stycz-
nia 2007 roku o zmianie ustawy o organizacji i funkcjo-
nowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych
innych ustaw.
Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela:
Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a
przed dniem 1 stycznia 1969 r., zachowaj¹ prawo do
emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, bez
wzglêdu na wiek, w ci¹gu dziewiêciu lat od dnia wej-
œcia w ¿ycie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
w dwóch przypadkach:
a) nie przyst¹pili do otwartego funduszu emerytalnego
(dot¹d jedyna mo¿liwoœæ),
b) z³o¿yli wniosek o przekazanie œrodków zgromadzo-
nych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym,
za poœrednictwem Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
na dochody bud¿etu pañstwa (nowy przypadek).
podstawa prawna:
- art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t. j. w Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze
zmianami w: 2006 r. Dz. U. nr 170, poz. 1218, nr 220,
poz. 1600, 2007 r. nr 17, poz. 95),
- art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 roku o zmianie
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 17,
poz. 95).

IX. Zmiana ustawy o kosztach s¹dowych w spra-
wach cywilnych - od 10 marca 2007 roku.
Parlament w dniu 14 grudnia 2006 roku uchwali³, a 9 lu-
tego 2007 roku opublikowa³ zmianê ustawy z dnia 28 li-

pca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywil-
nych. Wchodzi w ¿ycie w dniu 10 marca 2007 roku. Jest
to trzecia zmiana tekstu ustawy.
Zmiany w ustawie zwi¹zane z oœwiat¹:
1) Nie maj¹ obowi¹zku uiszczania op³at kosztów s¹do-
wych organizacje po¿ytku publicznego dzia³aj¹ce na
podstawie przepisów o dzia³alnoœci po¿ytku publiczne-
go i o wolontariacie, z wyj¹tkiem spraw dotycz¹cych
prowadzonej przez te organizacje dzia³alnoœci gospoda-
rczej, a tak¿e organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolonta-
riacie w sprawach dotycz¹cych realizacji zleconego za-
dania publicznego na podstawie przepisów o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
2) Innym organizacjom spo³ecznym, których zadanie
nie polega na prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej,
s¹d mo¿e przyznaæ zwolnienie od kosztów s¹dowych w
ich w³asnych sprawach prowadzonych w zwi¹zku z
dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, naukow¹, oœwiatow¹, kultu-
raln¹, sportow¹, dobroczynn¹, samopomocow¹, w za-
kresie ochrony konsumenta, ochrony œrodowiska i
opieki spo³ecznej. Przyznaj¹c zwolnienie od kosztów
s¹dowych, s¹d uwzglêdnia przede wszystkim statutowe
cele dzia³alnoœci danej organizacji i mo¿liwoœci oraz
potrzeby realizacji tych celów na drodze postêpowania
cywilnego.
podstawa prawna:
- art. 104 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹do-
wych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398
ze zmianami w 2006 r. nr 126, poz. 876 i nr 218, poz.
1592; 2006 r. nr 21, poz. 123),
- art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr
96, poz. 873, ze zmianami w 2004 r. nr 64, poz. 593, nr
116, poz. 1203 i nr 210, poz. 2135; 2005 r. nr 155, poz.
1298, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1462 i nr 249, poz.
2104; 2006 r. nr 94, poz. 651).

X. Projekt zmian w podstawie programowej wycho-
wania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w
poszczególnych typach szkó³.
Minister Edukacji Narodowej w dniu 20 lutego 2007 r.
opublikowa³ projekt zmian w rozporz¹dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002
roku w sprawie w podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszcze-
gólnych typach szkó³ (Dz. U. nr 51, poz. 458 ze zmiana-
mi w 2003 r. nr 210, poz. 2041; 2005 r. nr 19, poz. 165;
2006 r. nr 228, poz. 1669).
Projekt zmian w rozporz¹dzeniu zawiera m. in.:
1) zmianie maj¹ ulec podstawy programowe;
a) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i od-
dzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych,
b) kszta³cenia ogólnego szkó³ podstawowych i gimna-
zjów,
c) kszta³cenia ogólnego liceów ogólnokszta³c¹cych, li-
ceów profilowanych, techników, uzupe³niaj¹cych lice-
ów ogólnokszta³c¹cych i techników uzupe³niaj¹cych, o
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których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 3 lit. b)-f) ustawy z
dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty,
2) proponuje siê:
a) uzupe³nienie podstawy programowej wymienionych
wy¿ej typów szkó³ i placówek w zakresie bezpieczeñ-
stwa ruchu drogowego;
b) zmiany w podstawie programowej kszta³cenia ogól-
nego wymienionych wy¿ej typów szkó³ w zakresie ma-
tematyki – celem jest przygotowanie do wprowadzenia
obowi¹zkowego egzaminu maturalnego z matematyki;
c) objêcie przedmiotu filozofia podstaw¹ programow¹
kszta³cenia ogólnego dla liceów ogólnokszta³c¹cych, li-
ceów profilowanych, techników, uzupe³niaj¹cych lice-
ów ogólnokszta³c¹cych i techników uzupe³niaj¹cych –

celem jest przygotowanie do wprowadzenia filozofii
jako trzeciego przedmiotu (do wyboru) zdawanego na
egzaminie maturalnym w roku 2009;
d) zmiany w podstawie programowej kszta³cenia ogól-
nego dla szkó³ ponadgimnazjalnych w zakresie infor-
matyki – tak¿e pod k¹tem egzaminu maturalnego z
informatyki;
e) uwzglêdnienie jêzyka obcego w podstawie progra-
mowej dla kszta³cenia zintegrowanego, co spowoduje
wczeœniejsze rozpoczêcie obowi¹zkowej nauki jêzyka
obcego w szko³ach publicznych, to jest od klasy I
szko³y podstawowej.

Krystyna Dzikowska
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

12 lutego br. w leszczyñskim Ratuszu odby³a
siê uroczysta promocja ksi¹¿ki o Stanis³awie Grocho-
wiaku i jego Lesznie pt. „Spacer po Lesznie Grocho-
wiaka”. Koncepcja, tekst, wybór utworów Stanis³awa
Grochowiaka oraz wybór fotografii przygotowa³a i
opracowa³a Pani Janina Ma³gorzata Halec Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanis³awa Grocho-
wiaka w Lesznie, Przewodnicz¹ca Wielkopolskiego
Okrêgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Po-
znaniu i we wspó³pracy z Pani¹ Ew¹ Bartkowiak pra-
cownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie i
cz³onkiem Leszczyñkiego Ko³a Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich. Wydawcy tomu to: Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich Zarz¹d Oddzia³u w Lesznie i
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis³awa Grocho-
wiaka Wydawnictwo CICER w Lesznie . „Spacer po
Lesznie Grochowiaka” jest opracowaniem, w którym
znajdziemy bardzo wiele ciekawych, wnikliwie opraco-
wanych informacji o miejscach w Lesznie, w których
mo¿na odnaleŸæ œlady Grochowiaka i utworach, w któ-
rych znaleŸæ mo¿na leszczyñskie w¹tki. Materia³ zosta³
u³o¿ony chronologicznie od miejsca urodzenia pisarza,
do miejsca, w którym pielêgnuje siê o nim pamiêæ. Na
opis sk³ada siê opowieœæ o miejscu i ludziach z nim
zwi¹zany, nastêpnie zosta³y pomieszczone utwory Gro-
chowiaka pochodz¹ce z ró¿nych okresów twórczoœci i
zamieszczane w rozmaitych zbiorach lub nawet nie dru-
kowane, utwory w wiêkszoœci poetyckie, ale równie¿
prozatorskie. Treœæ ilustruj¹ reprodukcje widoków Le-
szna, a tak¿e fotografie rodzinne i kole¿eñskie. Materia³
pogrupowano w dwanaœcie rozdzia³ów:
1. Nowy Rynek

2. Szko³a Podstawowa
3. Budynek szkolny przy pl. Jana Metziga
4. Ulica W¹ska
5. Kolegiata
6. Rynek Leszczyñski
7. Plac Tadeusza Koœciuszki
8. Budynek Liceum
9. Cmentarz Parafialny
10. Dom przy Œwiêciechowskiej 6
11. Planty
12. Hotel Polski .
W ksi¹¿ce znajdziemy wiadomoœci z ró¿nych dziedzin
wiedzy. G³ównie jednak s¹ to informacje o pisarzu, jego
bliskich oraz miejscach w naszym mieœcie z nim
zwi¹zanych. Obok opisów miejsc, utworów Grochowia-
ka , w ksi¹¿ce znajdziemy: wykaz leszczyñskie imprezy
zwi¹zane ze Stanis³awem Grochowiakiem 1977 – 2006,
spis fotografii, alfabetyczny spis utworów Stanis³awa
Grochowiaka, bibliografiê oraz spis treœci. Tom zawie-
ra równie¿ barwne fotografie autorstwa Jacka Wojcie-
chowskiego, Edwarda Baldysa, Cypriana Krystiana
Kostrakiewicza, z Archiwum Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Lesznie ukazuj¹ce leszczyñskie ulice i zak¹tki.
Projekt ok³adki i opracowanie graficzne wykona³ Bar-
tosz Adamczak. „Spacer po Lesznie Grochowiaka” rea-
lizuje swoje cele: poznawczy i praktyczny. Wzbogaca
wiedzê na temat ¿ycia i twórczoœci Stanis³awa Grocho-
wiaka i naszego miasta. Oprowadza po miejscach w Le-
sznie, w których on bywa³, i tych które by³y mu
najbli¿sze.

Ksi¹¿ka powinna zainteresowaæ wszystkich,
którzy chc¹ poznaæ bli¿ej sylwetkê pisarza i miejsca, w
których bywa³ Stanis³aw Grochowiak. Polecam j¹ rów-
nie¿ m³odym ludziom, uczniom i studentom oraz ich na-
uczycielom.

Recenzje

Recenzja ksi¹¿ki ,,Spacer po Lesznie Grochowiaka’’
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Ewa Staniszewska
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w Lesznie

Wydawnictwa zwarte:

1. ASZYCHMIN Urszula
100 zadañ maturalnych : matematyka : poziom podsta-
wowy : poziom rozszerzony / Urszula Aszychmin. -
Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2006. -
127, [1] s. : il. ; 24 cm

2. BIEDRZYCKA Margarita
Trygonometria / Margarita Biedrzycka. - Warszawa :
Wydawnictwo Eremis, cop. 2006. - V, [3], 128 s. : il. ;
24 cm

3. Biologia : matura 2006 : oryginalne arkusze matural-
ne z pe³nymi rozwi¹zaniami i kluczami odpowiedzi /
oprac. rozwi¹zañ Barbara Januszewska-Hasiec. - Gli-
wice : Wydawnictwo Centrum Kszta³cenia Akademic-
kiego “C.K.A.”, 2005. - 251 s. : il. ; 23 cm

4. Biologia : repetytorium dla maturzystów i kandyda-
tów na wy¿sze uczelnie / Aneta Balcerczyk [et al.] ;
B³a¿ej Rychlik (red. nauk.). - Wyd. 2. - Warszawa : Wy-
dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. - 367, [1] s. :
il. ; 24 cm + + dysk optyczny (CD-ROM)

5. Biologia : zbiór æwiczeñ i doœwiadczeñ : æwiczenia i
doœwiadczenia, karty pracy, klucz odpowiedzi / Anna
M. Adamska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szko-
lne PWN, cop. 2006. - 157, [2] s. : il. ; 29 cm

6. BOJCZEWSKA Teresa
Jêzyk polski : nowa matura, kszta³cenie jêzykowe i kul-
tura jêzyka / Teresa Bojczewska. - Warszawa : Wydaw-
nictwo “Kram”, cop. 2006. - 149 s. : il. ; 21 cm

7. BUDNA Katarzyna
Jêzyk polski : nowa matura 2006 : zakresy podstawowy
i rozszerzony : przyk³adowe arkusze egzaminacyjne dla
liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i te-
chnikum / Katarzyna Budna, Jolanta Manthey. - Gdynia
: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2005. - 120 s. ;
29 cm

8. Chemia : nowa matura 2006 : zakresy podstawowy i
rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum ogól-
nokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum / Ja-

dwiga Berecka [et al.]. - Gdynia : Wydawnictwo Peda-
gogiczne Operon, 2005. - 64 s. : il. ; 29 cm
9. Chemia : nowa matura 2006 : zakresy podstawowy i
rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólno-
kszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum / Jad-
wiga Berecka [et al.]. - Gdynia : Wydawnictwo
Pedagogiczne Operon, 2005. - 176 s. : il. ;

10. CZUBATY Jaros³aw
Nowo¿ytnoœæ : podrêcznik : liceum ogólnokszta³c¹ce :
zakres rozszerzony / Jaros³aw Czubaty. - Wyd. 2. - War-
szawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2006. - 271, [1] s.
: il. ; 24 cm

11. CZUBLA Piotr
Geografia fizyczna : podrêcznik : liceum ogólno-
kszta³c¹ce : zakres rozszerzony / Piotr Czubla, El¿bieta
Papiñska. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Szkol-
ne PWN, 2006. - 340, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm

12. ELLOWAY Dan
Nowa matura z jêzyka angielskiego : repetytorium, te-
sty egzaminacyjne / Dan Elloway, Urszula Migda³,
Adam Zarychta. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne
PWN, 2006. - 230 s. : il. ; 29 cm + + 2 dyski optyczne
(CD)

13. Fizyka z astronomi¹ : matura 2006 : oryginalne ar-
kusze maturalne z pe³nymi rozwi¹zaniami i kluczami
odpowiedzi / oprac. rozwi¹zañ Andrzej Klimasek. - Gli-
wice : Wydawnictwo C.K.A Centrum Kszta³cenia Aka-
demickiego, cop. 2005. - 197 s. : il. ; 24 cm

14. FRANCUZ Tomasz
Zagadnienia maturalne z informatyki.T. 1 / Tomasz
Francuz, Marcin Szeliga. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydaw-
nictwo Helion, cop. 2006. - 333 s. : il. ; 24 cm

15. FRANCUZ Tomasz
Zagadnienia maturalne z informatyki.T. 2 / Tomasz
Francuz, Marcin Szeliga. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydaw-
nictwo Helion, cop. 2006. - 229 s. : il. ; 24 cm.

16. HOLAK Ewa
Biologia : nowa matura 2006 : zakresy podstawowy i
rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólno-
kszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum / Ewa
Holak, Waldemar Lewiñski, Barbara Ruda-Groborz. -
Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2005. -
159 s. : il. ; 29 cm

Biblioteka Pedagogiczna proponuje

Matura 2007 – materia³y pomocnicze dla nauczycieli i uczniów
(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2007)
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17. JAWOROWSKA Magdalena
S³ownictwo niemieckie do matury / Magdalena Jaworo-
wska, Magdalena Zieliñska. - Warszawa : Wydawnic-
two Szkolne PWN, cop. 2006. - 31, [1] s. ; 21 cm

18. Jêzyk polski : s³owa i teksty : literatura i nauka o jê-
zyku : klasa 2 : przewodnik metodyczny i scenariusze
lekcji : szko³y ponadgimnazjalne - zakres podstawowy,
zakres rozszerzony / pod red. Jaros³awa Klejnockiego. -
Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN,
2006. - 247, [1] s. : il. ; 24 cm

19. KIN Danuta
Jêzyk niemiecki : powtórz s³ownictwo i gramatykê!
Zrozum, co mówi¹ i pisz¹ Niemcy! Porozumiewaj siê
po niemiecku! / Danuta Kin, Adam Krasicki, Monika
Ostrowska-Polak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne
PWN, cop. 2006. - 247, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optycz-
ny (CD)

20. KO£ODZIEJ Piotr
Nowa matura bez korepetycji : zadania do pracy z te-
kstem : ksi¹¿ka dla ucznia i nauczyciela.Cz. 2 / Piotr
Ko³odziej. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2005. - 68
s. ; 24 cm

21. KO£ODZIEJ Piotr
Nowa matura bez korepetycji : zadania do pracy z te-
kstem : ksi¹¿ka dla ucznia i nauczyciela.Cz. 3 / Piotr
Ko³odziej, Janusz Waligóra. - Kraków : Wydawnictwo
Edukacyjne, 2006. - 72 s. ; 24 cm

22. KOP Jadwiga
Geografia w zadaniach i testach : szko³y ponadgimna-
zjalne / Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elzbieta
Szkur³at. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkol-
ne PWN, 2006. - 165 s. : il. ; 24 cm

23. KOTLIÑSKI Tomasz
Jêzyk angielski / Marcin Kowalczyk, Tomasz Kotliñ-
ski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Eremis,
2006. - 184 s. : il. ; 28 cm + + dysk optyczny (CD-ROM)

24. KUD£A Beata
Alles klar : Tests & Abi 1,2,3 / Beata Kud³a. - Warsza-
wa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. -
208 s. : il. ; 30

25. KURTYKA Andrzej
Prove your point : sztuka argumentacji w jêzyku angiel-
skim / Andrzej Kurtyka. - Kraków : Wydawnictwo
Egis, 2006. - 227 s. ; 28 cm

26. LENARTOWICZ Barbara
Geografia : æwiczenia z map¹ : zeszyt æwiczeñ : szko³y
ponadgimnazjalne : zakres podstawowy, zakres rozsze-
rzony / Barbara Lenartowicz. - Warszawa ; £ódŸ : Wy-
dawnictwo Szkolne PWN, 2006. - 132, [4] s., [2] k. tabl.
kolor. z³o¿. luzem : il. ; 29 cm

27. LUDWIKOWSKA Ma³gorzata
Matematyka : nowa matura 2006 : zakres podstawowy i
rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum ogól-
nokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum /
Ma³gorzata Ludwikowska. - Gdynia : Wydawnictwo
Pedagogiczne Operon, 2005. - 56 s. ; 29 cm

28. £AZIÑSKA Barbara
Jêzyk polski : s³owa i teksty : literatura i nauka o jêzyku
: klasa 2 : podrêcznik : szko³y ponadgimnazjalne, zakres
podstawowy, zakres rozszerzony : do pracy w szkole /
Barbara £aziñska, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Ja-
ros³aw Klejnocki. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnic-
two Szkolne PWN, 2006. - 280 s. : il. (w tym kolor.) ; 24
cm

29. £AZIÑSKA Barbara
Jêzyk polski : s³owa i teksty : literatura i nauka o jêzyku:
klasa 2 : podrêcznik : szko³y ponadgimnazjalne - zakres
podstawowy, zakres rozszerzony : do pracy w szkole /
Barbara £aziñska, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Ja-
ros³aw Klejnocki. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnic-
two Szkolne PWN, 2005. - 280 s. : il. (w tym kolor.),
faks., fot., portr. ; 25 cm

30. MATEJCZYK Justyna
100 zadañ maturalnych : jêzyk angielski : poziom pod-
stawowy, poziom rozszerzony / Justyna Matejczyk,
Ma³gorzata ¯aglewska. - Warszawa : Dom Wydawni-
czy Bellona, cop. 2006. - 158, [2] s. ; 24 cm

31. MIATKOWSKA Dorota
Jêzyk polski / Dorota Miatkowska. - Warszawa : Wy-
dawnictwo Eremis, 2006. - 163 s. : il. ; 28 cm

32. MIZIO£EK Adam W³odzimierz
Matematyka / Adam W³odzimierz Mizio³ek, Ma³gorza-
ta Mizio³ek. - Warszawa : Wydawnictwo Eremis, 2006.
- 279 s. : il. ; 28 cm

33. NOWOŒWIAT Artur
Matematyka : 163 oryginalnych zadañ maturalnych z
pe³nymi rozwi¹zaniami krok po kroku / oprac. zbioru
oraz pe³nych rozwi¹zañ Artur Nowoœwiat. - Gliwice :
Wydawnictwo Centrum Kszta³cenia Akademickiego
,,C.K.A.”, 2006. - 134 s. : il. ; 24 cm + + Zestaw wybra-
nych wzorów matematycznych : 23 s. ; 15 cm

34. PI¥TEK Magdalena
Wiedza o spo³eczeñstwie : nowa matura 2006 : zakres
podstawowy i rozszerzony : suplement dla nauczyciela
liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i te-
chnikum / Magdalena Pi¹tek. - Gdynia : Wydawnictwo
Pedagogiczne Operon, 2005. - 48 s. : il. ; 29 cm

35. PLANDOWSKA Dorota
Geografia : nowa matura 2006 : zakresy podstawowy i
rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum ogól-
nokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum /
Dorota Plandowska, Zbigniew Zaniewicz. - Gdynia :
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2005. - 88 s. : il. ;
29 cm
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36. PLANDOWSKA Dorota
Geografia : nowa matura 2006 : zakresy podstawowy i
rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólno-
kszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum / Do-
rota Plandowska, Zbigniew Zaniewicz. - Gdynia :
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2005. - 231 s., [1]
k. tabl. kolor. : il. ; 29 cm

37. POL Jolanta
Przed matur¹ z jêzyka polskiego : zadania i æwicze-
nia.Cz. 2,Od odrodzenia do romantyzmu / Jolanta Pol. -
Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN,
2006. - 160 s. ; 24 cm

38. POL Jolanta
Przed matur¹ z jêzyka polskiego : zadania i æwicze-
nia.Cz. 3,Od pozytywizmu do wspó³czesnoœci / Jolanta
Pol. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne
PWN, 2006. - 168 s. ; 24 cm

39. PTAK Magdalena
Jêzyk niemiecki : zestawy ustne i pisemne na poziomie
podstawowym i rozszerzonym : klucz odpowiedzi / Ma-
gdalena Ptak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne
PWN, cop. 2006. - 101, [3] s. : il. ; 29 cm + + dysk opty-
czny (CD)

40. PUSTU£A Edyta
Historia : nowa matura 2006 : zakresy podstawowy i
rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum ogól-
nokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum /
Edyta Pustu³a, Cezary Tulin. - Gdynia : Wydawnictwo
Pedagogiczne Operon, 2005. - 88 s. : il. ; 29 cm

41. PUSTU£A Edyta
Historia : nowa matura 2006 : zakresy podstawowy i
rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólno-
kszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum / Edy-
ta Pustu³a, Cezary Tulin. - Gdynia : Wydawnictwo

42. RAPACKA Sylwia
Hier und da 1 : jêzyk niemiecki : zeszyt maturalny / Syl-
wia Rapacka, Ma³gorzata Lewandowska, Joanna Na-
wrotkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo
Szkolne PWN, 2006. - 63, [1] s. : il. ; 29 cm

43. RAPACKA Sylwia
Hier und da 2 : jêzyk niemiecki : zeszyt maturalny / Syl-
wia Rapacka, Ma³gorzata Lewandowska, Joanna Na-
wrotkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne
PWN, 2006. - 64 s. : il. ; 30 cm

44. RYBAK Iwona
Let’s study grammar : repetytorium z gramatyki jêzyka
angielskiego / Iwona Rybak, William Atherton. - Wyd.
2. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2006. -
331, [1] s. : il. ; 27 cm

45. SOBKOWIAK Magdalena
Biologia : 520 zadañ kontrolnych, zgrupowanych w ró-
¿ne dzia³y tematyczne, modele odpowiedzi i sposób

oceniania, kolorowe tablice do powtórki wybranych za-
gadnieñ / Magdalena Sobkowiak, Hanna Skrzypczak,
Gabriela Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo
Szkolne PWN, cop. 2006. - 231, [1] s., [5] k. tabl. kolor.
luzem : il. ; 24 cm

46. STAROWNIK Zofia
Jêzyk polski : egzamin ustny : zasady egzaminu ustne-
go, przygotowanie prezentacji, plany prezentacji / Zofia
Starownik, Bo¿ena Welter. - Warszawa : Wydawnictwo
Szkolne PWN, cop. 2006. - 38, [2] s. ; 24 cm

47. SWIGON Rados³aw
Przewodnik po nowej maturze z jêzyka angielskiego :
wypowiedŸ pisemna i ustna dla poziomu podstawowe-
go i rozszerzonego / Rados³aw Swigon. - Wyd. 2. - Byd-
goszcz : Wydawnictwo Enset, 2006. - 248 s. : il. ; 21 cm

48. ŒLIWIÑSKA Anna
Jêzyk polski : repetytorium : twórcy i ich dzie³a, zesta-
wienia i tabele, nauka o jêzyku, wiedza o literaturze /
Anna Œliwiñska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo
Szkolne PWN, [2006]. - 294, [2] s. : il. ; 24 cm

49. W£AD Pawe³ (1963-)
Geografia : poradnik dla nauczyciela zawieraj¹cy wska-
zówki u³atwiaj¹ce wykorzystanie publikacji Wydawni-
ctwa Oœwiatowego Ortus w przygotowaniu ucznia do
egzaminu maturalnego / Pawe³ W³ad. - Piaseczno : Wy-
dawnictwo Oœwiatowe Ortus, cop. 2006. - 16 s. ; 24 cm

50. WOJCIECHOWSKA Ma³gorzata M.
Fizyka i astronomia : nowa matura 2006 : zakresy pod-
stawowy i rozszerzony : suplement dla nauczyciela lice-
um ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i
technikum / Ma³gorzata M. Wojciechowska. - Gdynia :
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2005. - 63 s. ; 29
cm

51. WOJCIECHOWSKA Ma³gorzata M
Fizyka i astronomia : nowa matura 2006 : zakresy pod-
stawowy i rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólno-
kszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum /
Ma³gorzata M. Wojciechowska. - Gdynia : Wydawnic-
two Pedagogiczne Operon, 2005. - 147 s. : il. ; 29 cm

52. ZALEWSKA Anna
Matura z Adamem : matematyka : zakres podstawowy /
Anna Zalewska, Edward Stachowski. - Warszawa : Ofi-
cyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, 2006. - 159
s. : il. ; 24 cm

53. ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK Dorota
Jêzyk polski : s³owa i teksty : literatura i nauka o jêzyku
: klasa 3 : podrêcznik : szko³y ponadgimnazjalne, zakres
podstawowy, zakres rozszerzony : do pracy w szkole /
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Jaros³aw Klejnocki,
Barbara £aziñska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnic-
two Szkolne PWN, 2006. - 256 s. : il. (g³. kolor.) ; 24 cm
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54. ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK Dorota (1962-)
S³owa i teksty : jêzyk polski : literatura i nauka o jêzyku:
klasa 3 : podrêcznik : szko³y ponadgimnazjalne - zakres
podstawowy, zakres rozszerzony : do pracy w domu /
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Jaros³aw Klejnocki,
Barbara £aziñska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnic-
two Szkolne PWN, 2006. - 272 s. : il. ; 24 cm + +
wk³adka (16 s. ; 23 cm)

Artyku³y z czasopism:

55. Co sprawia³o najwiêcej k³opotów na maturze w
2005 roku / Ma³gorzata Jagie³³o // Biologia w Szkole. -
2006 nr 1 s. 48-56

56. Drugi rok “nowej matury” z geografii : porównanie
zestawów zadañ maturalnych z roku 2006 i 2005 / Jan
Wójcik // Geografia w Szkole. - 2006 nr 4 s. 27-31

57. Jeszcze o maturze / Agnieszka Orzeszek // Matema-
tyka. - 2006 nr 1 s.29-31

58. Jêzyk próbnej matury / Agnieszka Wojciechowska
// Matematyka. - 2007 nr 1 s.27

59. Jêzyki obce na maturze / Ewa Grodecka, Anna Gro-
decka // Nowa Szko³a. - 2006 nr 4 s.16-18

60. ,,Krzywdz¹ca historia’’ - czy egzamin z historii na
poziomie rozszerzonym jest bardzo trudny? / Maria Ja-
dczak // Nowa Szko³a. - 2006 nr 5 s.16-18

61. Kto odpowiada za wyniki matur? / Bo¿ena
Chrz¹stowska // Polonistyka. - 2006 nr 7 s.50-55

62. Matura 2006 - by³o ³atwiej? / Jan Kraszewski // Ma-
tematyka. - 2006 nr 7 s.16-23

63. Maturalne (re)wizje / Jerzy Kaniewski // Polonisty-
ka. - 2006 nr 7 s.42-49

64. Metodologia historii w sojuszu z egzaminem matu-
ralnym / Barbara Jakubowska // Wiadomoœci History-
czne. - 2006 nr 1 s.30-36

65. O maturze raz jeszcze : (pewnie nie ostatni) / Mario-
la Krzywor¹czka // Polonistyka. - 2006 nr 10 s.52-53

66. Zewnêtrzne ustne prezentacje maturalne / Anna
Œlusarz // Polonistyka. - 2006 nr 6 s. 59-61

67. Od nowej matury do nowej podstawy programowej
/ Krzysztof Spalik // Biologia w Szkole. - 2006 nr 1 s.
16-20

68. Pomó¿my maturzystom / Iwona Muraszko // Bib-
lioteka w Szkole. - 2006 nr 2 s. 12-13
69. Projekt zmian ustnego egzaminu maturalnego : stru-
ktura i forma egzaminu maturalnego z jêzyka polskiego
/ Katarzyna Miezian, Renata Jarosz, Anna Matuszek
//Polonistyka. - 2006 nr 7 s.38-41

70. Propozycja zmian w sposobie oceniania wypraco-
wania maturalnego z jêzyka polskiego / Anna Matuszek
// Polonistyka. - 2006 nr 7 s.34-37

71. Propozycje zagadnieñ powtórzeniowych do matury
/ Danuta Kamiñska // Chemia w Szkole. - 2006 nr 5
s.33-44

72. Propozycje zagadnieñ powtórzeniowych do matury
/ Danuta Kamiñska // Chemia w Szkole. - 2006 nr 1
s.37-43

73. Propozycje zagadnieñ powtórzeniowych do matury
/ Ewa £ada // Chemia w Szkole. - 2006 nr 2 s.34-40

74. Propozycje zagadnieñ powtórzeniowych do matury
/ Danuta Kamiñska // Chemia w Szkole. - 2006 nr 3
s.38-42

75. Propozycje zagadnieñ powtórzeniowych do matury
/ Ewa £ada // Chemia w Szkole. - 2006 nr 4 s.34-37

76. Propozycje zagadnieñ powtórzeniowych do matury
/ Ewa £ada // Chemia w Szkole. - 2006 nr 5 s.28-32

77. Propozycje zagadnieñ powtórzeniowych do matury
/ Ewa £ada // Chemia w Szkole. - 2006 nr 6 s.38-49

78. Przed matur¹ // Matematyka. - 2006 nr 3 s.40-42
Zadania na sprawdziany przygotowawcze do matury.

79. Przygotowanie biblioteki szkolnej do nowej matury
z jêzyka polskiego / Wid³a Bo¿ena // Biblioteka w
Szkole. - 2006 nr 1 s. 8 - 9

80. Typowe b³êdy z chemii na maturze w roku 2005 /
Romuald Hassa // Chemia w Szkole. - 2006 nr 1
s.44-49

81. Typowe b³êdy pope³nione na maturze z chemii w
2006 roku / Romuald Hassa // Chemia w Szkole. - 2006
nr 4 s.58-64

82. W sprawie próbnej matury / Agnieszka Wojciecho-
wska // Matematyka. - 2006 nr 3 s.58-59

83. Wnioski z ubieg³orocznej matury pisemnej z jêzyka
polskiego – majowej i grudniowej (próbnej) / Katarzyna
Miezian, Renata Jarosz // Polonistyka.- 2006 nr 7
s.16-27

84. Wnioski z matury ustnej : przeprowadzonej w
kwietniu 2005 r. / Katarzyna Miezian // Polonistyka. -
2006 nr 7 s.28-33

85. Zadania szko³y w kontekœcie wyników egzaminu
maturalnego / Irena Koszyk // Dyrektor Szko³y. - 2006
nr 4 s.15-19
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Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

KOMUNIKATY
Nr 71 - Rok szkolny 2006/2007 z dnia 22-01-2007

Zmiany w etapie praktycznym egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje
zawodowe w czerwcu 2007 r.

Informujemy o zmianie czasu trwania etapu praktycznego egzaminu w zawodzie technik rachunkowoœci
oraz deklaracji przyst¹pienia do egzaminu w niektórych zawodach.
1. Zmiana czasu trwania etapu praktycznego w zawodzie technik rachunkowoœci
Od roku 2007 czas trwania etapu praktycznego egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe w zawodzie
technik rachunkowoœci bêdzie wynosi³ 240 minut.

Czas ten mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 30 minut dla absolwentów:
- ze specyficznymi trudnoœciami w uczeniu siê,
- posiadaj¹cych orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
- niepe³nosprawnych lub niedostosowanych spo³ecznie,
- niewidomych i s³abo widz¹cych,
zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie szczegó³owej informacji o sposobie
dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe do indy-
widualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwentów o specyficznych trudnoœciach w uczeniu siê,
niepe³nosprawnych i niedostosowanych spo³ecznie od roku szkolnego 2005/2006.
2. Zmiana w deklaracji przyst¹pienia do egzaminu zawodowego

Od roku 2007 zdaj¹cy egzamin potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe w zawodach:
- technik handlowiec,
- technik hotelarstwa,
- technik obs³ugi turystycznej,
- technik prac biurowych

w deklaracji przyst¹pienia do egzaminu zawodowego, sk³adanej dyrektorowi szko³y, nie musz¹ wybieraæ
jêzyka obcego, w którym bêd¹ zdawaæ etap praktyczny egzaminu zawodowego.

Wyboru jêzyka bêdzie mo¿na dokonaæ bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do wykonania zadania. Etap
praktyczny egzaminu w ww. zawodach mo¿na zdawaæ w nastêpuj¹cych jêzykach: angielskim, niemieckim francu-
skim i rosyjskim.

Nr 75 - Rok szkolny 2006/2007 z dnia 22-02-2007

Zg³oszenia Zespo³u Nadzoruj¹cego Etap Praktyczny w sesji letniej 2007 r.

Szanowni Pañstwo Dyrektorzy,
w zwi¹zku z organizacj¹ egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2007 r. informuje-
my, ¿e obowi¹zuj¹ nowe formularze ( pobierz w formacie MS Word..., pobierz w formacie pdf...) zg³oszenia Ze-
spo³u Nadzoruj¹cego Etap Praktyczny, szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na:
� liczbê cz³onków ZNEP, która powinna byæ dostosowana do liczby zdaj¹cych w sali,
� zdaj¹cy w ró¿nych zawodach mog¹ byæ umieszczeni w jednej sali (warunek: ten sam czas trwania etapu prakty-

cznego),
� nauczyciel powo³any w jednym zespole nie mo¿e byæ wyznaczony w sk³adzie ZNEP w innej sali lub innej szkole

w jednym dniu egzaminowania.
Prosimy o przysy³anie do OKE w Poznaniu propozycji sk³adów ZNEP do 19 marca 2007 r.
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Projekt szkoleniowy „CZWARTKI z IPN”

OŒRODEK KSZTA£CENIA USTAWICZNEGO NAUCZYCIELI w LESZNIE we wspó³pracy z Od-
dzia³owym Biurem Edukacji Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu rozpoczyna z dniem 17 maja
2007 roku realizacjê projektu szkoleniowego pod nazw¹ „CZWARTKI z IPN”.
Projekt to propozycja cyklu warsztatów przedmiotowo-metodycznych adresowany przede wszystkim
do nauczycieli historii oraz wiedzy o spo³eczeñstwie.
Zajêcia prowadz¹ pracownicy IPN.

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dotycz¹ zagadnieñ z zakresu historii Polski w latach 1939-1989.
Szkolenia dla nauczycieli prowadzone s¹ na podstawie pakietów edukacyjnych wydanych przez IPN.
£¹cz¹ w sobie elementy wyk³adów i warsztatów poœwiêconych danej tematyce.
Zajêcia trwaj¹ ok. 2-3 godzin lekcyjnych w obiektach OŒRODKA KSZTA£CENIA
USTAWICZNEGO NAUCZYCIELI w LESZNIE.
Udzia³ w zajêciach jest nieodp³atny.
Wszyscy uczestnicy otrzymuj¹ stosowne zaœwiadczenia, potwierdzaj¹ce udzia³ w doskonaleniu zawo-
dowym.

Tematyka planowanych spotkañ:
1) Polskie Pañstwo Podziemne w latach 1939–1941,
2) Auschwitz – pamiêæ dla przysz³oœci,
3) Zag³ada ¯ydów polskich w czasie II wojny œwiatowej,
4) Stosunki polsko-ukraiñskie w latach 1939-1947,
5) Prymas Tysi¹clecia – Kardyna³ Stefan Wyszyñski,
6) Czerwiec ’76 – krok ku wolnoœci,
7) Stan wojenny.

Tematyka pierwszego planowanego spotkania w dniu 17 maja 2007 roku o godz. 15.00: „
Polskie Pañstwo Podziemne w latach 1939–1941”.
Zajêcia odbêd¹ siê w sali L1 OKUN w Lesznie przy ul. Lipowej 9.
Zg³oszenia prosimy przesy³aæ na adres Oœrodka drog¹ elektroniczn¹ lub tradycyjn¹ do dnia 10 maja
2007 roku. – elektroniczny formularz zg³oszeniowy dostêpny na stronie internetowej zgloszenia.odni-
ku.edu.pl

Tematyka drugiego planowanego spotkania w dniu 14 czerwca 2007 roku o godz. 15.00:
„Prymas Tysi¹clecia – Kardyna³ Stefan Wyszyñski”.
Zajêcia odbêd¹ siê w sali nr 102 OKUN w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 15.
Zg³oszenia prosimy przesy³aæ na adres Oœrodka drog¹ elektroniczn¹ lub tradycyjn¹ do dnia 6 czerw-
ca 2007 roku. – elektroniczny formularz zg³oszeniowy dostêpny na stronie internetowej zgloszenia.od-
niku.edu.pl

O zakwalifikowaniu na zajêcia zostan¹ Pañstwo poinformowani - obowi¹zuje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Wszystkie niezbêdne szczegó³y uzyskacie Pañstwo u mgr Leszka Zaleœnego – nauczyciela konsul-
tanta Oœrodka
(tel. 065 529 90 62 wew. 41).


